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Förord 
Ett implementeringsförslag togs fram under första halvåret 2005. Denna del av 
projektet finansierades av Vägverket. Framtagning av underlaget och förutsätt-
ningar genomfördes dock inom Vinnovaprojektet. 

En arbetsgrupp bestående av speditörer och åkerier har genomfört ett arbete 
med att planera en kommersiell fullskaleimplementering av samdistributions-
systemet Samlic i Linköping. Arbetsgruppen består av: Mats Lidberg (Schenker), 
Håkan Arkenstig (DFDS), Magnus Söderberg (DHL), Rikard Järlefalk (Arne 
Anderssons Åkeri), Lars Köpberg (Poståkeriet), Thord Carlsson (Kallanders 
åkeri), Leif Roth (Motala Express), Olof Kånge (Alltransport), Bertil Lundgren 
(VTI), Jan Eriksson (VTI) och Tomas Svensson (VTI). 

Rapporten har presenterats på ett granskningsseminarium med Lena Hagström, 
Vägverket, som lektör. Undertecknad tackar lektören för ett väl genomfört arbete. 
 
Linköping december 2005 
 
 
Jan Eriksson 

 

VTI rapport 528 
 
Omslagsbild: Göran Billeson, Linköping och photos.com 



 

 VTI rapport 528 



Innehållsförteckning Sid 
Sammanfattning 7 

Summary  9 

1 Inledning 11 

2 Historik 12 

3 Pilotförsöket i Samlic 14 

4 Förslag till ett samdistributionssystem Samlic 16 
4.1 Organisationsmodell 19 
4.2 Företagsalternativ 19 
4.3 Debiteringsmodell på speditörer 20 
4.4 Avräkningsmodell till åkerier 20 
4.5 Prissättning, internt och externt 20 
4.6 Informations- och ekonomisystem 20 
4.6.1 IT/IS för kommunikation av sändningsinformation 20 
4.6.2 Administrativt system – kravspecifikation 25 
4.7 Bemanning 25 
4.8 Terminal och hanteringspersonal 25 
4.9 Vilka är intresserade av att transportera 25 
4.10 Fordonsbehov 25 
4.11 Distributionsområde 26 
4.12 Begrepp för sortering av gods 26 
4.13 Tidsfönster och ledtider 26 
4.14 Godsöverlämning och reklamationshantering 26 
4.14.1 Samlics produktionsrutiner 26 
4.14.2 Samlics reklamationsrutiner 27 
4.15 Lastmaterialhantering 28 
4.16 Avtal 29 
4.17 Övrigt 29 
4.17.1 Godsflöden till Samlicterminalen 29 
4.17.2 Kontakt med Centrumledare 30 
4.17.3 Blandat 30 

5 Processen bakom förslaget Samlic 31 
5.1 Historik 31 
5.2 Plan för implementering 32 
5.3 Uppstart av processen 34 
5.3.1 Förslag till uppgiftsspecifikation – konsult 34 
5.3.2 Möte med distributörerna 35 
5.3.3 Avtal inför projektstart 36 
5.4 Genomförande av FAS 1 37 
5.4.1 Möten med enskilda distributörer – 1 37 
5.4.2 Konkurrensverket 40 
5.4.3 Kommunstyrelsens näringslivskommitté 41 
5.4.4 Varutransporter till kommunen 41 
5.4.5 Avstämningsmöte 1 Samlic Arbetsgrupp 42 
5.4.6 IT/IS för kommunikation av sändningsinformation 45 
5.4.7 Redovisning fas 1 45 

VTI rapport 528 



 

5.5 Genomförande av FAS 2 47 
5.5.1 Möten med enskilda distributörer – 2 47 
5.5.2 Galleriornas mottagning av varor 50 
5.5.3 Avstämningsmöte 2 Samlic Arbetsgrupp 51 
5.5.4 Möten med enskilda distributörer – 3 52 
5.5.5 Avstämningsmöte 3 Samlic Arbetsgrupp 55 
5.5.6 Redovisning fas 2 56 

6 Förhandlingar och beslut om Samlic 57 
6.1 Avstämningsmöte 4 Samlic Arbetsgrupp 57 
6.2 Kommunernas stöd 58 
6.2.1 Örebro 58 
6.2.2 Umeå 59 
6.2.3 Linköping 60 
6.3 Vinnova 60 
6.3.1 Kompletteringar 61 
6.3.2 Mötet 61 
6.3.3 Beslutet 62 
6.3.4 Det verkliga bidraget 62 
6.4 Speditörernas beslut 63 
6.4.1 Schenker 63 
6.4.2 Posten 63 
6.4.3 DFDS 65 
6.4.4 DHL 65 
6.5 Förhandlingsmötet 66 

7 Slutsatser 68 
7.1 Förslaget 68 
7.2 IT/IS-problemet 68 
7.3 Profilering av varumärken 68 
7.4 Organisationernas verksamhetsformer 69 
7.4.1 VTI 69 
7.4.2 Näringslivet 69 
7.4.3 Möten 69 
7.5 Politisk medverkan 70 

Referenser 71 

Bilagor: 
Bilaga 1 Avtal mellan åkerier och Samlic 
Bilaga 2 Avtal mellan speditör och Samlic 
Bilaga 3 Hyresavtal mellan terminalägaren och Samlic 
Bilaga 4 Samlic avvikelserapport 
Bilaga 5 Samlic lastmateriellista 
Bilaga 6  IT/IS för kommunikation av sändningsinformation 

 VTI rapport 528 



 

Figurer: 
Figur 1  Transportmönster utan respektive med samdistribution ............................7 
Figur 2  Del av Linköpings city uppdelat i tre zoner. ............................................14 
Figur 3  Före samdistribution: alla tre transportörerna kör i hela city. ..................14 
Figur 4  Samdistribution: de tre transportörerna kör i varsin tredjedel av city......14 
Figur 5  Schematisk bild över ökningen i fyllnadsgrad per pallplats. ...................15 
Figur 6  Nulägesbeskrivning av distributionen......................................................16 
Figur 7  Beskrivning av distributionen med Samlic. .............................................17 
Figur 8  Uppskattning av kostnaden för Samlic. ...................................................18 
Figur 9  Hantering av fraktsedlar...........................................................................21 
Figur 10  Hantering av digital informatio..............................................................22 
Figur 11  Informationsöverföring – principiellt.....................................................23 
Figur 12  Sändningsinformationsöverföring från BIL i.........................................24 
Figur 13  Cityringen...............................................................................................26 
Figur 14  Godsflöden till city.................................................................................30 

Figur 15  Samlicföretagens nuvarande sändningsdatahantering i Linköping . Bilaga 6 

Tabeller: 
Tabell 1  Samlics verksamhet. ...............................................................................19 
Tabell 2  Ledning för företaget Samlic. .................................................................19 
 

VTI rapport 528  



 VTI rapport 528 



Implementering av Samlic. Förslaget och processen 
 
av Jan Eriksson, Bertil Lundgren och Tomas Svensson 
VTI 
581 95  Linköping 
 
Sammanfattning 
Trängsel och väntetider ökar i trafiken och vid lastplatser i Linköpings innerstad. 
Detta leder i sin tur till högre kostnader för distribution av gods. Det lokala 
nätverket för transportörer i Linköping har därför tagit initiativet till projektet 
SAMLIC – SAMordnad varudistribution i LInköpings City. (Eller SAMLIC – 
SAMordnad varudistribution med Lastbil I City.) Samordnad varudistribution 
uppfattas av kommuner och myndigheter som ett möjligt alternativ till hårdare 
reglering och styrning av lastbilstrafik i innerstäder för att förbättra miljön, 
betingat bl.a. av nya miljökvalitetsnormer. 

Under våren 2004 genomfördes ett pilotprojekt för att få fram ett bra 
dataunderlag som kan användas i Samlic. Försöksperioden var nio veckor och 
deltagare var speditörerna DHL, Posten och Schenker. DFDS genomförde en 
företagsflytt under perioden och kunde inte deltaga. Målet med försöket var att 
mäta möjliga vinster med samdistribution och samtidigt få praktiska erfarenheter. 
 

          
Figur 1  Transportmönster utan respektive med samdistribution. 
 
Figur 1 ovan visar transportmönstret före samdistribution, när alla distributörer 
kör i hela city respektive när tre distributörer kör i varsin tredjedel av city. 

Försöket visade att fordonsbehovet minskade med 25–35 % (fyllnadsgraden 
per pallplats ökade med 50 %), totala tiden för utkörning minskade med 20 % och 
totala körsträckan i city (och därmed utsläppen av avgaser från fordon i city) 
minskade med över 50 %. 

Med utgångspunkt från pilotförsöket visas i rapporten att det initialt går att 
uppnå en kostnadsbesparing genom att minska antalet bilar från 9 till 6–7, dvs. 
med 2–3 bilar. Kostnadsökningen för samdistributionen i form av terminal, 
personal, administration etc. beräknas motsvara 1,3 bilar. Nettobesparing med 
Samlic i jämförelse med nuläget beräknas därför motsvara 0,7–1,7 bilar. Med 
framtida utökningar av samdistributionen blir vinsterna högre.  

Förslaget är så pass detaljerat att det kan utgöra ett beslutsunderlag för förhand-
lingar mellan de olika transportaktörerna om att införa samdistribution som ett sätt 
att rationalisera citydistributionen. Förslaget innehåller de olika komponenter som 
behöver finnas med i ett samdistributionssystem och även utkast till nödvändiga 
avtalstexter. 

En ovanlighet med detta projekt är att processen bakom förslaget beskrivs. Det 
har ett stort värde för kommande projekt, inte bara samdistributionsprojekt utan 
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även för andra projekt där privat och offentligt näringsliv samt forskare utgör 
parterna i projektet. 

Rapporten visar vilket arbete som behöver göras innan ett beslut om att införa 
samdistribution kan tas. Om implementeringsförslaget ska användas i en annan 
kommun är det inte bara att skriva om förslaget, processen som ligger bakom 
förslaget måste också gås igenom, helt eller delvis. Denna rapport dokumenterar 
den process som ligger bakom Samlicförslaget och kan vara till hjälp för nästa 
försök att införa samdistribution. 

Förankringsprocessen mellan olika parter och inom olika parters organisation 
är nödvändig. Samarbete eller konkurrens är alternativen för varje organisation. 
Inom varje organisation kan perspektiven på dessa alternativ vara olika beroende 
på var i organisationen personen befinner sig. 

Samdistributionssystem (city och glesbygd) har delvis redan på försök införts 
och kan komma att införas i många medelstora och stora kommuner. För att 
speditörerna ska kunna hantera detta effektivt bör det finnas ett koncept som kan 
lanseras i flera städer. I projektet utvecklas ett sådant koncept och en prototyp för 
implementering. Konceptet medför enhetlighet och överskådlighet för speditörer 
och möjliggör samtidigt att lokala lösningar kan tillämpas för olika kommuner. En 
möjlighet kan vara att välja franchising som modell. Lokalt kan Samlic utformas 
som ett aktiebolag, ett handelsbolag, en ekonomisk förening eller enbart med 
ömsesidiga avtal. 

Kravet är att IT-systemet för Samlic ska kommunicera sändningsinformation 
med speditörernas egna system dels från bilarna, dels från terminalen. Detta ska 
göras utan förändringar av speditörernas IT-system. IT-systemet ska också till-
godose informationsbehoven inom Samlic. För att kunna bedriva en effektiv och 
behovsstyrd systemutveckling ska Samlic påbörjas med en temporär lösning. 
Forskningsmedel behövs för utveckling av IT-system för samdistribution. 

Varför just detta projekt stannade vid ett förslag under den utsatta projekttiden 
och ännu inte har genomförts har olika förklaringar och orsaker. De tre viktigaste: 
• IT-systemet: Finansiering saknades för en omedelbar fortsättning av utveckling 

av ett IT-system 
• Profilering av varumärke: Speditörens varumärke, i det här fallet bl.a. målning 

av fordon och chaufförens klädsel, bör synas från hämtning till leverans 
• Processen: När projektet lyftes av speditörerna från att vara ett Linköpings-

projekt till att bli det första av en rad nationella projekt borde ha lyfts upp till 
GD-nivå på VTI och även högre tjänstemän på sektorsansvariga myndigheter 
borde ha involverats i processen. 

 
Projektet kan ändå anses vara lyckat eftersom införandet av samdistribution aldrig 
har kommit så långt som till att övervägas så tydligt på nationell nivå som här.  
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Implementation of Samlic – the Proposal and the Process 
 
by Jan Eriksson, Bertil Lundgren och Tomas Svensson 
VTI 
581 95  Linköping  Sweden 
 
Summary 
Congestion and queues are increasing in traffic and at the loading/unloading areas 
in Linköping’s inner city. This in turn leads to increased costs for distribution of 
goods. The local network for transporters in Linköping has therefore taken the 
initiative to the project Samlic. Coordinated goods distribution is considered by 
councils and authorities as a possible alternative to harder regulations and control 
of truck traffic in inner cities to improve the environment, dependent e.g. on new 
environmental quality norms. 

In the spring of 2004 a pilot project was done in order to achieve a good base 
of data to be used in Samlic. The trial period was nine weeks and the participants 
were the freight transporters DHL, the Post and Schenker. DFDS was relocating 
during the period and could not participate. The aim of the trial was to measure 
possible profits by coordinated distribution while at the same time gaining 
practical experience. 

              
Figure 1  Transport pattern without and with coordinated distribution. 
 
Figure 1 above shows the transport pattern before coordinated distribution, when 
all distributors drive in the whole city and when three distributors each drive in a 
third of the city. 

The trial showed that the vehicle requirement was decreased by 25–35% (the 
filling per pallet was increased by 50%), the total time for deliveries decreased by 
20% and the total driving distance in the city (and thereby the emission of exhaust 
fumes from vehicles in the city) decreased by more than 50%. 

With the pilot try as a starting-point the report shows that initially you can 
reach a financial saving by decreasing the number of cars from 9 to 6–7, i.e. by 
2–3 cars. The increased cost for the coordinated distribution in the way of 
terminal, staff, administration etc. is calculated to correspond to 1,3 cars. The net 
saving with Samlic compared to the current situation is therefore 0,7–1,7 cars. 
With future expansion of the coordinated distribution the profits will be larger. 

The proposal is sufficiently detailed to be a foundation for negotiations 
between the various transport operators to a decision to introduce a coordinated 
distribution system as a way to rationalise the city distribution. The proposal 
consists of the components necessary for a coordinated distribution system and 
also drafts to necessary contracts. 

One unusual point about this project is that the process behind the proposal is 
described. That is of great value for coming projects, not only coordinated 
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distribution projects but also other projects where the private and public sectors as 
well as researchers are the parties of the project. 

The report shows what work needs to be done before a decision about 
introducing a coordinated distribution system can be taken. If the implementation 
proposal is to be used in another city you can not simply rewrite the proposal. The 
process behind the proposal must also be examined, fully or partly. This report 
documents the process behind the Samlic proposal and can be of assistance in the 
next trial to introduce coordinated distribution. 

The process to get the support of different parties and within different parties’ 
organisations is necessary. Cooperation or competition are the alternatives for 
every organisation. Within each organisation the view on these alternatives can be 
different depending on where in the organisation the person is. 

Coordinated distribution systems (city and country) have partly already been 
attempted on a trial basis and will possibly be introduced in several medium size 
and big cities. For the freight transporters to be able to handle this efficiently there 
should be a concept that can be promoted in several cities. In the project such a 
concept is developed along with a prototype for implementation. The concept 
brings unity and clearness for freight transporters and at the same time makes it 
possible to introduce local solutions for different cities. One possibility could be 
to to choose franchising as a model. Locally Samlic can be designed as a joint-
stock company, private limited company, trading company or simply with only 
mutual agreements. 

The requirement is that the IT-system for Samlic should communicate 
information by the freight forwarders’ own systems, both from the vehicles and 
the terminal. This should be done without changes to the freight forwarders’ IT 
system. The IT system should also satisfy the information need of Samlic. In 
order to run an efficient system development Samlic should start with a temporary 
solution. Research is required in order to develop an IT system for coordinated 
distribution. 

Why this particular project was not completed within the given time frame and 
has not yet been implemented has various explanations and reasons. The three 
most important: 
• IT system: Financing is missing for an immediate continuation of the develop-

ment of an IT system 
• The trademark: The freight transporters wish to show their trademark at the 

trucks is an obstacle to coordinated distribution 
• The process: When the freight transporters’ raised the project from a local to a 

national level, the Director General of VTI should have led the VTI delegation 
instead of the project leader. 

 
The project, however, can be considered as partly successful because the 
introducing of a coordinated distribution system has never been considered 
seriously at a national level before.  
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1 Inledning 
Det övergripande syftet med projektet Samlic har varit att arbeta fram ett 
detaljerat koncept för samdistributionssystem i städer. För att kunna uppfylla 
syftet har projektet drivits som ett konkret implementeringsprojekt med målsätt-
ningen att kunna starta upp ett samdistributionssystem i Linköping. Utan en sådan 
reell förankring i en existerande process är det inte möjligt att kunna bestämma 
vilka faktorer det är som avgör om effektiva samdistributionssystem ska kunna bli 
verklighet. Som framgår av rapporten är ett implementeringsprojekt som Samlic 
en verksamhet som är väsensskild från den som förekommer i ett avgränsat 
demonstrationsprojekt.  

I kapitel två beskrivs den lokala historiken i Linköping om arbetet med sam-
distribution i city före det att projektet Samlic påbörjades och som sedan utgjorde 
en värdefull bas för verksamheten inom projektet.  

En översiktlig redovisning av pilotförsöket görs i kapitel tre. I Samlic genom-
fördes ett pilotförsök för att generera data om effekter av samdistribution och för 
att kunna pröva organisations- och arbetsformer i ett första steg.  

I kapitel fyra beskrivs det koncept till samdistributionssystem som har tagits 
fram inom projektet. Konceptet redovisar tänkbara lösningar för alla detaljer som 
måste fungera för att systemet ska kunna sättas igång och drivas. Konceptet är 
framtaget med utgångspunkt från det arbete som bedrevs i Linköping men är 
samtidigt så generellt utformat att det med lokala anpassningar kan användas i 
andra städer i Sverige och internationellt.  

Kapitel fem beskriver och dokumenterar den process som ligger bakom fram-
tagandet av konceptet för samdistribution. Redan i utgångspunkterna för projektet 
fastställdes att dokumentering av och kunskap om själva processen är av stort 
generellt värde för att kunna åstadkomma en större spridning av samdistributions-
lösningar i svenska städer. Det saknades tidigare i princip helt kunskap om dessa 
processer eftersom demonstrationsprojekt och försöksverksamhet per definition 
inte innehåller dessa delar. Alla städer som vill arbeta för någon form av sam-
distribution, t.ex. genom att använda det koncept som beskrivs i kapitel fyra, 
måste gå igenom en egen implementeringsprocess med alla berörda aktörer. 
Genom att ta del av systematiserad kunskap och erfarenheter från motsvarande 
processer som redan har genomförts förbättras förutsättningarna att driva den egna 
verksamheten effektivare. Därför ägnas ett betydande utrymme i rapporten åt en 
sådan processbeskrivning. och som i huvudsak ägde rum på den lokala arenan i 
Linköping.  

I kapitel sex beskrivs sedan den fortsatta processen som drevs efter det att 
konceptet i stort sett var framtaget och som var fokuserad på beslut från olika 
aktörers sida att delta i samdistributionen och hur kvarvarande problemområden 
skulle hanteras på kort och lång sikt. Kapitlet fångar också upp hur intresset för att 
implementera konceptet har spridit sig till andra svenska städer, vilket i sin tur har 
kommit att påverka tyngd och vidd av olika aktörers beslut om deltagande i 
samdistribution.  

Kapitel sju avslutar rapporten med att erfarenheter och slutsatser från imple-
menteringsprocessen i Samlic summeras. 

Ytterligare rapporter inom Samlicprojektet (se referenser): ”Samordnad 
varudistribution i städer – konferensbidrag”, ”Effektivare transporter med sam-
distribution”, ”Transport- och trafikeffekter av samdistribution i Linköping city” 
och ”SAMLIC – Pilotförsöket”.  



 

2 Historik 
Initiativet till att starta ett projekt för samdistribution av varor i Linköpings 
innerstad kommer ursprungligen från näringslivet (Malmberg, 2001). Våren 2000 
påbörjade Linköpings Kommun tillsammans med Arbetsförmedlingen projektet 
Näringslivskontakt, där små och medelstora företag besöktes. Ett av dessa företag 
var Östgötafrakt AB, vars platschef Olof Kånge framförde idén om samdistri-
bution i city för att minska den tunga trafiken. Helena Kock Åström, miljösam-
ordnare i Linköpings Kommun, kopplades in och idén presenterades för politiker 
och för Citysamverkansgruppen, som består av politiker, kommunala tjänstemän 
och näringslivsrepresentanter. Idén bearbetades vidare och i december år 2000 
bildades Citytransportgruppen (även kallad Arbetsgruppen Innerstadens 
Transporter). Citytransportgruppen bestod av: Helena Kock Åström, Olof Kånge 
samt Per Karlsson (projektledare Cityfastigheter i Linköping AB), Pälle Strångert 
(cityledare Linköpings cityförening) och Susanne Rydberg (centrumledare 
Filbytergallerian). 

I början av maj år 2001 reste tre representanter från Citytransportgruppen i 
Linköping till Uppsala för att ta del av erfarenheter från projektet SAMTRA 
(Ljungberg, 2002). Det visade sig att den största svårigheten i det projektets 
genomförande var att få handlare intresserade av att deltaga, en erfarenhet som 
Linköpingsrepresentanterna tog med sig i det fortsatta arbetet. 

Nästa steg var att genomföra en kartläggning av godstransporterna i Linköping 
city. Den genomfördes av logistikern Catarina Nilsson med finansiering från 
arbetsförmedlingen. Under tre veckor i maj och juni år 2001 genomfördes kajmät-
ningar. Sammanlagt studerades tre områden under vardera en vecka, Filbyter-
gallerians lastkaj, lastkajen vid Grändens galleria samt några hårt trafikerade 
punkter i city. Dessutom intervjuades representanter från de största transport-
företagen som trafikerar city. De tillfrågade åkerierna ställer sig alla positiva till 
idén om samlastning, på det villkor att det inte blir dyrare än i dag och att det går 
att lösa på ett ur konkurrenssynpunkt tillfredsställande sätt. Ekonomi, terminal-, 
fordons- och personalfrågor måste lösas. Samtliga poängterade också vikten av att 
få med sig handlarna i processen. En enkät om transporter skickades till handlarna 
i city. Den visade att de flesta handlarna i stort sett är nöjda med transporterna 
som de ser ut i dag, men att de inte får godset vid den tidpunkt de vill ha det. De 
vill helst ha godset på en fast tid på förmiddagen. 

Under år 2001 bildades också en intresseförening bland åkare och distributörer, 
Nätverket för Transportörer i Linköping city. 

Verksamheten år 2002 bestod av fortsatta möten och diskussioner i grupperna. 
Viktigt var att lösa den ekonomiska frågan samt att hitta former för fortsättning av 
projektet avseende finansiering och projektledare.  

Under våren år 2003 blev VTI inkopplat i projektet. Lars Petersson, Schenker, 
förmedlade kontakten när VTI per telefon tog kontakt med Schenker och frågade 
om de hade några aktuella frågor eller problem som kunde vara intressanta för 
forskningen inom logistikområdet. VTI har tidigare samarbetat med Schenker 
Linköping i två projekt. VTI skrev en forskningsansökan till Vinnova som senare 
beviljades och projektet kom igång i juli samma år. 

Ett omfattande pilotförsök genomfördes under våren 2004 för att få fram ett bra 
dataunderlag som fortsättningsvis användes i Samlicprojektet. Försöksperioden 
var nio veckor och deltagare var speditörerna/åkerierna Posten/Poståkeriet, 
DHL/Arne Anderssons Åkeri och Schenker/Kallanders Åkeri. DFDS genomförde 
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en företagsflytt under perioden och kunde inte deltaga. Målet med försöket var att 
mäta möjliga vinster med samdistribution och samtidigt få praktiska erfarenheter. 

Försöket analyserades och utvärderades hösten 2004 och visade att 
fordonsbehovet minskade med en tredjedel (fyllnadsgraden per pallplats ökade 
med femtio procent), totala tiden för utkörning minskade med en femtedel och 
totala körsträckan i city (och därmed utsläppen av avgaser från fordon i city) mer 
än halverades.  

De positiva resultaten från pilotförsöket utgör grunden för det arbete som 
gjordes under våren 2005 med ett implementeringsförslag för Samlic. Detta 
redovisas i denna rapport. 

Projektet samdistribution till Linköpings city har således hittills pågått i sex år, 
från början av år 2000 till och med slutet av år 2005, varav VTI har deltagit de 
senaste drygt två åren. Projekt av denna art är både tidskrävande och långsiktiga. 
De kräver också både kontinuitet och möjligheter att pröva olika utformnings-
alternativ under projektets gång, vilket kan vara svårt med det nuvarande forsk-
ningsfinansieringssystemet. 
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3 Pilotförsöket i Samlic 
Implementeringsförslaget Samlic grundar sig på data och erfarenhet från ett 
pilotförsök med samdistribution. Detta är orsaken till att vi kort beskriver pilot-
försöket här. För en utförligare beskrivning, se ”SAMLIC – Pilotförsöket” 
(Eriksson et al., 2006). 

En indelning av en del av Linköping innerstad gjordes i tre zoner, se figur 2. 
Zonindelningen bestämdes av deltagarna som i sin tur baserade den på mätningar 
av distributörernas gods till city, som gjordes under vecka 6 år 2004. I varje zon 
ligger en galleria. Områdets yttre gränser är Drottninggatan, Östgötagatan, 
Vasavägen och Hamngatan.  
 

 
Figur 2  Del av Linköpings city uppdelat i tre zoner. 
 
Figur 3 visar city trafikerat av tre transportörer. Blå, röd och grön transportör 
levererar gods till alla tre områdena. Det innebär att i princip varje lastplats kan få 
besök av alla tre transportörerna. 

 

 
Figur 3  Före samdistribution: alla tre transportörerna kör i hela city. 
 
Godset har sorterats efter mottagningsområde (Väst, Mitt och Öst) på en samlast-
ningsterminal. En distributör kör till ett område, se figur 4. Effekten blir 
effektivare distribution och mindre trafik i city. 
 

 
Figur 4  Samdistribution: de tre transportörerna kör i varsin tredjedel av city. 
 



Till gallerierna ingick körningar med både paket och övrigt styckegods i 
samdistributionen. Till övriga ingick ej paket utan endast övrigt styckegods i 
samdistributionen. Gods med efterkrav och gods till privatpersoner ingick inte 
heller i försöket.  

Försöksperioden omfattade nio veckor (veckorna 14–22), 29 mars till 28 maj år 
2004, och sex turer med lastbil per dag. Distributörerna har gått runt på de tre 
zonerna i treveckorsintervall. Detta medför att resultatens beroende av vem som 
kört till vilket område kunde elimineras. 

Först kördes godset till samlastningsterminalen (Schenker höll med samlast-
ningsterminal, DHL ligger mycket nära Schenker, men Posten inte fullt så nära). 
Därefter sorterades godset efter vilken zon det skulle till och lastades på bilarna. 
Under körningen kompletterade chaufförerna fraktsedlarna med uppgifter om 
bland annat ankomsttid till lossningsområdet och väntetid till lastkaj samt avrese-
tid. Arbetsförmedlingen höll med en person som fungerade som transportledare 
under försöksperioden. Den främsta funktionen var att kopiera fraktsedlar 
(uppgifter om ankomst- och avgångstid m.m. vid lossningsplatsen fanns på den 
del av fraktsedeln som skulle tillbaka till distributören) och mata in uppgifterna i 
en databas. 

Noggranna analyser av insamlade data överträffade de förhoppningar om 
resultaten som fanns inför försöket. Om samdistribution införs i Linköping kan 
var tredje bil plockas bort från citydistributionstrafiken.  

Detta grundar sig bl.a. på följande resultat: Antalet kilo lastvikt per tillgänglig 
pallplats (kg/ppl) ökade betydligt. Medelvärdet var 78 kg/ppl vid försöket. Mot-
svarande beräkningar har gjorts för en efterstudie till pilotförsöket, det vill säga 
med alternativet utan samdistribution, och värdet 53 kg/ppl erhölls. Samdistribu-
tion medför således en ökning av fyllnadsgraden på 47 % med avseende på kilo 
per pallplats, se figur 5. 
 

 
Figur 5  Schematisk bild över ökningen i fyllnadsgrad per pallplats. 
 
I en del studier kan man se häpnadsväckande siffror på reducering av fordons-
behovet, men de bygger som regel på antagandet om att det är möjligt med 100 % 
fyllnadsgrad för vikt/volym. Betydligt bättre är de fåtal studier som bygger på 
flakyta när fyllnadsgrad mäts. Fullt realistiska siffror på den möjliga reduktionen 
fås när siffrorna bygger på, som här, verkliga försök. 

Övriga resultat: 
• Körtidsvinst i city 57 % (individuell distribution 710 minuter, samdistribu-

tion 
304 minuter)  

• Tidsvinst vid lastplats 6 % (individuell distribution 1 791 minuter, sam-
distribution 1 685 minuter). 

 
Total tidsvinst exklusive terminaltid är 20 % (individuell distribution 
2 501 minuter, samdistribution 1 989 minuter). Hade samtidigt antalet turer 
reducerats, hade totala tidsvinsten varit större.  
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4 Förslag till ett samdistributionssystem Samlic 
I kapitlet redovisas det koncept för samdistributionssystem som har arbetats fram 
inom Samlicprojektet. Konceptet redovisar tänkbara lösningar för alla detaljer 
som måste fungera för att systemet ska kunna sättas igång och drivas. Konceptet 
är framtaget med utgångspunkt från det arbete som bedrevs i Linköping men är 
samtidigt så generellt utformat att det med lokala anpassningar kan användas i 
andra städer.  

Det finns ett antal positiva effekter med införandet av samdistribution. Den 
viktigaste för transportnäringen är att färre antal bilar behövs för distributionen, 
vilket i sin tur medför en bättre lönsamhet. Detta utgör drivkraften i detta förslag 
för att transportnäringen ska börja med samdistribution  

I det system som vi beskriver här ingår fyra speditörer och fyra åkerier. Nu-
läget beskrivs av figur 6 nedan, där vi valt att exemplifiera med en dags 
utkörningar av sändningar till city. 

 

 

Exempel: 90 000 sändningar per år – 360 per dag 
9 bilars transporter under 1 dag 

Figur 6  Nulägesbeskrivning av distributionen. 
 
I nuläget anlitar speditörerna varsitt åkeri som med sina bilar distribuerar godset. 
Det är således fyra helt separerade kombinationer av speditör/åkeri som distri-
buerar godset till city. Genom att tillämpa de erfarenheter och data som erhölls i 
pilotprojektet skulle det vid samdistribution räcka med sex bilar. Detta räknat på 
genomsnittsvärden. För att tillåta en viss variation när det gäller antal sändningar 
under en dag räknar vi med sju lastbilar i stället för sex. Det kan vara tveksamt att 
göra detta, men det ger oss en ordentlig marginal och vi är då på den säkra sidan 
när det gäller beräkningarna i denna rapport. 

Figur 6 och figur 7 visar hur antalet lastbilar minskar om samdistribution in-
förs. Antalet lastbilar minskar med 2 lastbilar, från 9 till 7. Det svarar mot en fyll-
nadsgradsökning på cirka 30 %. I pilotförsöket var fyllnadsgradsökningen hela 
50 %. 
 

Speditör 2 

110 sänd 88 sänd
Speditör 1 Speditör  4 

122 sänd 40 sänd
Speditör 3 

Åkeri 2 Åkeri 3 Åkeri 4

Bil 1 
Bil 2 

Bil 3 Bil 4 Bil 5
Bil 9 Bil 8

Bil 7
Bil 6

Åkeri 1 
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Samlic kan behöva anlita ett åkeri för att transportera godset från speditörens 
terminal till Samlicterminalen. När godset väl befinner sig vid Samlicterminalen 
behövs 6 eller 7 bilar för att distribuera godset jämfört med tidigare 9. 

 

 

Exempel: 90 000 sändningar per år – 360 per dag 
7 bilars transporter under 1 dag 

Figur 7  Beskrivning av distributionen med Samlic. 
 
Figur 8 visar exempel på hur debiteringen kan gå till. Samlics kostnad uppskattas 
till att motsvara kostnaden för cirka 1,3 bilar, vilket medför att vinsten beräknas 
motsvara ”0,7 bilar”. Om antalet Samlicbilar skulle bli 6 i stället, skulle vinsten 
bli ”1,7 bilar”. Sanningen är troligen någonstans mittemellan. Vissa dagar behövs 
6 bilar och vissa 7 bilar. 

Det ska poängteras att underlaget för bedömningarna utgörs av detaljerade 
data, uppdelade på t.ex. sändningar och räknat i kronor och ören, men att vi här av 
både sekretesskäl och pedagogiska skäl presenterar kostnaderna totalt och jämfört 
med kostnaden för en bil (inklusive chaufför). 

Speditör 2 

110 sänd 88 sänd
Speditör 1 Speditör  4 

122 sänd 40 sänd
Speditör 3 

Åkeri 1 Åkeri 2 Åkeri 3 Åkeri 4

Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 7 

       SAMLIC 
 360 sänd fördelas
   per cityområde 

Bil 6

Åkeri 4 kör 
Åkeri 1 kör Åkeri 2 kör Åkeri 3 kör ut 48 sänd 
ut 105 sänd ut 99 sänd ut 108 sänd 
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Figur 8  Uppskattning av kostnaden för Samlic. 
 
Varje åkeri ska ersättas för sin insats, inklusive eventuella körningar mellan 
speditörernas terminaler och Samlicterminalen.  

Samlic fördelar sina kostnader, bil-, personal-, terminal- och administrations-
kostnader, med hjälp av en avräkningsmodell, på respektive speditör. 

Speditören "listar" gods till city på internt transportörnummer. Samlic debiterar 
speditören efter avtalad taxa baserad på total kostnad för Samlic. Samlic avräknar 
transportörerna verklig kostnad efter uppgörelse.  

• Kostnadsbesparing – antalet bilar minskar från 9 till 7 
• Kostnadsökning – terminal, personal, administration motsvarar c:a 1,3 bilar 
• Besparing med Samlic i jämförelse med nuläget uppskattas till 0,7 bilar. 

 
Endast skillnaden mellan inlevererade och utkörda sändningar minus Samlics 
kostnader debiteras. 

Arbetsuppgifterna för distributionsföretaget ”Samlic” definierades enligt 
nedanstående: 
 

Speditör 2 Speditör 1 Speditör  4 Speditör 3 

SAMLIC debiterar speditörerna på  
verklig SAMLIC-kostnad + vinst SAMLIC 

Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 7 Bil 6

       SAMLIC 
 360 sänd fördelas
   per cityområde 

Uppsk SAMLIC-kostnad 
7 bilar mm ”7 bilar” 
Personal ”1 bil” 
Terminal-adm ”0,3 bilar” 
Summa ”8,3 bilar” 

Åkeri 1 Åkeri 2 Åkeri 3 Åkeri 4
Åkerierna debiterar SAMLIC baserat på  
verkliga kostnader ”7 bilar” + vinst åkeri 

18 VTI rapport 528 



Tabell 1  Samlics verksamhet. 
TERMINALHANTERING DISTRIBUTION ADMINISTRATION 
Mottagning av gods Lastning terminal Information  
Avvikelsehantering Lossning kund Transportledning  
Rangering  Returtagning Fakturering – Avräkning 
Utlastning  Avvikelsehantering Reklamationsutredning 
Lastmaterialhantering Lossning terminal Lastmaterialhantering 
 Lastmaterialhantering  

 
Följande moment ingår i Samlicsystemet: 
1. Organisationsmodell 
2. Företagsalternativ 
3. Debiteringsmodell på speditörer 
4. Avräkningsmodell till transportörer 
5. Prissättning externt  
6. Informations och ekonomisystem 
7. Bemanning 
8. Söka terminal och hanteringspersonal 
9. Vilka är intresserade av att transportera 
10. Fordonsbehov 
11. Distributionsområde 
12. Begrepp för sortering av gods 
13. Tidsfönster och ledtider 
14. Rutiner för godsöverlämning och reklamationshantering 
15. Lastmaterielhantering 
16. Avtal 
17. Övrigt. 
 
4.1 Organisationsmodell 
De i projektet ingående speditörsföretagen samarbetar idag med olika åkerier för 
att trafikera city.  

Dessa åkerier är föreslagna att ingå i ledningen för företaget Samlic:  
 
Tabell 2  Ledning för företaget Samlic. 
Distributör DFDS DHL Posten Schenker 
Åkeri Motala Express Arne Anderssons 

Åkeri 
Poståkeriet Kallanders Åkeri 

 
4.2 Företagsalternativ 
Samdistributionssystem (city och glesbygd) har delvis redan på försök införts och 
kan komma att införas i många medelstora och stora kommuner. För att spedi-
törerna ska kunna hantera detta effektivt bör det finnas ett koncept som kan 
lanseras i flera städer. I detta kapitel presenteras en prototyp för implementering 
som kan betraktas som ett sådant koncept. Konceptet medför enhetlighet och 
överskådlighet för speditörer och möjliggör samtidigt att lokala lösningar kan 
tillämpas för olika kommuner. Den möjlighet som föreslås här är därför att välja 
franchising som modell. 
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Alternativen för företagsform är handelsbolag, aktiebolag eller ekonomisk 
förening. Ömsesidiga avtal är en alltför osmidig form om olika parter vill gå in i 
eller lämna Samlic och rekommenderas därför inte (utom i ett eventuellt inled-
ningsskede).  

Nationellt är det lämpligt att speditörerna bildar ett företag som äger konceptet 
Samlic (inklusive IT-system, ekonomisystem etc.). 

Lokalt, vilka som ska driva Samlic, speditörerna och/eller åkerierna, är 
generellt en öppen fråga och kan variera från ort till ort. För Linköpings del är 
arbetsgruppens förslag att det är åkerierna som ska driva Samlic lokalt. 

 
4.3 Debiteringsmodell på speditörer 
Förslaget baseras på att de verkliga kostnaderna för företaget räknas fram i 
samråd. Exempelvis kostnader för fordon, terminal, bemanning, IT-system. 
Summan av detta minskas med uppkomna intäkter och resultatet debiteras respek-
tive speditör. Debiteringen görs efter inlämnad volym (kg, antal sändning etc.), 
baserad på överenskommen taxa. Data lämnas av speditörerna. 
 
4.4 Avräkningsmodell till åkerier 
Förslaget baseras på att de verkliga kostnaderna för företaget räknas fram i 
samråd. Avräkning sker per transporterad volym (kg, antal kunder, etc.). En 
möjlig temporär lösning är prissättning per transporterad timme. 
 
4.5 Prissättning, internt och externt  
Prestationsbaserad prissättning föreslås, baserad på verkliga kostnader och pris 
efter överenskommen taxa. Externa kunder debiteras med överenskommet vinst-
påslag. Internt debiteras kostnad minus intäkt. 
 
4.6 Informations- och ekonomisystem 
De fyra speditörerna har olika IT-system. De har olika krav på spårbarhet, dvs. att 
kunden ska ha möjlighet att via Internet kontrollera status för specifika 
sändningar. Sändningsdata från respektive speditör måste skickas till Samlics IT-
system för spårbarhet. IT-systemet ska med sändningsdata som bas även debitera 
respektive uppdragsgivare och externa kunder samt avräkna åkerier.  

 
4.6.1 IT/IS för kommunikation av sändningsinformation 
För att praktiskt lösa de informationsöverföringsproblem som uppkommer när 
samdistributionssystem införs, behövs ett IT/IS. För den typ av samdistribution 
som här avses, där vi har flera aktörer (flera distributörer, flera beställare av 
transporter och flera mottagare av gods) finns inget sådant IT/IS i dagsläget. 
Temporärt, även om det innebär ett visst merarbete för bl.a. chaufförerna, kan 
problemet lösas på så sätt att de olika speditörernas system används parallellt för 
varje bil. 

Eftersom kärnfrågan, för om denna typ av samdistribution ska kunna imple-
menteras permanent, är att problemet med kommunikation av sändnings-
information kan ges en smidig teknisk lösning, kommer vi här att kort beskriva 
kraven på ett sådant system. För en detaljerad beskrivning avseende nuläget i 
Linköping, se bilaga 6. 
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Utgångspunkten är att inga ingrepp ska göras i de system som de aktuella 
speditörerna normalt använder. Systemutformningen bör vara sådan att endast 
små förändringar behöver genomföras när nytt speditörssystem införs. 
 
4.6.1.1 Problembeskrivning för kommunikation av sändningsinformation 
Syftet med problembeskrivningen är att ge en bild av hur informationsöver-
föringen går till nu och hur den kommer att se ut när samdistribution införs. Vi 
begränsar oss här till att beskriva distribution. Eventuell hämtning av både gods 
och lastbärare kan om så önskas läggas till i systemet. Observera att även 
avräkningssystemet, att rätt åkeri får rätt betalning, är ett informationsöver-
föringsproblem. Informationsöverföringen behövs för att: 
(i) åkarna vid leverans till kund ska uppfylla de krav som de olika speditörerna 

ställer 
(ii) information (för t.ex. debitering och avräkning) ges till samdistributions-

terminalen. 
 
Vi har två typer av informationsmedia att hantera: 
• papper (fraktsedlar) 
• elektronisk information (digital information). 
 
Fraktsedlar 
När det gäller information gällande fraktsedlar (fyra sidor) är detta inget problem. 
Hanteringen kan illustreras med figur 9: 
 

Sid 4 

 
Figur 9  Hantering av fraktsedlar. 
 
Alla fyra sidorna av fraktsedeln finns med vid hämtning hos kund, sidan 4 lämnas 
som kvittens hos kunden. Vid hämtande terminal lämnas sidan 1. Sidan 2 och 3 
följer med till leverans hos kund, som behåller sidan 3 och skriver på sidan 2. 
Sidan 2 följer med tillbaka till Samlicterminalen, sedan till åkeriet eller till distri-
buerande terminal (olika i olika fall). Således ingen större skillnad jämfört med 
utan samdistribution. 
 
Digital information 
Betydligt mer komplicerat blir det med den digitala informationen (elektronisk 
information). Det är det som det här underkapitlet i huvudsak handlar om. Avläs-

Sid 1 
Hämtning 
terminal 

(speditören) 

Hämtning 
kund

 Sid 2 
SAMLIC 
terminal 

Distribuerande 
terminal 

Sid 3 
Leverans 

kund

(speditören) 
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ning och registrering av information sker på något sätt i de av Track & Trace 
givna punkterna, se figur 10. 
 

 

Registrering

 
Figur 10  Hantering av digital information. 
 
Registrering (avläsning av streckkod) av inkommande gods på Samlicterminalen 
skulle inte behövas om registreringen av utgående gods från distribuerande 
terminal godtas som registrering av inkommande gods på Samlic. 

På samma sätt skulle registrering av utgående gods från Samlicterminalen inte 
behövas om registreringen av levererat gods till kund godtas som registrering av 
utgående gods från Samlic. 

Problemet är nu att återföra de med skanner/handdator registrerade data till 
speditörernas, åkeriernas och Samlics system. Problemet med dataöverföring 
mellan Samlics, speditörernas och åkeriernas system samt identifiering av i vilka 
led detta ska ske, måste också lösas. De krav som ställs är enligt tidigare: 

1. Inga förändringar ska behöva göras i de olika distributörernas system 
2. Åkarna ska vid leverans till kund uppfylla de krav som de olika speditörerna 

ställer 
3. Information (för t.ex. debitering och avräkning) ges till samdistributions-

terminalen. 
 
4.6.1.2 System Samlic 
Det är inte bara information om transport av godset som ska hanteras, även 
information om godset måste med. Därför behövs ett system som hanterar 
information från varje bil till de olika speditörsterminalerna samt från bilarna till 
Samlicterminalen och mellan speditörsterminalerna och Samlicterminalen. 
Systemet ska ha flera funktioner, t.ex.: 
(iii) att överföra sändningsinformation från bilarna till rätt speditör  
(iv) att registrera vad som ankommit till Samlicterminalen  
(v) att den ekonomiska avräkningen och faktureringen fungerar smidigt. 
 
I figur 11 visas principiellt hur sändningsinformationsöverföringen skulle kunna 
gå till. För att identifiera från vilken distributör godset kommer, klistras en label, 
ID, på det aktuella godset (alternativt kan chauffören själv på sin skanner ange 
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kund 

Registrering av 
inkommande 

och  

Registrering av 
inkommande  

och  

Registrering 
Leverans 

kund 

utgående utgående 
D-TERMINAL SAMLIC-TERMINAL 

22 VTI rapport 528 



från vilken distributör godset kommer, om inte sändningsnumret i sig innehåller 
denna information). 

 

System 1 System 2 System N 

Figur 11  Informationsöverföring – principiellt. 
 
Avräkningssystemet, att rätt åkeri får rätt betalning, är också ett informationsöver-
föringsproblem. Från bilarna kommer information om vilken bil (åkeri) som har 
kört vilken sändning. Från speditörerna kommer information (t.ex. vikt/volym) 
som utgör grunden för betalningen av frakten. 

I det principiella systemet av överföring av information utgör Samlic en central 
enhet och systemet kan bli för känsligt för störningar. Ett sätt att undvika detta är 
att sända sändningsinformationen från bilarna både till Samlicterminalen och till 
rätt speditör, se de streckade pilarna i figur 12. I slutänden blir detta system lättare 
att konstruera än det enklare systemet med tanke på kraven på spårbarhet och 
säkerhet, både för Samlic och för de enskilda distributörerna. 

SAMLIC 
gemensam 
terminal 

+ tid… +… … +… 

… 

 Leverantörernas egna terminaler 

+ + tid + .. 
(ID + Sändningsnr) 

+ + tid + .. 
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+ + tid + .. 
(ID+ Sändningsnr) 

Sändningsinformation från bilarna 
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Figur 12  Sändningsinformationsöverföring från BIL i. 
 
Figuren ovan visar att det gods som BIL i ska distribuera till sina M kunder i zon i 
hämtas vid Samlicterminalen, men kommer ursprungligen från N olika distribu-
törer. Vid varje kund sänds sändningsinformationen för varje enskild sänd-
ning/kolli (levererat gods) både till Samlicterminalen och till ”rätt” distributör. 
 
4.6.1.3 Säkerhets- och sårbarhetsaspekter 
En central roll i projektet spelar säkerhets- och sårbarhetsfrågorna. Med sårbarhet 
avser vi här begreppet i vid mening, dvs. vi inbegriper varje form av avvikelse 
som kräver någon form av ingrepp utöver den normala hanteringen. Eftersom 
sådana avvikelser är kostsamma (både tidsmässigt och i form av eventuella ersätt-
ningskostnader) är det angeläget att minimera dessa, dvs. att skapa ett robust 
system. Detta gäller Samlicsystemet i största allmänhet men informationsöver-
föringssystemet i synnerhet.  

En egenhet med Samlic är att informationsöverföring måste ske både till och 
från andra speditörers system. Detta ställer speciella krav på just säkerheten, både 
sett ur speditörernas och ur Samlics synvinkel.  

Det finns en lång rad potentiella ”hot” i sammanhanget. Exempel: 
• Medvetna stölder och bedrägerier 
• Att en sändning bokförs på fel speditör 
• Skadade/oläsbara/borttappade fraktsedlar 
• Missade avläsningar 
• Skadat gods (var har skadan inträffat?) 
• Systemet för informationsöverföring stängs av 
• Intrång eller störning i datasystemen från obehöriga. 

 
Här är det tänkt att fokus för säkerhetsfrågorna främst riktas mot dels att förhindra 
tekniska missöden, dels att tillse att alternativ föreligger om systemet skulle 
haverera.  

Eftersom många parter är inblandade är det också viktigt att definiera ansvars-
fördelningen i händelse att någonting går snett vid godshanteringen eller i sam-
band med informationsöverföringen. Det är också angeläget att man i efterhand 
kan reda ut och hantera eventuella fel. 

Terminal 2 
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Behoven av att konstruera kontroll- och backupsystem är enligt ovan uppen-
bara.  
 
4.6.2 Administrativt system – kravspecifikation 
Inblandade transportförmedlingsföretag (Schenker, DHL, Posten och DFDS m.fl.) 
har oberoende och olika datasystem för överföring av sändningsinformation. 

I projekt Samlic bör system skapas som kan fånga upp befintlig information för 
att använda den i Samlics verksamhet. Systemet ska innehålla uppgift om: 

• fraktsedelsnummer  
• avlämnande transportföretag 
• datum 
• avsändare  
• mottagare, namn, adress, telefonnummer, leveransplats   
• antal kolli, slag 
• antal pall 
• pallregistreringsnummer 
• bruttovikt, volym 
• efterkrav  
• med mera. 

 
Systemet ska användas för att: 

• skapa överlämningspunkt mellan olika transportörer 
• skapa lastlista, dvs. fördela sändningar per bil 
• debitera uppdragsgivare (även extern) 
• betala transportör 
• hantera lastmaterielredovisning 
• med mera. 

 
4.7 Bemanning 
Frågan om en speciell samordnare för transporter och ekonomi behövs, ska 
utredas. Behov och omfattning är beroende av IT/IS-systemet. 
 
4.8 Terminal- och hanteringspersonal 
Samlic föreslås använda Schenkers terminal. Samlic bör på sikt anskaffa egen 
terminal. Chaufförerna föreslås sköta styckegodsrangering och sortering. För 
paketsändningar bör Schenkers sorteringsbana användas, terminalpersonal kan 
behöva hyras in (eventuellt kan terminalpersonal hyras av Schenker). 
 
4.9 Vilka är intresserade av att transportera 
Samtliga åkerier som kör för någon av de fyra speditörerna vill också transportera 
gods för Samlic. 
 
4.10 Fordonsbehov 
Distributörerna ska ta fram statistik om godsmängder fördelade på sändnings- och 
kollistorlek för olika tidsperioder. Statistiken ska ligga till grund för beräkning av 
fordonsbehovet. Antalet fordon kommer att variera mellan olika perioder. 
Pilotförsöket pekar på att behovet minskar från 9 till 6–7 bilar. 
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4.11 Distributionsområde 
Distributionsområdet ska vara C-ring dvs. området innanför de gator som utgör 
cityringen. För att få del av transporter från/till och inom verksamheter i den 
kommunala organisationen kan ökat distributionsområde bli aktuellt för kom-
munens transportbehov. 
 

 
Figur 13  Cityringen. 
 
4.12 Begrepp för sortering av gods 
Postnummer och/eller gatuadress är sorteringsbegrepp. 
 
4.13 Tidsfönster och ledtider 
Samtliga distributörer kan lasta av sina sändningar på Samlicterminalen före 
klockan 8.30. DFDS, DHL och Schenker har produktgrupper som kräver lossning 
före klockan 10. Den tiden ska Samlic klara. Posten har en produktgrupp som 
kräver lossning klockan 9. Denna tid klarar troligen inte Samlic utan får därför 
sannolikt fortsättas att hanteras av Posten. 
 
4.14 Godsöverlämning och reklamationshantering 
Rutinerna för godsöverlämning (produktionsrutinerna) och för reklamationshant-
eringen presenteras i varsitt underkapitel. 
 
4.14.1 Samlics produktionsrutiner 
Se också bilaga 5 Lastmateriellista  

Lossning vid Samlicterminalen    
(i) Chauffören backar till tilldelad port, vid anvisad tid 

(ii) Stämplar frakthandlingar med åkeriets stämpel 
(iii) Frakthandlingar överlämnas tillsammans med godset till terminalpersonal 
(iv) Chauffören lossar godset på anvisad plats 
(v) Terminalpersonal kontrollerar gods och pallkvalitet  

(vi) Avvikelser noteras på avvikelserapport och kvitteras av chaufför och 
terminalpersonal 

(vii) Chauffören noterar antal röd, grön DFDS, Post pall och Postburar på 
Lastmateriellistan. 
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Lastning på Samlicterminalen    
(i) Chauffören backar till tilldelad port 

(ii) Chauffören kontrollerar överensstämmelsen mellan frakthandlingar och 
det fysiska godset innan lastning påbörjas 

(iii) Chauffören noterar avvikelser på frakthandlingar som terminalpersonal 
kvitterar  

(iv) Chauffören lastar godset från anvisad plats enligt frakthandlingar 
(v) Chauffören kontrollerar pallkvaliteten noterar antalet röd, grön, DFDS, 

Postpallar och Postburar på Lastmateriellista. PÖS pall noteras ej 
(vi) Chauffören utför lastningsregistrering/skanning  

(vii) Kör. 
 

Lossning hos godsmottagare 
(i) Godset lossas i enlighet med NSAB transportvillkor eller gjorda överens-

kommelser 
(ii) Chauffören utför lossningsregistrering/skanning. Tillser att mottagare 

kvitterar på skanner för leveranser från Posten och för vissa sändningar 
DHL (POD) 

(iii) Frakthandlingar kvitteras av mottagaren med datum och läslig namn-
påskrift. Gäller ej Posten och vissa DHL sändningar 

(iv) Avvikelser noteras på frakthandlingen och rapporteras omgående till 
Samlic 

(v) Chauffören lastar eventuella returer 
(vi) Hämtning av reguljärt avgående gods ska utföras av åkeri anslutet till det 

speditionsföretag där godset är bokat 
(vii) Chauffören lastar tompallar och burar i retur. Om antalet inte är rätt 

noteras detta på LM-listan 
(viii) Chauffören kör tillbaka till Samlic. 
 

Återkomst till Samlicterminalen 
(i) Chauffören anländer och backar till angiven port 

(ii) Chauffören lossar tomgods och noterar på LM-lista 
(iii) Lämnar Lastmateriellista till terminalpersonal varje vecka 
(iv) Utför lossningsregistrering/skanning eller faxar enligt respektive transpor-

törs rutin. 
 
4.14.2 Samlics reklamationsrutiner 
Se också bilaga 4 Samlic avvikelserapport. 
 

Vid Samlicterminalen 
(i) Aktuella regler i NSAB tillämpas 

(ii) Terminalpersonal och chaufför kontrollerar gods mot frakthandling vid 
lossning och lastning 

(iii) Vid skada eller om kolli saknas ifylls blankett Samlic avvikelserapport, se 
bilaga 4 

(iv) Utredning om orsak till skadan eller förlusten ska göras 
(v) Förslag till förebyggande åtgärder för att undvika upprepning ska ges 
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(vi) Rapporten mejlas eller faxas till avsändande speditör och åkeri enligt 
uppgjord lista, se bilaga 4 

(vii) Saknat gods ska efterlysas, hos avsändande åkeri och speditör, hos andra 
bilar, hos tänkbara kunder, osv. 

(viii) Skadat gods ska förvaras på Samlicterminalen på sådant sätt att det inte 
förvärrar skadan eller skadar annat gods 

(ix) Skadat gods får inte kastas utan att ha inhämtat kundens eller försäk-
ringsbolagets tillåtelse. 

 

Vid lossning hos kund 
(i) Aktuella regler i NSAB gäller 

(ii) Skada och saknat kolli noteras på frakthandlingens mottagar- och 
kvittensdel  

(iii) Saknat gods ska omgående meddelas Samlics personal per telefon 
(Samlics personal efterlyser gods enligt: Vid Samlicterminalen, punkt vii) 

(iv) Skadat gods ska i första hand tas om hand av mottagaren 
(v) Om kund kräver att godset ska tas i retur ska Samlics personal kontaktas 

(vi) Om skadat gods tas i retur ska detta anges på originalfrakthandlingen både 
på kundens och åkeriets del 

(vii) Chauffören ska kontakta Samlic personal vid återkomst till terminal 
(viii) Chauffören redovisar skadan eller förlust av kolli till sitt åkeri enligt dess 

speciella regler. 
 

Skadereglering Samlic 
(i) Om skada eller förlust av kolli inträffat mellan lossning och lastning på 

Samlicterminalen ska kontakt med Samlics försäkringsbolag ske för 
reglering av skadan 

(ii) Försäkringsbolaget kan begära att få besiktiga skadan 
(iii) Om skadeutredning visar att Samlic är vållande till skadan eller förlusten 

ska avsändaren (helst) eller mottagaren informeras om att de får fakturera 
Samlic, som sedan vidarefakturerar försäkringsbolaget med avdrag för 
självrisk 

(iv) Endast varans nettobelopp, ej vinst eller moms ska faktureras. Om 
mottagaren fakturerar ska kopia på leverantörsfaktura bifogas 

(v) Om försäkringsbolaget betalar ersättning för det skadade godset övergår 
rätten till godset till försäkringsbolaget. 

 

Skadereglering åkerier 
(i) Om skada eller förlust av kolli inträffat mellan Samlics terminal och 

mottagare ska åkeriets rutiner med anpassning styra reglering. 
 
4.15 Lastmaterialhantering 
Rutiner för hantering av lastmateriel, pallar och burar, beskrivs här, men se också 
bilaga 5 Samlic lastmateriellista. 
 

Vid lossning på Samlicterminalen 
(i) Chaufför ska stämpla sina frakthandlingar med sitt åkeris stämpel 
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(ii) DHL och Schenkers ”vita” pall är PÖS pall och behöver ej kollas 
(iii) DHL:s röda och Schenkers gröna pall får eg. ej lämna respektive terminal. 

Om de ändå tas med till Samlicterminalen ska de omgående tas i retur. 
 

Vid lastning på Samlicterminalen 
(i) DFDS tillämpar pallbyte, antalet lastade pall ska noteras på lastmateriel-

listan 
(ii) DHL:s röda och Schenkers gröna pall får eg. ej lämna terminalen. Om de 

ändå tas med på bilen ska dessa pall noteras på lastmateriellistan och om-
gående tas i retur 

(iii) Chauffören kontrollerar pallkvaliteten och noterar antalet röd, grön, 
DFDS, Postpallar och Postburar på Lastmateriellista. PöS pall noteras ej. 

 

Vid lossning hos kund 
(i) DHL:s röda och Schenkers gröna pall ska omgående tas i retur 

(ii) Postens burar ska tas i retur 
(iii) DFDS tillämpar pallbyte, om antalet lastade och lossade pall inte går jämt 

upp ska detta noteras på lastmateriellista 
(iv) Om kund vill lämna tillbaka PÖS pall ska blankett ”xxxxxx” ifyllas vid 

återkomst till Samlic terminal. 
 

Lossning vid återkomst till Samlic terminal 
(i) Chauffören lossar pallar och noterar antalet röd, grön, DFDS, Postpallar 

och Postburar på Lastmateriellista. PöS pall noteras ej 
(ii) DHL:s röda och Schenkers gröna pall ska omgående levereras i retur till 

DHL och Schenker 
(iii) Om kund har lämnat tillbaka PÖS pall ska blankett ”xxxxxx” ifyllas vid 

återkomst till Samlics terminal. 
 
4.16 Avtal 
Avtal behöver tecknas mellan Samlic och åkerier (avtalstext i bilaga 1), mellan 
Samlic och speditörer (avtalstext i bilaga 2) och mellan Samlic och terminal-
ägaren (för lokaler och terminalyta, avtalstext i bilaga 3). 
 
4.17 Övrigt 
Med samdistribution följer ytterligare möjligheter till rationaliseringar, dels i 
godsflödena till Samlicterminalen, dels i godsmottagandet vid galleriorna. Det kan 
finnas ytterligare rationaliseringsmöjligheter än de som redan är nämnda. 
 
4.17.1 Godsflöden till Samlicterminalen 
Att införa en samlastningsterminal ger tanken att det innebär en extra omlastning. 
Detta gäller inte generellt. Placering av Samlic på Schenker innebär t.ex att de 
slipper en omlastning pga. Samlic. Vidare, det går att förändra logistikkedjorna 
före lossningen på Samlic. Posten, t.ex. skulle redan i Jönköping kunna sortera sitt 
gods på Samlic respektive Posten Linköping övrigt. Liknande, men i något mindre 
omfattning, gäller för DFDS och DHL, se figur 14. 
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Figur 14  Godsflöden till city. 
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4.17.2 Kontakt med Centrumledare 
Vid möte med representanter för Grändengallerian erhölls mycket positiva 
signaler: Butiksägarna ville gärna delta i ett IT-projekt med samordnad varu-
distribution och kom med konstruktiva önskemål. Gemensam lossningsrutin för 
de 44 butikerna kan arbetas fram. Detta kan innebära tidsbesparing om 1–2 
timmar per bil och dag. Dagligen besöker 4–6 bilar Grändengallerian. 

 
4.17.3 Blandat 
• Fordon ska profileras i syfte att marknadsföra Samlic 
• Kontanthantering sker dagligen. Schenker har kassaskåp och rutiner 
• Fortsättning på Samlic: Leveranser till IKANO-huset i Tornby och glesbygds-

transporter? 
• Precisera vad kommunen kan bidra med, godsvolymer, trafikreglering m.m.? 
• Kostnader för transport mellan egen terminal och Samlic terminal bör betalas 

av Samlic 
• Viktigt med utbildning av Samlics chaufförer, 4 olika system ska klaras 
• TYA har nyligen uppmärksammat arbetsmiljöproblemet för chaufförer med 

lossning i Gallerior 
• Mellanlagring på Samlic terminalen önskas av butiker. 
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5 Processen bakom förslaget Samlic 
I kapitlet beskrivs den process som ligger bakom framtagandet av det koncept för 
samdistribution som redovisas i det föregående kapitlet. Arbetet drevs i huvudsak 
på den lokala arenan i Linköping med ett stort antal aktörer inblandade vilket 
framgår av beskrivningen. Verksamheten genomfördes i två faser för att möjlig-
göra en tydlig avstämning av projektets status.  

En beskrivning av Samlicsystemet är inte komplett om inte processen bakom 
framtagandet av systemet också beskrivs. Vi ska beskriva processen i detta 
kapitel. Det är i princip inte möjligt att implementera Samlic på någon annan ort 
eller med någon inriktning utan att helt eller delvis gå igenom processen igen. 
 
5.1 Historik 
Pilotförsöket som skulle ge underlagsdata för implementeringsförslaget slutfördes 
under våren 2004. Planeringen var att under hösten 2004 bearbeta data från pilot-
försöket och andra data till ett verkligt underlag för ett implementeringsförslag. 
Själva implementeringsförslaget planerades att tas fram under våren 2005. Till 
mycket god hjälp hade vi tre examensarbetare från Linköpings tekniska högskola, 
civilingenjörsutbildningen i Kommunikations- och transportsystem, till för-
fogande. De arbetade med fördelningen och tilldelningen av transporter och gods 
mellan de olika speditörerna, bl.a. terminalhantering, försörjningskedjor, fordons-
lastläggning och samordning av de olika speditörernas system (Fors och 
Fredholm, 2005). Med bl.a. hjälp av datorsimuleringar skattade de också de 
effekter (körtider, kötider, tider vid lastplatserna, transportarbete och trafikarbete) 
som ett genomförande av ett samdistributionssystem får (Lång, 2005). 

Den 1 september 2004 hölls ett möte på VTI med speditörer och åkerier. Det 
var av ett allmänt stort intresse att permanenta samdistribution till city. För att 
arbetet skulle kunna drivas vidare lokalt föreslogs att det skulle bildas en mindre 
arbetsgrupp med representanter från distributörer och åkerier. Som de två stora 
problemen att lösas identifierades ID/IT-sidan med tillhörande faktorer som spår-
ning av gods, kvittens, ansvar, försäkring etc. samt bolagsbildningen. Övriga 
hinder som har diskuterats i projektet uppfattades som enklare att lösa. För 
bolagsbildningen diskuterades Industrikompetens som en möjlig modell med ett 
färre antal fullvärdiga delägare och ett större antal associerade medlemmar. 
Bolaget bör renodlas till att hantera terminal och transporter. Övriga arbetsupp-
gifter bör ligga kvar hos speditörer och åkerier. Vidare diskuterades möjligheterna 
att få godset sorterat och anpassat för samdistribution för att t.ex. få godset direkt 
till rätt terminal och undvika omlastning. En förenkling kan vara att bättre anpassa 
det som definieras som city till gällande postnummerindelning. Möjligheterna att 
tillämpa samdistribution till IKANO-huset (en externetablerad galleria med cirka 
60 butiker), där dagens situation är mycket problematisk, togs också upp. Där 
förekommer i princip ingen hämtning utan det rör sig nästan uteslutande om 
inleveranser som skulle kunna samordnas förhållandevis enkelt. Möjligheter att 
fastställa när olika lastplatser ska angöras av respektive transportör samt 
konsekvenser av en förändrad trafikreglering diskuterades. 

Erfarenheter från det tidigare arbetet med de lokala distributörerna och 
åkerierna är att de har tillräckligt god kunskap att genomföra det arbete som 
arbetsgruppen skulle genomföra. Deltagarna i arbetsgruppen skulle dock ha så 
mycket annat att göra med sina ordinarie arbetsuppgifter att det skulle vara svårt 
att slutföra arbetet med samdistributionsprojektet inom rimlig tid utan hjälp. Det 
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var också en hel del frågor som, även om de vore principiellt lösta, krävde både 
utformning i detalj av formuleringar och förhandlingar mellan parterna. Det låg på 
VTI som projektledare att genomföra det senare. En fördel vore om VTI hade 
tillgång till detta stöd i form av en konsult inom transportbranschen för att 
genomföra arbetet. Detta resulterade i en FUD-ansökan om ett sådant stöd som 
lämnades in till Vägverket den 19 oktober 2004.  

Den 28 oktober 2004 arrangerade Vägverket en workshop i Stockholm under 
rubriken "Samordnade gods- och varutransporter inom och genom storstaden". 
Syftet var att diskutera den forskning inom området som Vägverket har 
finansierat. En viktig målsättning var att komma fram till vilka slutsatser som 
genomförda projekt har kommit fram till och vad forskningen ska fokusera på i 
framtiden. Deltagare var, förutom handläggare från Vägverket, forskare och 
konsulter inom området samt verksamma inom transportnäringen. Seminariet slog 
fast att kunskaperna om potentialen av samordnad varudistribution är tillräckliga 
och att det i framtiden handlar om att implementera fungerande system för sam-
distribution. Redan genomförda projekt har till största delen varit inriktade på 
potential och effekter och endast till en mindre del hanterat implementeringen av 
samordningssystem. Centrala områden att arbeta med var därför förankring och 
delaktighet bland de aktörer som direkt berörs av samdistributionen samt att 
arbeta fram ett system och en organisation, även på detaljerad nivå, för hur sam-
distributionen ska kunna genomföras och drivas i skarpa tillämpningar. En 
fungerande implementeringsprocess kännetecknas av att projekt drivs fram steg 
för steg där detaljerade praktiska problem hanteras och löses successivt och där 
alla beslut om lösningarna är förankrade bland de aktörer som kommer att 
påverkas. Detta ställer stora krav på dokumentation, information och dialog och 
innebär något helt annat än att driva och utvärdera försök eller demonstra-
tionsprojekt.  

Ett positivt skriftligt besked via e-post angående FUD-ansökan om finansiering 
av delprojektet erhölls från Vägverket den 11 januari 2005 och processen kunde 
påbörjas enligt den nya planen. 
 
5.2 Plan för implementering 
För att det kunskaps- och beslutsunderlag som har arbetats fram inom Samlic-
projektet ska kunna ligga till grund för ett faktiskt fungerande samdistribu-
tionssystem måste den konkreta implementeringsfasen inledas. Systemet ska 
drivas på uthålliga marknadsekonomiska grunder med kommersiell bärkraft för att 
garantera långsiktighet i verksamheten. Syftet är att försöka genomföra en imple-
mentering av ett fungerande samordnat distributionssystem i Linköpings inner-
stad, dels på kort sikt, dels på lång sikt. För ett framgångsrikt system är den 
ekonomiska lönsamheten viktig. Oavsett vilken form samdistributionen tar måste 
besparingarna för transportörerna vara så stora att de finner det lönsamt att delta i 
samdistribution istället för att leverera godset själva. 

Projektet innebär ett förslag till och en igångsättning av ett uthålligt gods-
transportsystem för samdistribution i riktlinje med det utformningsförslag som 
arbetas fram inom Samlicprojektet. Detta förutsätter att förhandlingar mellan olika 
parter genomförs och att utformningsförslagen konkretiseras, modifieras och 
anpassas innan bolags- och föreningsbildning sker och avtal undertecknas. För att 
utföra detta arbete behövs konsult(-er) från transportnäringen med ett från huvud-
parternas perspektiv neutral bakgrund. Den del av projektet som avser förhand-
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lingar och avtal kommer därför att utföras som externt konsultarbete administrerat 
av VTI (ändras senare till: ”konsultarbete administrerat inom VTI som en projekt-
anställning”) och den del som avser dokumentation av processen och generali-
sering av resultaten för vidare spridning kommer att utföras av VTI. 
 
Etapp 1: Skiss till lösning: Klart 2005-03-31, lägesredovisning senast 

2005-04-15. 
 
Etapp 2: Färdigt förslag för implementering: Klart 2005-06-30, lägesredovisning 

senast 2005-08-15. 
 

Etapp 3: Processbeskrivning och utvärdering: Klart 2005-11-15, slutredovisning 
senast 2005-11-30. 

 
Nedan följer de frågeställningar som arbetsgruppen (inklusive konsulten) initialt 
kan utgå ifrån i sitt arbete: 
• Utreda förutsättningar och sluta avtal med företag angående lokaler och 

personal för terminalhantering  
• Sluta avtal med åkerier och transportörer 
• Fastställa den organisatoriska strukturen 
• Utreda och bestämma associationsalternativ i form av bolag eller ekonomisk 

förening 
• Skapa former för att informationsflöden, avräkningar, godsskador etc. kan 

återföras till respektive transportör/organisation 
• Ordna informationskanaler till handlare, andra godsmottagare och intressenter 

i city 
• Konstruera prissättningsmodeller för att säkerställa att alla transportörer kan 

använda samdistributionssystemet. 
 
Vidare är syftet att analysera och dokumentera implementeringsprocessen så att 
den kan ligga till grund för andra implementeringar av samdistribution i städer 
och storstäder. 

Detta FUD-projekt är en förlängning av Samlic på så sätt att processen mellan 
färdiga förutsättningar och förväntat resultat utgör ett nytt forskningsprojekt. Det 
förväntade resultatet utgörs av bildat bolag/förening som ska driva det sam-
ordnade distributionssystemet (etapp 1 och 2) samt en beskrivning och analys av 
den process som leder fram till en konkret organisationsbildning för ett samdistri-
butionssystem (etapp 3). Genom att beskriva och analysera implementeringsfasen 
systematiskt kommer ett kunskapsunderlag att sammanställas med stort generellt 
värde. I kunskapsunderlaget kommer alla nödvändiga förutsättningar i form av 
avtalskonstruktioner, ansvarsfördelning, informationsåterföring och associations-
former att kunna beskrivas. Underlaget kommer därför att kunna användas för att 
driva motsvarande implementeringsprocesser i andra städer. 

Även om förslaget/underlaget om implementering utformas tillsammans med 
distributörerna så är det distributörerna som beslutar om implementering. 
Projektet kommer i vilket fall som helst att visa på vilka förutsättningarna/svårig-
heterna är vid skarp implementering av samdistribution. 
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5.3 Uppstart av processen  
Två parallella delprocesser påbörjades dels val av konsult, dels bemanning av 
arbetsgruppen. Dessutom skulle FUD-ansökan specificeras och vidareutvecklas 
till ett avtal. Den konsult som bedömdes vara mest lämplig för uppdraget var den 
person som nyligen, tills terminalen lades ned, varit platschef för Frigoscandia i 
Linköping. Han hade fördelen att både känna Linköping från sin yrkesroll och att 
känna många av de personer som samarbete skulle ske med, förutom att han 
arbetade som fri konsult på ett konsultföretag inom det transportadministrativa 
området med huvudsaklig inriktning på logistik, fraktkostnadsanalys och utbild-
ning. 
 
5.3.1 Förslag till uppgiftsspecifikation – konsult 
Vid ett möte på VTI med den tilltänkta konsulten den 20 januari 2005 kom vi 
fram till följande utkast till uppgiftsspecifikation: 
 
Konsultuppdraget 
Konsulten föreslås arbeta i två steg. Konsulten stämmer av och förankrar arbetet 
löpande med angiven arbetsgrupp och med VTI. 
 
FAS 1 
• Definiera organisationsmodell 
• Definiera företagsalternativ: aktiebolag, ekonomisk förening eller något annat 

alternativ 
• Definiera debiterings- och avräkningsmodell 
• Definiera prissättning, internt och externt 
• Definiera informations- och ekonomisystem 
• Söka terminal 
• Kontakta intresserade transportörer. 
 
Denna fas förväntas vara klar 2005-03-31. Om svåra hinder uppstår under 
FAS 1, enligt konsultens eller VTI:s uppfattning, kan projektet avbrytas eller 
omformuleras av VTI eller konsulten under genomförandet av FAS 1. FAS 2 
inleds efter det att VTI och konsulten gemensamt har utvärderat FAS 1. 
 
FAS 2 
• Fastslå organisationsmodell  
• Fastslå företagsalternativ 
• Fastslå debiterings- och avräkningsmodell 
• Skapa prissättningsmodeller för debitering av externa kunder 
• Fastslå informations- och ekonomisystem 
• Sluta avtal med terminalägare om lokaler och personal 
• Skapa rutiner för överlämnade av gods och reklamationshantering 
• Sluta avtal med intresserade transportörer 
• Informera kunder, externa transportörer m.fl. om distributionssystemet. 
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Dokumentation 
Konsulten ska dokumentera arbetet löpande. Dokumentationen ska kunna 
användas i forskningssyfte och för implementering av liknande projekt på andra 
orter. 

 
Framtid 
VTI fastslår att ett ytterligare delsyfte med projektet, utöver implementeringen av 
Samlic i Linköping, är att fastställa och beskriva en implementeringsprocess eller 
-system som kan användas för att åstadkomma samordnad varudistribution i 
andra städer. VTI avser att använda denna kunskap i motsvarande projekt i andra 
städer och att genom forskningspublikationer, handböcker etc. göra kunskapen 
känd och allmänt spridd. Konsulten får använda erfarenheterna från projektet 
och marknadsföra detta på andra orter i syfte att få nya konsultuppdrag i 
liknande projekt. 
 
Offert 
VTI önskar offert från konsulten visande åtagandet, som de kan presentera för 
finansiären – Vägverket.  
 
Uppgiftsspecifikationen användes som diskussionsunderlag med distributörerna 
och senare i utvecklad form som förslag till text i specifikation i avtalet med 
Vägverket. 
 
5.3.2 Möte med distributörerna  
Mötet med distributörerna skedde den 25 januari. De resultat som pilotstudien gav 
upphov till och den uppgiftsspecifikation som vi framarbetat tillsammans med den 
tilltänkta konsulten presenterades utförligt. Den föreslagna uppgiftsspecifika-
tionen var egentligen i huvudsak en specificering av den plan för implementering 
som tidigare hade kommunicerats mellan VTI och några av distributörerna. Den 
skulle nu förankras liksom valet av konsult.  

Diskussion om och eventuella kompletteringar av uppdragsformuleringen 
fördes vid mötet. En arbetsgrupp bildades för att löpande utveckla och förankra 
arbetssätt och rutiner. Den bestod av följande personer: 

 
Lars Köpberg (Poståkeriet) Mats Lidberg (Schenker) 
Magnus Söderberg (DHL) Håkan Arkenstig (DFDS)  
Thord Karlsson (Kallanders åkeri)  Olof Kånge (Alltransport) 
Rikard Järlefalk (Arne Anderssons åkeri) Konsulten 
Jan Eriksson (VTI) Tomas Svensson (VTI) 

 
Vid mötet kom man fram till att konsulten ska stämma av och förankra arbetet 
löpande med den angivna arbetsgruppen (arbetsgruppen kom senare att utökas 
med Leif Roth, Motala Express). Revideringar av uppdragsformuleringar ska fort-
sättningsvis göras vid arbetsmöten eller av konsult i samråd med deltagarna i 
arbetsgruppen. Revideringarna ska rapporteras till ledningarna för deltagande 
företag.  

Några av distributörerna uttryckte tveksamhet till valet av konsult, inte till 
personen utan till det konsultföretag där han var verksam (på deltid).  
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VTI nämnde att en träff skulle hållas (och hölls) med kommunen den 
2005-02-04 där deras deltagande med sina egna transporter skulle diskuteras. 
Mötet avslutades med spontana reaktioner där de närvarande uttryckte att 
projektet nu stod inför en spännande, intressant och rolig fas. Det upplevdes som 
positivt att diskussioner med kommunen kommit igång och flera hoppades på att 
arbetsgruppen skulle få mer att säga till om även i andra frågor, som till exempel 
vid nybyggnationer där det är relevant att eftersträva bra lossningsmöjligheter. 
 
5.3.3 Avtal inför projektstart  
Rutinen som vi följde var att vi skulle skicka in ett detaljerat kompletterande 
underlag till avtal med Vägverket och att vi först därefter skulle skriva avtal med 
konsult. Första steget var således att vi behövde och erhöll en offert från 
konsulten. Nästa steg borde ha varit ett färdigt avtal med Vägverket, men så 
enkelt var det inte. 
 
Möte med referensgruppen 
Ett möte med Samlics projektledargrupp och referensgrupp ägde rum på VTI den 
3 februari 2005. I projektledargruppen ingår för Nätverket för transportörer i 
Linköping city, Olof Kånge, Alltransport AB, för Citysamverkansgruppen, 
Marianne Cedervall, översiktsplanerare Linköpings kommun, för Arbetsgruppen 
Innerstadens transporter, Helena Kock Åström, miljösamordnare Linköpings 
kommun, för Svensk Biogas AB (Tekniska Verken i Linköping AB), Peter 
Undén, marknadsutvecklare och för VTI, Jan Eriksson och Tomas Svensson. 
Referensgruppen består av tre personer från Linköpings kommun: Örjan 
Engström, upphandlingschef (Konsult & Service), Christer Sjölund, utveck-
lingschef (Kommunledningskontoret) och Bengt Undén, produktionsdirektör 
(Produktionsledningskontoret) 

Information gavs om hur expertstöd med finansiering från Vägverket ska 
kunna knytas till implementeringdelen av Samlicprojektet. Projektet behövde för-
stärkas med expertkunskap om detaljfrågor inom transportnäringen. Experten ska 
vara oberoende och kunna inta en mäklande roll/funktion mellan involverade 
intressenter.  

Kommunen redovisade resultaten från den enkätundersökning med ett urval av 
kommunens leverantörer som genomförts. Syftet med undersökningen var att få 
ökad kunskap om de godsflöden som kommer till kommunens enheter. Med 
denna kunskap kan de möjligheter som finns att använda Samlic för att 
effektivisera dessa flöden identifieras. Materialet kom att användas för fortsatt 
utredning vid kommunens inköpsavdelning. 

Vidare diskuterades kommunens övriga möjligheter att stimulera samordnad 
varudistribution. Kommunen, Teknik- och samhällsbyggnad, bör se över hur 
trafikregleringen kan utformas för att gynna samordnad distribution. Kommunen 
ska upprätta mer stabila samverkansformer för att transportörer/distributörer ska 
kunna informeras om kommande förändringar som de berörs av samt ha möjlighet 
att lämna synpunkter på t.ex. olika planärenden. 
 
Kontakt med distributörer och åkerier  
En av distributörerna hade inte varit med personligen vid mötet den 25 januari och 
kontakt togs nu med denne för ytterligare information och diskussion. Det fram-
gick nu att det hade förts ytterligare spontana diskussioner mellan distributörerna 
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och åkerierna om valet av konsult. Efter att VTI haft ytterligare telefonsamtal med 
även andra distributörer framgick det klart att konsultfrågan måste få en annan 
lösning, annars skulle minst två distributörer hoppa av Samlicprojektet på grund 
av att det konsultföretag som konsulten var knuten till inte uppfattades som 
marknadsneutral. Det vill säga att konsultföretaget skulle kunna utnyttja de data 
som distributörerna lämnade ifrån sig på ett sådant sätt att det vore till nackdel för 
de distributörerna. 
 
Lösningen 
Lösningen blev att ”externt konsultarbete” ändrades till: ”konsultarbete 
administrerat inom VTI som en projektanställning”. Det gick tack vare att distri-
butörerna hade ett gott förtroende för konsulten och hans kompetens och att han 
på detta sätt blev frikopplad från det konsultföretag som han var knuten till. Det 
gick en viss tid innan alla parter (inklusive VTI) hade accepterat denna lösning 
och först den 17 februari 2005 kunde VTI meddela den slutliga formuleringen av 
projektbeskrivningen i avtalet. Den 22 och 23 februari undertecknades avtalet av 
Vägverket respektive VTI. Den 7 mars tog generaldirektören för VTI det formella 
beslutet om att timanställa konsulten. Konsulten var nu inte längre konsult utan 
anställd på VTI och arbetet med implementeringsfrågorna kunde formellt ta sin 
början. 
 

5.4 Genomförande av FAS 1 
Möten i Samlicprojektet var oftast av två olika slag:  

• informations- och avstämningsmöten  
eller 

• dialogmöten 
 
Informations- och avstämningsmöten sker med fördel i stora – inte alltför hetero-
gena – grupper. En värdefull dialog mellan de olika deltagarna kan också före-
komma vid denna typ av möten, men det blir ändå bara ett fåtal synpunkter som 
kommer fram (på grund av begränsad tid) och det går inte att förlita sig på att alla 
tycker exakt likadant som de som yttrade sig.  

Dialogmöten sker med fördel i mindre grupper, i det här fallet extremt små 
grupper så att t.ex. varje konstellation speditör/åkeri får egna möten med VTI. 
Fördelen är att var och en av konstellationerna får dryfta sina egna idéer och 
problem utan tidspress, som det kan bli vid större möten. 

Den ovan definierade mötesmodellen har också använts i implementerings-
processen och blir speciellt tydlig i genomförandet av fas 1 respektive fas 2. 

Syftet med fas 1 är att ena parterna i arbetsgruppen om principerna i den 
Samlicmodell som ska tas fram i fas 2. Jämför med avsnitt 5.3.1.  
 
5.4.1 Möten med enskilda distributörer – 1 
Vid mötena med de enskilda distributörerna (speditörerna och åkerierna) har 
Bertil Lundgren varit VTI:s representant. Valet att det endast ska vara en person 
från VTI grundar sig på att antalet deltagare vid mötena ska vara litet och att det 
är distributörerna som ska presentera sina tankar om problem och lösningar. 

Mötenas syfte var således, att i linje med informations- och avstämningsmötet 
den 25 januari (se 5.3.2 Möte med distributörerna) låta VTI-representanten träffa 
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inblandade parter i mindre grupp för att bredda och fördjupa information och 
frågeställningar kring implementeringen av Samlic. Mötena ägde rum mellan den 
8 och 10 mars. 
 
Deltagare 
Poståkeriet: Lars Köpberg, Per Haugland och Anders Karlsson 
DFDS: Håkan Arkenstig 
DHL/ Arne Anderssons åkeri: Magnus Söderberg respektive Rikard Järlefalk 
Schenker/ Kallanders åkeri: Mats Lidberg. respektive Thord Carlsson 

 
Deltagarnas syn på ett tänkt företag Samlic 
Poståkeriet ägs till 100 % av Posten och Poståkeriet får troligen inte delta i att 
starta företag. Ett bolag ägt av fristående part vore en klar fördel och bäst vore ett 
kommunalägt bolag. Om varken Posten eller Poståkeriet får vara delägare bör 
möjligheten med ett avtal mellan Posten eller Poståkeriet och Samlic undersökas.  

DFDS anser att organisationen bör bestå av respektive åkeri, för DFDS del 
Motala Express. De som ej är med i organisationen knyts till denna via avtal.  

DHL är av den åsikten att en tänkt organisation för Samlic bör vara ett företag, 
av vilken form bör utredas professionellt. Organisation och typ av företag lyfts 
högre upp inom DHL och Arne Anderssons åkeri. Företaget ska ha tre verksam-
hetsområden: terminalhantering, distribution och administration. Deltagande i 
Samlic ska vara Arne Anderssons åkeri. Frågan om DHL eller Arne Anderssons 
åkeri ska bära kostnad för Samlic får utredas. 

Schenker tycker att Samlic bör vara ett eget företag, ett handelsbolag eller en 
ekonomisk förening. Deltagare i Samlic ska Kallanders åkeri vara.  

Deltagarna är i princip ense, det är åkerierna som ska äga Samlic, i vilken form 
bör utredas professionellt och högre upp i respektive organisation. 
 
Terminal  
Användning av del av Schenkers terminal som Samlicterminal till att börja med, 
accepteras av samtliga. DFDS ställer frågan om den ska avgränsas från det övriga 
Schenker eller inte och om hur skadat gods ska hanteras. DHL funderar på om 
valet har betydelse ur konkurrenssynpunkt.  

Begränsade utrymmen för lagring finns. Schenker lagrar hos Tigerstads. Om 
butikerna får betala för lagringstjänsten tror inte Schenker att tjänsten efterfrågas. 
 
Gods till terminal 
DFDS överföringsbil från Norrköping ankommer till Linköping mellan klockan 
8–8.30. Posten kan också lossa pallgods på Samlics terminal mellan klockan 
8–8.30. Om paket ska ingå i projektet blir det en timme senare.  

Schenkers och DHL:s synpunkt är att transporterna från DHL och Posten till 
Samlicterminalen bör ingå i beräkning av kostnader som hela Samlickollektivet 
ska bära. Likaså den kostnad DFDS har för extra lossningsställe. Schenker har 
ingen sådan kostnad om Schenkers terminal ska användas. 
 
Distributionsområdet 
Schenker och DHL tycker att distributionsområdet kan definieras av cityringen, 
det vill säga samma som det var för pilotförsöket. Poståkeriet och DFDS tycker att 
området ska definieras av inre ringen, ett område som omfattar cityringen men 
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som är dubbelt så stort. Om kommunens eget gods ska ingå bör området vara 
samma för detta gods anser samtliga, men man kan anpassa sig till ett större 
område för speciellt detta gods om kommunen så önskar, anser DHL. 
 
Gods till city  
Posten har en stor mängd paket till det aktuella området. Posten anser att även 
paket bör ingå i projektet. Poståkeriet kör till området idag med två skåpbilar med 
paket och en lastbil med pall. Om paket ingår i Samlic ökar antalet sändningar och 
därmed sjunker kostnaden per sändning. I princip kan försortering av paket endast 
ske till varuhus och andra större kunder med eget postnummer, något att tänka på 
när valet ska göras av vilket gods som ska ingå i Samlic. Postens produktgrupp 
1200 bör vara med (leverans före kl. 12(00). 

Schenkers paketprodukt ”Parcel” har en omfattning av 80–100 sändningar per 
dag till city. I Pilot ingick i snitt 37,8 sändningar av paket och 16,3 sändningar av 
styckegods. Kallanders åkeri transporterar gods till city med två lastbilar och en 
paketbuss. Garantitjänster finns, expressgods ska lossas före kl. 10 och kan därför 
troligen ej vara med i Samlic. 

DHL:s pakettjänst kallas Europremium, tjänsten bör innefattas i Samlic. Arne 
Anderssons åkeri kör gods till city med en paketbuss och en lastbil. Garanti-
tjänster finns G7, G10, och G12, det vill säga leverans före kl. 7, 10 respektive 12. 
Samlic klarar förmodligen inte G7 eller G10, men troligen G12. 

DFDS har i snitt en bil som kör enbart styckegods till city. 
 
Kontanthantering 
Posten har fyra till fem uppdrag per dag med kontanthantering, DHL ett och 
Schenker två till tre i genomsnitt. Redovisning dagligen för DHL. Kassaskåp finns 
på Schenker där Samlic kan få förvara kontanter. 
 
Kommun 
Frågor om vad kommunen kan göra för Samlic dök upp. Kan kommunen ordna 
gräddfiler för Samlics fordon? Kan kommunen överlåta delar av kommunens egna 
transporter till Samlic? Kan kommunen styra transporter till Samlic? Begränsa 
tung trafik i city? Längdbegränsa de tunga fordonen? Kan kommunen dirigera alla 
sändningar till vissa inrättningar inom Cityområdet via Samlic? 
 
Gallerior 
Schenker föreslår att Samlic bör samverka med citygalleriornas organisationer för 
att förbättra lossningsförhållanden.  

DFDS anser att lossningshjälp på galleriorna är en viktig fråga som kan tas upp 
med Cityföreningen och fastighetsägarna. Kan bevakningspersonal sköta lossning, 
alternativt, kan Samlic hyra ut personal till galleriorna? 

Även DHL påpekar att Samlic bör samverka med citygalleriornas organisa-
tioner för att förbättra lossningsförhållanden. Exempelvis saknas ofta skyltar om 
höjdbegränsning. 
 
Sändningsinformation 
DFDS ”skjuter av” (skannar/registrerar) inkommande gods, utfärdar lastförteck-
ning, skjuter av utgående gods. Kund kvitterar på lastförteckning. Lastförteckning 
faxas till DFDS Stockholm före kl. 11 dagen efter leveranserna. Det ger tillräcklig 
”track and trace” för DFDS. Det borde innebära att i Samlic räcker det med 
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avskjutning vid utleverans från DFDS Norrköping eller att skjutning sker vid in-
leverans till Samlicterminalen. Alternativt borde det vara ok att skjuta ut från 
Norrköping på Samlic transportör och hantera eventuella mankon med avstäm-
ningsintyg. 

IT utvecklas ständigt inom DHL. Samlics IT-system måste därför vara 
flexibelt. DHL:s krav på spårbarhet innebär att allt gods skannas med hand-
terminal: vid lossning på terminal, vid lastning på terminal och vid lossning hos 
kund – ibland även med namn, s.k. POD (Proof Of Delivery). 

Schenkers krav på spårbarhet är ungefär densamma som för DHL: allt gods 
skannas med handterminal vid lossning på terminal, vid lastning på terminal och 
vid lossning hos kund. Handterminal dockas vid återkomst till terminal. Paket-
godsets fraktsedlar flatbäddskannas. 

DFDS framförde att chaufförerna får mer och intressantare arbetsuppgifter om 
de själva fick klara inleveransen med inskjutning/skanning och rangering på 
Samlicterminalen. Förutsättningen är att det inte blir dyrare än att hyra personal 
från Schenker. 
 
Övrigt 
Poståkeriet tog upp frågan om Samlic kan utökas till att gälla även gles-
bygdsdistribution. Att få med drickabilar och bilar som lossar kläder i Samlic vore 
bra, eftersom det är de som proppar igen mest!  

Schenker ansåg att en lämplig fortsättning på Samlicsamarbetet vore att 
inkludera leveranser till IKANO-huset och att utöka styckegods med att även låta 
dricka, blommor och bröd ingå i Samlic. Schenker har en till två hämtningar per 
dag från city. Schenkers gräns för styckegods är 499 kg, det vill säga att endast 
gods under denna viktsgräns kan styras till Samlicterminalen. 

DHL föreslår att deltagande åkerier roterar lossningsområden för att jämt 
fördela intäkter. Pilotförsökets siffror stämmer ej om paket inlemmas i Samlic. 
Stora krav kommer att ställas på utbildning av chaufförer i alla företagens olika 
produkter och tjänster. Hämtning av avgående gods måste fungera. Hämtning av 
paket förekommer ofta. De anser också att dricka, blommor och bröd kan ingå i 
Samlic. Frågan om Samlic innebär konkurrensbegränsning måste utredas innan vi 
går vidare. DHL sorterar efter gatuadress. DHL har gräns för styckegods 999 kg, 
gods över denna gräns kan DHL inte styra till Samlicterminalen. 

DFDS tyckte att administrativ personal endast behövs för debitering osv., 
telefonsvar beträffande godsspårning t.ex., kan ske direkt till chaufför. De kan 
försortera gods efter postnummer. Distributionsområdet bör i så fall definieras 
efter postnummer, ej efter gatuadresser. DFDS gräns för styckegods är 1 120 kg. 
 
5.4.2 Konkurrensverket 
Frågan om samdistribution och konkurrens är ett mindre problem. Konkurrens-
verket har tidigare godkänt samverkan för kostnadseffektivare glesbygdsdistri-
bution (muntliga uppgifter). Det primära syftet med Samlic är att minska kost-
nader och miljöbelastning, inte en kartellbildning för att höja, eller undvika att 
sänka, priser.  

Det är viktigt hur eventuella upphandlingar går till. Om Samlic (företaget) 
upphandlar transporttjänster m.m. måste detta givetvis göras öppet. Det bör också 
finnas möjligheter för aktörer att gå in i och ur Samlic. Det är dock inget som 
måste kunna göras "hela tiden", men kontrakts- och avtalsperioder bör ligga på 
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rimliga nivåer. Det centrala är alltså att hävda kostnadseffektiviteten (=bättre för 
kunden) och öppenheten samt undvika kartellbildning och inlåsning. 

Eftersom Konkurrensverket inte kan yttra sig i förväg eller ge direkta riktlinjer 
(muntligt besked från Konkurrensverket) och vi inte har tillgång till jurister måste 
den här frågan också hanteras när Samlic förankras uppåt hos de deltagande 
parterna i Samlic. VTI kan som myndighet inte stå som garant för att de avtal som 
kommer att föreslås/tecknas är invändningsfria ur den här eller andra juridiska 
aspekter. Ansvaret för detta vilar fullt ut på de avtalsskrivande parterna. 
 
5.4.3 Kommunstyrelsens näringslivskommitté  
Onsdag den 9 mars 2005 skedde en föredragning av Samlic för kommunstyrelsens 
näringslivskommitté i Linköpings Stadshus. Kommunstyrelsens näringslivs-
kommitté är politiskt ansvariga för näringslivsfrågor och Kommunstyrelsen är 
ansvarig för marknadsföring, internationella frågor och besöksnäring & turism. 
Näringslivskontoret handlägger frågor i båda fallen. 

I allt högre grad ställs krav på kommuner att arbeta med näringslivsutveckling, 
så också i Linköping. Näringslivskommitténs uppgift är att föra en aktiv närings-
livspolitik som stimulerar tillväxt i kommunen. De strävar efter att ha en ständig 
beredskap för förnyelse och utveckling. De vill ha en öppen och levande dialog 
med det näringsliv som finns i kommunen med syfte att ha rätt förutsättningar på 
plats i rätt tid. Inriktningen ska vara att förstärka och utveckla Linköpings styrkor. 
Kommunfullmäktige fastlägger mål för näringslivsverksamheten.   

Näringslivskommittén består av fem ledamöter, varav borgmästaren i 
Linköping och ordföranden i kommunstyrelsen är två av dem. 

VTI informerade Näringslivskommittén om Samlic. De visade ett stort intresse 
för projektet och flera frågor ställdes, bl.a. om vad kommunen kan göra för att 
underlätta genomförandet av Samlic.  
 
5.4.4 Varutransporter till kommunen  
Vid en träff på Upphandlingsavdelningen, Linköping kommun, den 4:e februari 
nämndes att det fanns företag som Linköpings kommun nyttjade, som skulle 
kunna ingå i Samlic. I mars fick VTI en fil med tio namngivna företag med 
adress, kontaktperson, telefonnummer, varuslag, mängd och uppgifter om distri-
butionen. Upphandlingsavdelningen hade dock inte varit i kontakt med företagen 
med motiveringen att VTI har den bästa informationen för att kunna informera 
företagen om förutsättningarna.  

Idén med att gå via leverantörerna måste genomföras väsentligt mer ambitiöst 
för att bli användbar. Fyra olika vägar att gå vidare föreslogs: 

1) Att gå vidare med idén att gå direkt via leverantörerna: I så fall måste vi 
kunna försäkra oss om att vi kan få ihop tillräckliga godsmängder till inner-
staden. Detta förutsätter att kontakt med tillräckligt många och stora 
leverantörer tas för att få användbara uppgifter för att kunna kartlägga gods-
flödet: volym, frekvens, transportutförare etc.  

2) Att gå via utpekade mål i innerstaden (t.ex. en del skolor, arbetsplatser): Är 
det bättre att först hitta de stora mottagarna och sedan deras leverantörer? 
Idén kom från distributörernas arbetsgrupp 

3) Att synliggöra transporterna vid upphandling: Transportkostnaden bör 
redovisas för (i) direktleverans och (ii) leverans till samdistributions-
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terminal. Detta är en väg som ger en god kunskap om transporterna, men det 
kan dröja några år innan resultat kan fås fram 

4) Kommunens egna idéer om hur samdistribution kan användas för 
kommunala transporter: Det är viktigt att här fundera på hur det praktiskt 
ska gå till så att man får tag på de transporter (som ej redan ingår i Samlic) 
som kan överföras från direkttransporter till leverans via samlastnings-
terminal. 

 
Det stod klart att stora resurser måste användas omedelbart för att få med 
kommunens transporter redan från början i Samlic. Dessa resurser fanns inte och 
inriktningen kom senare att bli att vi under hösten skulle besöka Borlänge och 
undersöka om det där fanns rätt sorts dataunderlag som kunde omformas till 
förhållandena i Linköping. Införandet av kommunens egna transporter i Samlic 
skulle i så fall kunna genomföras med cirka ett års fördröjning. Kontakt togs med 
Borlänge om ett besök och VTI fick en mycket positiv respons på sin förfrågan. 
 
5.4.5 Avstämningsmöte 1 Samlic Arbetsgrupp 
Mötet hölls på VTI den 24 mars. Mötet var både en avslutning på fas 1 och en 
start av fas 2. För att beskriva processen är det därför bättre att låta presentationen 
här utgöras av dagordning för mötet och minnesanteckningarna. Alternativet att 
först beskriva mötet som slutet på fas 1 och sedan beskriva det som en början på 
fas 2 skulle ha blivit väl omständligt och upprepningar skulle inte ha kunnat 
undvikas. 

Deltagare: Håkan Arkenstig, DFDS, Mats Lidberg Schenker, Magnus 
Söderberg, DHL, Rikard Järlefalk, Arne Anderssons Åkeri, Lars Köpberg, 
Poståkeriet, Thord Carlsson, Kallanders Åkeri, Olof Kånge, Alltransport, Bertil 
Lundgren, Tomas Svensson och Jan Eriksson, VTI.  

 
Dagordning 

1. Inledning  
2. Konkurrenslagen  
3. Rapport från möten i mindre grupper  

• Vad är vi överens om?  
• Vad skiljer företagen åt?   

4. a) IT system  
b) Kommunens transporter 

5. Nästa uppgift  
• Vad är planerat  
• Ändringar/kompletteringar/prioriteringar  
• Sammanfattning  

6. Övriga frågor 
• Nästa möte 26/4 eller 28/4?   

7. Presentation på hemsidan (Jan Eriksson). 
 
Minnesanteckningar 
1) Jan Eriksson inledde mötet genom att gå igenom dagordningen 
2) Konkurrenslagen och eventuella konsekvenser för Samlic diskuterades. 

Frågan bör bevakas i de fortsatta diskussionerna i arbetsgruppen och vid den 
interna förankringen av Samlic inom respektive företag 
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3) Bertil Lundgren presenterade vilka faktorer som alla har uppnått enighet kring 
i de genomförda mötena och vad som fortfarande skiljer aktörerna åt. De olika 
sakfrågorna diskuterades på mötet 

 

Vad som är klart 
Fråga/ 
Verksamhet 

DFDS DHL Posten Schenker 

Organisation Motala Express A.Andersson Poståkeriet Kallander 
Debitering/ 
Avräkning 

Kostnad 
fördelas 
Åkare avr. med 
2 komponent 

Kostnad 
fördelas 
Åkare avr. med 
2 komponent 

Kostnad 
fördelas Åkare 
avr. med 2 
komponent 

Kostnad 
fördelas Åkare 
avr. med 2 
komponent 

Prissättning 2 komponents/ 
vidareutvecklas

2 komponents/ 
vidareutvecklas 

2 komponents/ 
vidareutvecklas

2 komponents/ 
vidareutvecklas

Terminal hos 
Schenker Ok Ok Ok Ok 

Transportörer Motala Express A. Andersson Poståkeriet Kallander 
Fordonsbehov/ 
Trafik idag 1 2 3 3 

Område  C-ring C-ring C-ring C-ring 
Bör Paket ingå ? Har inga Ja Ja Ja 
Kontanthantering Ja Ja Ja Ja 
Hämtningar Ja Ja Ja Ja 
 

Vad som skiljer åt 
Fråga/ 
Verksamhet 

DFDS DHL Posten Schenker 

Företagsalternativ/ 
Kan delta i 
bolagsbildning 

? / Ja ? / Ja ? / Nej ? / Ja 

Sortering av gods/ 
Försortering Ja Nej Delvis Nej 

Tidsfönster/ 
Ankomsttid Samlic 
terminal 

8.30 8 8.30 om paket 
9.30 

 

Tidiga lossningar Före 10 7; 10; 12 9; 12 10 
Gräns för 
styckegods 

1 120 kg 
(4m3) 

999 kg nej 499 kg 

Nuläge. 
Registrering per 
kli. vid lossning 
på terminal 

Ja Ja Ja. Ankomst-
registrering 

Stycke nej 
Paket ja 

Nuläge. 
Registrering per 
kli. vid lastning 
på terminal 

Ja Ja Ja Ja 

Nuläge. 
Registrering per 
kli. vid lossning 
hos kund 

Nej. FS 
Faxas före 
11 dag 2 

Ja , även 
namnkvittens 
registreras 

Ja, även 
namnkvittens 
registreras 

Ja. 
Handskanner 
dockas vid 
hemkomst 
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4) Jan Eriksson presenterade det tänkta upplägget av en ansökan till Vinnova 
om FoU för utveckling av IT-system anpassade för samdistribution. I 
ansökan kommer kommuner och företag från näringen att medverka. 
Förutom insatta arbetade timmar skulle ansökan stärkas avsevärt om 
respektive speditör/åkerigruppering i arbetsgruppen, dvs. Schenker/ 
Kallanders, DHL/Arne Andersson, DFDS/Motala transport samt Post-
åkeriet, bidrar med 30 000 kr vardera i direktfinansiering. Beslut om detta 
bör fattas snarast och frågan ”tas hem” av arbetsgruppens medlemmar. En 
kontaktperson för ansökan/projektet och IT-frågor generellt ska också utses 
inom varje gruppering. 

Samlic och kommunens transporter diskuterades på mötet. Det centrala 
är att kommunens transporter, och övriga kommunala åtgärder, är till gagn 
för Samlic. Möjliga inriktningar för detta diskuterades. VTI arbetar vidare 
med målet att kunna presentera konkreta förslag för kommunen om hur 
detta bör genomföras 

5) Den fortsatta inriktningen av gruppens arbete diskuterades. Arbetet 
kommer att fortsätta med möten i mindre grupper som administreras av 
Bertil Lundgren. Utgångspunkt för arbetet är de uppdaterade sammanställ-
ningar av ännu ej lösta sakfrågor som bifogas minnesanteckningarna. Av 
stor vikt är att bestämma hur IT-frågan ska hanteras. Gruppen bör komma 
fram till om det finns övergångslösningar (light variant) som kan användas 
vid igångkörningen av Samlic tills dess att ett mer permanent system kan 
införas 

 
Nästa steg 
Fråga/Verksamhet DFDS DHL Posten Schenker 
Företagsalternativ/ Kan 
delta i bolagsbildning 

? /  
Ja 

? /  
Ja 

? /  
Nej OK Avtal ? 

? / 
Ja 

IT/Ekonomi     
Light variant     
Bemanning     
Fordonsbehov/???? 1 2 2 2 
Sortering av gods/ 
Försortering 

Ja 
Postnr 

Nej 
Gata 

Delvis 
gata 

Nej 
Gata 

Tidsfönster/ Ankomsttid 
Samlic terminal 

8.30 8 8.30 om paket 
9.30 

 

Tidiga lossningar OK ?? Före 10 10; 12 12 10 
Gräns för styckegods 
OK ?? 

1120 kg 
(4m3) 

999 kg Nej 499 kg 

Långgods Max längd  5m 5m 5m 5m 
Tunggods Max vikt ?? 800 kg 800 kg 800 kg 800 kg 
Linköpings Kommun     
Registrering Per/kli     
Lastmateriel/ pallar     
Utbildning     
 

6) Under ”övriga frågor” diskuterades bl.a. när det är rimligt att sätta igång 
Samlic. Mötet enades om att den 1/9 2005 bör fungera som en rimlig mål-
sättning för skarp implementering av Samlics första fas 
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 Nästa möte hålls tisdagen den 26 april kl. 9 på VTI. Reservdag är den 
28 april 

7) Fotografering av medlemmarna i arbetsgruppen genomfördes. Inga reserva-
tioner om att lägga ut namn och foton på hemsidan gjordes. 

 
5.4.6 IT/IS för kommunikation av sändningsinformation 
Försök att genomföra en presentation av Samlic för Vinnova gjordes både i 
februari och i mars 2005, men det visade sig att det inte gick att hitta en tid som 
översteg en timme om alla inblandade personer skulle vara med vid presenta-
tionen. Det hade varit av stort värde om presentationen hade genomförts. Vid en 
presentation hade problemet med IT/IS för kommunikation av sändnings-
information eventuellt diskuterats vidare på ett konstruktivt sätt. Projektansökan 
för IT/IS hade då kunnat få en annan utformning och ett annat upplägg så att den 
eventuellt hade beviljats.  

Arbetet med själva ansökan gjordes under mars, ansökan (beskrivning, se 
avsnitt 4.6.1 och bilaga 6) skulle vara och var inne den 1 april. Syftet med 
ansökan var att få en finansiering till att praktiskt och tekniskt lösa de informa-
tionsöverföringsproblem som uppkommer när samdistributionssystem införs med 
utgångspunkten att inga ingrepp ska göras i de system som de aktuella aktörerna 
(speditörerna) normalt använder.  

Kontakter togs med de personer som utvecklar nya system hos två av 
distributörerna (deras centrala organisationer). Kontakter togs också med samtliga 
lokala distributörer för precisering i ansökan av deras nuvarande system avseende 
standard för etiketter och informationsöverföring. 
 
5.4.7 Redovisning fas 1 
Nedan redovisas delar av resultatet av det arbete som gjordes i fas 1: 

 
(i) Organisationsmodell 
De i projektet ingående distributionsföretagen använder idag speciella åkerier för 
att trafikera city. Åkerierna, som är föreslagna att ingå i ledningen för företaget 
som går under arbetsnamnet Samlic, är:  
 

Distributör DFDS DHL Posten Schenker 

Åkeri Motala 
Express 

Arne Anderssons 
Åkeri 

Poståkeriet Kallanders Åkeri 

 
(ii) Företagsalternativ 
De i arbetsgruppen ingående företagen rådfrågar sina respektive experter i frågan. 
Alternativen är handelsbolag, aktiebolag eller ekonomisk förening. Poståkeriet 
tillfrågar sin ledning om de kan vara delägare. 
 
(iii) Debiterings och avräkningsmodell 
Förslag baseras på att de verkliga kostnaderna för företaget räknas fram i samråd. 
Exempelvis kostnader för fordon, terminal, bemanning, IT-system, m.m. Summan 
av detta minskas med eventuella intäkter, resultatet debiteras på respektive 
åkeri/distributör. 

 



 

(iv) Prissättning, internt och externt  
Prestationsbaserad prissättning föreslås, baserad på verkliga kostnader, pris per 
sändning och taxerad vikt. Externa kunder debiteras med överenskommet 
vinstpåslag. Internt debiteras kostnad minus intäkt. 
 
(v) Informations- och ekonomisystem 
De fyra distributörerna har olika IT-system. De har olika krav på spårbarhet, dvs. 
att kunden ska ha möjlighet att via Internet kontrollera var i kedjan en specifik 
sändning befinner sig. Sändningsdata från respektive distributör måste skickas till 
Samlics IT-system för att möjliggöra spårbarhet. IT-systemet ska med sändnings-
data som bas även debitera respektive ägare och externa kunder samt betala åkare. 
VTI ansöker hos Vinnova om medel för att utveckla IT-system som lämpar sig för 
Samlic. 
 
(vi) Bemanning 
Distributionschaufförerna föreslås sköta godsrangering och sortering. Eventuellt 
kan terminalpersonal hyras in. Förslag finns om att transportsamordnare ska 
anställas, eventuellt deltid. 
 
(vii) Söka terminal och hanteringspersonal 
Till att börja med föreslås Samlic använda Schenkers terminal. Eventuellt kan 
terminalpersonal även hyras av Schenker. Samlic bör på sikt anskaffa egen 
terminal. 
 
(viii) Vilka är intresserade av att transportera 
Samtliga inblandade åkerier vill transportera Samlics gods. 
 
(ix) Fordonsbehov 
Paketleveranser ska ingå i Samlic i större utsträckning än i Pilotprojektet. 
Volymerna som ska transporteras ökar därmed kraftigt. Distributörerna ombeds ta 
fram statistik på relevant period. Statistiken ska ligga till grund för beräkning av 
fordonsbehovet. Antalet fordon kommer att variera över tiden. 
 
(x) Distributionsområde 
Distributionsområdet ska vara C-ring dvs. området innanför City-ring. För att få 
del av kommunens transporter kan ökat område bli aktuellt för just kommunens 
transportbehov. 
 
(xi) Begrepp för sortering av gods 
Postnummer och/eller gatuadress är sorteringsbegrepp. 
 
(xii) Tidsfönster och ledtider 
Samtliga distributörer kan lasta av sina sändningar på Samlicterminalen före 8.30. 
Detta förutsätter för Postens del att alla paket till området ska ingå i Samlic. 
DFDS, DHL och Schenker har en produktgrupp som kräver lossning före kl. 10. 
Den tiden bör Samlic klara. Posten har en produkt som kräver lossning kl. 9. 
Denna tid klarar troligen inte Samlic. 
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Övrigt som framkommit under fas 1 
• Fordon bör profileras i syfte att marknadsföra Samlic  
• Schenker har kassaskåp som kan användas för kontanthantering 
• Fortsättning på Samlic-leveranser till IKANO, till glesbygd? 
• Precisera vad kommunen kan bidra med 
• Dricka och blommor bör ingå 
• Hur minimera bemanning på terminalen? 
• Kostnad för transport mellan egen terminal och Samlicterminal bör betalas av 

Samlic 
• Viktigt med utbildning av Samlics chaufförer, 4 olika system ska klaras 
• Samlic bör kontakta citygalleriorna för förbättring av olika lossningsför-

hållanden 
• TYA har nyligen uppmärksammat problemet med lossning i Gallerior 
• Mellanlagring verkar inte aktuellt. 
 
5.5 Genomförande av FAS 2 
Resultatet av fas 1 utgörs av en skiss till ett förslag på en implementering och 
fas 2 ska resultera i ett färdigt förslag, med en ekonomisk kalkyl, förslag till 
avtalstexter m.m. Förutom en del annat arbete krävde detta att två rundor med 
ytterligare möten med enskilda speditörer/åkerier och avstämningsmöten genom-
fördes. 
 
5.5.1 Möten med enskilda distributörer – 2 
Vid mötena med de enskilda distributörerna (speditörerna och åkerierna) har 
Bertil Lundgren varit VTI:s representant.  

Mötenas syfte var således att i linje med informations- och avstämningsmötet 
den 24 mars (se 5.4.5  Avstämningsmöte 1 Samlic Arbetsgrupp) låta VTI träffa 
inblandade parter i mindre grupp för att söka lösningar på de frågor som benämnts 
som ”nästa steg”. Mötena ägde rum den 5 och 6 april. 
 
Poståkeriet 
Deltagare: Leif Andersson och Lars Köpberg. 
• Poståkeriet har fört frågan om delägarskap i Samlic vidare till beslutande nivå. 

De inväntar besked från sin koncernledning. Om samdistribution kommer att 
bli aktuellt på alltfler orter måste Posten ha en organisation som kan vara med 
i ev. bolagsbildningar. Detta är dock en fråga för koncernledningen att avgöra  

• Poståkeriet är inte produktägare, det är Posten. Förhållandet är samma för 
DHL/Arne Andersson, Schenker 

• Eventuellt kan Posten slippa inskanning på Samlicterminal, lastlista kan 
prickas 

• EDI meddelanden från transportör till Samlic måste innehålla uppgift om 
vilken transportör som skickat sändningen 

• Postens tidlossning klockan 9 kan troligen ej gå via Samlic 
• Bemanning på Samlic bör kollas: om det räcker med backup från Schenker. 

Chaufförer bör klara rangering. Schenkers bana kan användas för sortering av 
paket 
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• Köpberg orolig för att PÅ släpper ifrån sig för mycket gods om alla paket till 
området går via Samlic. Citat Köpberg: ”Det jag tänker på är hur stor vår del 
blir personalmässigt och vad facket tänker i sammanhanget. Vi känner att vi 
släpper ifrån oss konkurrensfördelar när inblicken i vår verksamhet ökar. 
Vi kommer naturligtvis att få del av våra konkurrenters verksamhet och de här 
områdena måste regleras på ett tillfredställande sätt” 

• Hämtningar bör gå direkt till Posten 
• Om alla paket i området ska gå till Samlic kan dessa försorteras i Jönköping. 

Fyra bilar och släp ankommer Linköping per natt. Sista bilen kan ta allt till 
Samlic, antingen via Posten Linköping eller direkt från Jönköping  

• Posten har ca 15–20 burar/dag i området 
• Samlic behöver uppgift om antalet sändningar till området för att beräkna 

fordonsbehov. Statistik över en representativ period om ex. 1mån–minst 
10 dagar bör tagas fram 

• Posten utvecklar f.n. sitt datasystem  
• Burarna bör inte lämna terminalen. Paketen plockas på flaket eller på andra 

pallar 
• Posten har inget system för kontroll av lastpallar. Pallar tas i retur direkt eller 

dagen efter, detta kollas av respektive chaufför 
• Postens chaufförer är Seco anslutna 
• Samlics rutiner för reklamationer måste noga regleras. 
 
DFDS  
Deltagare: Håkan Arkenstig. 
• För DFDS är ett temporärt Samlic system utan skanning/registrering på 

Samlicterminal OK. Manuella avvikelserapporter skrivs vid behov    
• Håkan A kollar med sina experter vilket slag av företag som är lämpligt för 

Samlic. Vid bildande av AB behövs 100 000 till aktiekapital, skannrar och 
datautrustning motsvarar troligen detta belopp 

• Chaufförernas arbete är basen för Samlics arbete, även på terminalen. Vid 
behov kan Samlic hyra in terminalfolk. Eventuellt kan Schenker tillhandahålla 
stand-by tjänst vid speciellt trassliga tillfällen 

• När chaufförerna får problem vänder de sig till sin åkare i första hand 
• Avtal om samarbete mellan Samlicintressenterna bör träffas. Där ska överens-

kommas vilket gods som ska ingå i Samlic 
• För att få fram fordonsbehov undersöker Håkan A om BL kan få datafil för 

styckegodssändningar under en representativ period. DFDS har ca 
20–25 sändningar/dag 

• DFDS tar fram kalkyl för paket respektive styckegodsbil  
• Gods som väger över 34 kg med längd över 2,4 m räknas som partigods, dvs. 

som vägande över 1 000 kg. Partigods bör undantas Samlic 
• DFDS byter pall enligt pallbytessystem. Om chauffören inte får pall i retur 

skrivs kvitto. På något sätt måste framgå att sändningen har pallbyte  
• DFDS chaufför har oftast med sig lastförteckningslista KLFT som mottagaren 

ska kvittera på. KvittensLastFörTeckning. Om sådan inte finns kvitteras på 
fraktsedel. Detta ska sedan noteras på KLFT 

• Hämtningar i området är relativt få. De omfattas av företagsspecifika regler 
och bör därför undantas från Samlic  
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• Samlicbilarna bör profileras i reklamsyfte ex: 
 SAMLIC MILJÖVÄNLIG LOGISTIK 
 Samdistribution för DFDS, DHL, Posten och Schenker. 

 
DHL / Arne Anderssons Åkeri 
Deltagare: Hans Karlsson och Magnus Söderberg, DHL och Mikael Hult och 
Rikard Järlefalk, Arne Anderssons Åkeri. 
• För att informera Mikael Hult och Hans Karlsson gjordes en kort repetition av 

Samlicprojektet 
• Hans Karlsson berättade att DHL följer projektet med stort intresse 
• DHL funderar över om och i så fall vilken typ av företag som bör bildas 
• Poståkeriet bör/ska vara med i företaget 
• Utgångspunkt för Samlics arbete ska vara att godset ska skannas vid alla 

punkter 
• I DHL:s avtal är reglerat hur sändningar ska hanteras, dessa får inte 

åsidosättas. Någon ”Light variant” kan därför inte tillåtas 
• AA måste sortera Samlicgodset vid ankomst till AA terminal. Därefter köra 

över detta med 1–2 lastbilar. Dessa extratjänster bör belastas hela Samlic-
kalkylen 

• Någon opartisk personal anställd av Samlic bör anställas som samordnare och 
som sköter ekonomi 

• Samlicföretagen bör ta fram statistik över ex. 10 representativa dagar för att få 
fram fordonsbehov. Chaufförerna kan sortera gods på Samlicterminalen, 
frågan är om det blir billigare än att hyra in speciell terminalpersonal 

• DHL har 2 modeller för pallbyte dels PÖS dvs. PallÖverföringsSystem. 
Kunden beställer här hämtning av retur tompall, de bokas då av DHL vidare 
till AA. Dels ”Rödpall” dvs. pall som egentligen inte får lämna terminalen, det 
gör den dock ibland och då är det chaufförens sak att återleverera rödpallen till 
terminalen 

• Posten och DFDS har pallbytessystem. 
 

Schenker / Kallanders Åkeri 
Deltagare: Mats Lidberg, Schenker och Thord Carlsson, Kallanders åkeri 
• Thord och Mats ombeds kolla med sina experter vilket slag av företag som är 

lämpligt för Samlic 
• Poståkeriet bör vara med i bolaget 
• EdiCom, PTS, UseMark, Centiro är exempel på företag som klarar dataöver-

föring mellan speditörer och kunder. Erfarenhet från dessa borde snabba upp 
framtagandet av datasystem för Samlic 

• Bokföringstjänster kan köpas externt, någon måste dock samla in, förpacka 
och vidaresända data. Anders Sjökvist är ett exempel på fristående revisor som 
arbetar åt Kallanders 

• Temporär lösning under en övergångstid skulle kunna vara typ Pilot, dvs. 
ingen fakturering, rullande arbetsområde, registrering för Track and Trace vid 
hemkomst. OK enligt Schenker 

• Bemanning ska hållas så lågt som möjligt. OK för Schenker att tillhandahålla 
tjänster. Ej klart att det finns folk att tillgå. Möjlighet finns att köpa terminal-
folk per timme. En lösning är att projektanställa opartisk transportansvarig på 
deltid. Viktigt att inte låsa sig innan vi vet omfattning och behov 
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• Schenkers bana ledig för Samlic aktuell tid 8–9. Sju man hanterar detta för 
Schenker 

• För att få fram fordonsbehov undersöker Schenker om BL kan få datafil för 
styckegodssändningar under en representativ period. Dagligen distribueras 
140–150 paketsändningar i området 

• Specialuppdrag undantas Samlic. Exempelvis blöjleveranser till privat-
personer. Långgods, i Schenkers fall över 2,5 m, tunggods osv. 

• Kommunen borde ge Samlic några fördelar exempelvis tillstånd att stå på 
trottoar, parkera i taxiruta, köra på Ågatan efter 10.30 osv. 

• Schenker har två modeller för pallbyte dels PÖS dvs. PallÖverföringsSystem 
dels ”Grönpall” dvs. pall som egentligen inte får lämna terminalen, det gör 
den dock ibland och då är det chaufförens sak att återleverera grönpallen till 
terminalen. DHL har samma system dock med den skillnaden att grönpall är 
rödpall. Posten och DFDS har pallbytessystem. Ett förslag för att pallarna ska 
återkomma till rätt distributör är att ett enkelt system med ifyllningslistor tas 
fram. För pallar ankomna till Samlicterminalen noteras vem som lämnat. För 
pallar utlastade från Samlicterminalen noteras vem som lastat. Noteringarna 
görs enklast av chaufförerna själva 

• Galleriornas organisationer kontaktas när Samlicprojektet börjar ta form för att 
förbättra lossningsförhållanden. Thord överlämnade TYA skrift där problemen 
med lossning i gallerior noga belyses. Kolla www.tya.se. 

 
5.5.2 Galleriornas mottagning av varor 
Galleriornas mottagning av varor är ett problem för åkarna. Ett möte om detta 
hölls på gallerian Gränden, Linköpings city, den 21 april. Mötets syfte var att 
undersöka vilka möjligheter det fanns till förbättrade mottagningsförhållanden, att 
skapa ett intresse hos gallerian att föreslå lösningar och att etablera kontakt för 
fortsatt samarbete. Mötet var framgångsrikt, vilket framkommer från 
minnesanteckningarna nedan. 
 
Deltagare: Lars-Gunnar Lundberg, centrumledare Gränden, Tommy Svärd, 
förvaltare Malmstaden, Johan Tolf, fastighetstekniker Malmstaden, Tomas 
Svensson och Jan Eriksson, VTI. 
 
Minnesanteckningar 
1. Gränden sålt till Keops, dansk fastighetsförvaltare 
2. Johan berättade att vissa bilar drar av allt gods på kajen, parkerar därefter 

utanför. Andra låter bilen stå och lossar varje sändning för sig. Vissa butiker 
hämtar inte på kajen utan chauffören får då dra upp varorna till butiken. Detta 
innebär att han obevakat lämnar bilen och varor eller övriga varor på kajen. 
Stölder har förekommit 

3. Snabbtelefonen på kajen är kopplad till butikens vanliga telefon. Chauffören 
använder den för att få butikspersonal att komma till kajen och ta emot 
varorna. Butikspersonalen kan vara upptagen i telefon och därmed fördröjs 
lossningen 

4. Butikerna öppnar kl. 10. Intersport har lagerpersonal från kl. 7 
5. Gränden har informationsmöten kallade ”knuff o puff” 
6. 9 307 m2 butiksyta, 356 m2 lageryta. 600 kr/m2/år 
7. Önskemål finns om mellanlager. Mindre lager kan erbjudas på Schenker 
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8. Stor fördel för butikerna kan vara om Samlic erbjuder tjänst, ex. där någon 
ringer innan leverans, för att kolla att butik kan ta emot ovanligt många pall, 
kan inte butiken ta emot, bör Samlic kunna vänta med utkörning. Detta kan 
endast gälla hela sändningar 

9. Grändenbutikerna förstår inte att chauffören har problem med lossning 
10. Gränden ser en fördel med att endast en bil ankommer och det på i stort sett 

samma tid t.ex. 10.30 
11. Samlic bör kommunicera med butikerna, föravisera att varorna ankommer 

specifik tid, ex. via fax, och sedan ringa varje butik på snabbtelefon vid 
ankomst 

12. Butikerna bör då kunna ta emot alla varor, även paket på kajen 
13. Gränden och dess butiker kan marknadsföra sig som miljömedvetna transport-

köpare då de stödjer Samlic 
14. Om upprepade bekymmer uppstår med någon butik, ex. att ingen tar emot, bör 

varorna tas tillbaka till Samlic och ny utkörning debiteras på butiken 
15. VTI bör medverka vid ”knuff o puff” möte 3/6 
16. Beslöts att arbeta vidare med Samlic och godsmottagning vid Gränden för att 

hitta effektivare former som goda exempel för andra. Samlic erbjuder samlad 
godsleverans vid bestämd tidpunkt. Genom system för avisering, t.ex. fax eller 
sms, när gods finns på terminalen och/eller bilen avgår från terminalen samt 
vid angöring bör detta kunna planeras in av butikerna som hämtar godset vid 
kajen. Eventuellt kan resurser som väktare, utökad ”floor management” etc. 
användas som insats vid godsmottagning och intern transport i fastigheten. 
Målsättningen bör vara att integrera den interna distributionen i Gränden med 
Samlic och ”Grändenbilen” och skapa ett mer effektivt distributionssystem i 
alla led. 

 
5.5.3 Avstämningsmöte 2 Samlic Arbetsgrupp  
Mötet hölls på VTI den 26 april. Mötet är ett typiskt ”mitt i” möte, det finns inga 
frågor som man fastnat på men å andra sidan är det inga frågor som är helt av-
slutade. Intresset inriktar sig mycket på den kommande förhandlingsprocessen. 
 
Deltagare: Håkan Arkenstig, DFDS, Mats Lidberg, Schenker, Rikard Järlefalk 
Arne Anderssons Åkeri, Lars Köpberg Poståkeriet, Thord Carlsson Kallanders 
Åkeri, Bertil Lundgren, Tomas Svensson och Jan Eriksson VTI. 
 
Information gavs vid mötet om intresset för Samlic hos andra i övriga Sverige. 
Örebro har påbörjat ett motsvarande projekt, SAMVARO, där Samlic utgör en 
föregångare och idébank. Örebro har engagerat VTI i projektet. Umeå har tankar 
på ett liknande projekt och har inbjudit representanter och projektledning till en 
informationsdag om Samliv i Umeå den 2 juni. Vid ett möte på Vägverket region 
sydost för konsulter den 20 april visade Vägverket ett stort intresse för Samlic och 
efterfrågade en projektansökan om samdistribution, i t.ex. Jönköping alternativt 
samdistribution i glesbygd i Jönköpings län. Även norrmännen har visat intresse 
för Samlic och inbjudit till föredragande om samdistribution. 

Frågan om att inkludera kommunens egna transporter (de som kommunen 
genererar) lades på is. Alla var överens om att för att få en tillräcklig mängd 
kommunala transporter för att det ska vara lönsamt att med dem i projektet, så 
hinns inte frågan med i detta skede av projektet. 
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Rapporten från Grändenmötet mottogs mycket positivt. Förvarningssystem till 
enskilda butiker om att gods är på väg diskuterades. 

Avstämning om pågående arbete med implementeringsförslaget gjordes. Mötet 
fastslog att arbetet ska fortsätta på samma sätt som hittills. 

Vid nästa arbetsgruppsmöte, den 19 maj, föreslogs att vi tar upp frågan om vad 
som behöver göras inför förhandlingsmötet den 16 juni (det möte där beslut ska 
tas om Samlicförslaget ska genomföras). Avstämning inför detta möte görs vid ett 
arbetsgruppsmöte den 7 juni där en förhandlingsordning bör vara slutresultatet.  

Några frågor inför förhandlingsmötet som vi beslöt att fundera på: 
• vilka frågor är principiella (kräver beslut) 
• vilka frågor är av praktisk natur (lösning kan beslutas vid mötet eller senare) 
• vilka ska delta i förhandlingsmötet (ska ha mandat för att fatta beslut). 

 
5.5.4 Möten med enskilda distributörer – 3 
DHL 
Deltagare: Hans Karlsson 
Datum : 2005-04-19 Plats: Resp. kontor Telefonsamtal 
Sakfrågor:  Implementering av Samlic 
Resultat: Vidare diskussioner 
 
• Hans Karlsson betonade att DHL ser positivt på projektet 
• Lightvariant kan vara väg för att få ”projektet i sjön” 
• Eventuellt kan skanning för Samlic ske vid AA:s terminal  
• Hans K för frågan vidare i DHL. 
 
Möte Posten Logistik 2005-05-12 
Deltagare: Kenneth Sehlberg och Ulf Norén Posten, Lars Köpberg Poståkeriet, 
Bertil Lundgren, Tomas Svensson och Jan Eriksson, VTI.  
Plats: VTI Tid: 10–12 

 
Förslag till dagordning: 
 
– Presentation Samlic  – allmänt  
 – pilot 
 – omvärlden 
 
– Implementering – rapport FAS 1 
 – nästa uppgifter 
 – knäckfrågor 
 
– Diskussion om specifika Poståkerifrågor 
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Minnesanteckningar 
1. Jan Eriksson inledde mötet genom att gå igenom dagordningen 
2. Samlicprojektet presenterades av Jan Eriksson. Kenneth och Ulf framförde de 

knäckfrågor om den tekniska plattformen som de ser som viktiga att uppmärk-
samma: Det rör sig dels om track and trace möjligheter, dels om hårdvaru-
frågor för skanners och möjligheter till elektronisk signatur/kvittens direkt på 
en sign. pad på skannern. Posten gör stora investeringar för att möjliggöra det 
sistnämnda och därmed kunna helt avveckla pappershantering och dokument-
arkivering. Detta kommer att introduceras under våren 2006 

3. Bertil beskrev implementeringsprocessen för Samlic och vilka frågor/faktorer 
som Posten och Poståkeriet måste ta ställning till 

4. Möjligheten att acceptera en tillfällig övergångslösning för informations-
system med kvittens och track-and-trace och hur en sådan temporär lösning 
bör utformas. Här identifierades vissa möjliga lösningar (7 s. listor, dipskan-
ning) 

5. Förhållandet mellan Postens kollibaserade id-system och övrigas sändnings-
baserade (som kan innehålla flera kollin) 

6. Möjligheter till försortering av inkommande gods till Linköping för direkt 
leverans till Samlicterminalen 

7. Posten och Poståkeriets möjligheter/önskemål som helstatligt ägda bolag – vad 
gäller för företags- och samverkansform för Samlic? 

8. Förhållandet mellan Postens produkter (garanterade leveranstider före kl. 7, 9, 
12 och16 nästkommande vardag) och Samlic. Alla kollin måste vara 
registrerade som levererade före kl. 16 för att undvika återbetalning av 
fraktkostnaden 

9. Vidare diskuterades skillnaden mellan Postens och Poståkeriets nuvarande 
verksamhet å ena sidan och övriga aktörers å den andra. Posten domineras av 
paketdistribution och förhållandevis lite pallgods. För övriga gäller det mot-
satta. Förutsätter att Samlic utformas så att ingen missgynnas av prissättning, 
avräkning etc. i förhållande till marknadsandelar och fordonspark i nuläget 

10. Posten Logistik kommer att ta upp dessa frågor på ledningsnivån och åter-
komma till Samlic med ställningstagande och policy. Posten ser positivt på 
samdistribution och utgår från att Samlicliknande system kommer att sättas 
upp i flera städer i Sverige inom de närmaste åren. Detta ställer krav på att 
Posten tar fram en tydlig policy för hur man ska medverka i samdistribution 

11. Posten ska också återkomma med kontaktpersoner och former för medverkan i 
det planerade Vinnovaprojektet om IT-system för samdistribution. 

 
DFDS 
Deltagare: Håkan Arkenstig. 
Datum : 2005-05-13 Plats: Bertil Lundgrens kontor Linköping  
Sakfrågor: Implementering av Samlic  
Resultat: Viktiga spörsmål uppdagade inför förverkligande av Samlic. 
 
Mötets syfte var, att i linje med arbetsgruppsmöte 050426 söka lösningar på de 
frågor som benämnts som ”nästa delmål”. 
• DFDS ersättningsansvar är 500 kr per kg. Posten har en annan gräns? NSAB 

begränsar till 8,33 SDR 
• Samlic måste försäkra sitt ansvar för terminalhanteringen 
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• Samlic fordon måste försäkras enligt högsta ansvarsbehov 
• Paketbil kör ca 60–80 stopp/dag 
• ”Chaufförer ska köra gods inte notera en massa på blanketter” dvs. sändnings-

lista/lastmateriellista ska göras enkel eller skötas av adm. personal 
• Om alla enas om att sändning + vikt utgör grund för deb-avr. utan skillnad på 

paket – stycke blir sändningslistan enklare  
• Indata bör kunna erhållas från avsändande speditör 
• DFDS anser att Samlic ska debitera DFDS ej Motala Express. DFDS får då stå 

risken för +- vilket är rimligt eftersom de kan använda Samlic i rikstäckande 
marknadsföring 

• DFDS ska då lista Linköping City på Samlic och avräkna efter Samlics taxa 
alt. avräkna sig själva och Samlic debiterar 

• Samlic avräknar Motala Express minus Samlic kost. alt Motala Express deb. 
Samlic 

• Om DFDS avräknar Samlic och Motala Express fakturerar så behöver Samlic 
endast ha adm. för externa kunder och för kontroll 

• Bemanning bör finnas i inledningsskede, därefter kan Schenker kanske bistå 
vid behov eller extern inhyras vid behov 

• Opartisk medlem bör finnas i Samlic styrelse och göra deb. och avr. eller 
kontroll  

• Hur mycket folk går åt på terminalen? 300 sändningar – hur mycket kan 
försorteras? Ex. Posten Jönköping, DGL Norrköping 

• Hur överföra info från skanners på Samlic terminal till DHL – Posten? 
• DFDS tolkning av ägarstrukturen är att Samlic ska ägas av åkerierna. 
 
DFDS/Motala Express 
Deltagare: Håkan Arkenstig, DFDS och Leif Roth, Motala Express  
Datum: 2005-05-17  Plats: Bertil Lundgrens kontor Linköping 
Sakfrågor: Implementering av Samlic 
Resultat: Speditörerna får marknadsfördelarna, de bör då stå affärsrisken.  
 
Mötets syfte var att informera Motala Express mer konkret inför genomförandet 
av Samlic.  
• Samlic måste försäkra sitt ansvar för terminalhanteringen 
• DFDS ersättningsansvar är 500 kr per kg. Har t.ex. Posten annat. NSAB 

begränsar till 8,33 SDR, 1 SDR = ca 10,65 kr 
• Bertil visade L. Roth hur arbetet med Samlic hittills bedrivits 
• Knäckfrågor som är kvar är bl.a.:  

o Temporär variant – utan ifyllningsblanketter 
o Lastmateriel 
o Notering av antal sändningar utan datasystem 

• Håkan ansåg att speditörerna får marknadsfördelarna, de bör då stå för affärs-
risken 

• Motala Express DFDS tar fram fordonskalkyler, 18 palls och 10 palls lastbilar. 
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Schenker / Kallanders Åkeri 
Deltagare: Mats Lidberg, Schenker och Thord Carlsson, Kallanders Åkeri. 
Datum: 2005-05-17 Plats: Schenker Linköping. Kontaktform: Möte 
Sakfrågor: Implementering av Samlic Resultat: Jobbigt med petande i detaljer vid 
förverkligande av Samlic. 
 
Mötets syfte var, att i linje med arbetsgruppsmöte 050426 söka lösningar på de 
frågor som benämnts som ”nästa delmål”. 
• Bertil informerade om Arkenstigs nya tanke om att speditörerna får marknads-

fördelar och därmed ska de stå affärsrisken 
• Thord höll genast med, tyckte tanken var rätt 
• Mats var mindre entusiastisk och pekade på problemen. Det betyder att 

Schenker ska bilda Samlic-företag, vilket ger problem, beslutet måste kanske 
tas i Tyskland 

• Bertil funderade om ”temporär variant” kunde vara ekonomisk förening i 
inledningsskedet med åkerierna som delägare 

• Schenker har 150 kr/kg som max gräns för ersättning 
• Paket max 50 000 kr/sändning 
• Bertils rutinbeskrivning genomgicks. Allmänna meningen var att chaufförerna 

får för mycket blanketter att fylla i. I Pilotprojektet skrevs inga pall-/sänd-
ningslistor 

• Kan Samlic under temporära tiden nöja sig med enklare rutiner? Inga last-
materiellistor. Endast antal sändningar paket/stycke registreras 

• Antal sändningar in bör fångas genom att respektive speditör skannar ut på 
Samlic 

• Någon ansvarig bemanning i inledningsskedet är behövlig 
• Paketgods bör sorteras av terminalpersonal. Styckegods: chaufförerna bör 

klara av rangeringen 
• Fordonskalkyler tas fram 18 pall respektive 3,5 tons bil 
• Förslag till avtal mellan Samlic och speditör/åkeri bör tas fram. 
 
5.5.5 Avstämningsmöte 3 Samlic Arbetsgrupp 
Mötet hölls på VTI den 19 maj. Mötet var en genomgång av vad som senare blev 
implementeringsförslaget. Den kommande förhandlingsprocessen avhandlades 
också. Bland de närvarande saknades representant från konstellationen DHL/Arne 
Anderssons Åkeri. Det berodde på händelser i egna verksamheten och inget annat. 
 

Deltagare: Håkan Arkenstig, DFDS, Lars Köpberg, Jörgen Edström och Leif 
Andersson, Poståkeriet, Mats Lidberg, Schenker, Thord Carlsson, Kallanders 
åkeri, Jan Eriksson, Tomas Svensson och Bertil Lundgren, VTI. 

 
Frågan kom upp om man skulle föreslå en tidsbegränsad period för att senare 
utvärdera eller om man skulle föreslå en permanent lösning och avbryta den om 
kravet på lönsamhet inte uppfylldes. Mötet kom fram till att det senare alternativet 
ska förordas. Kostnaden för att starta upp samdistributionen igen efter periodens 
slut skulle vara onödiga om man ändå ville fortsätta. Även ambitionen att lösa 
problem som uppkommer skulle minska, när periodens slut närmar sig.  
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Även frågan när den permanenta samdistributionen skulle påbörjas diskutera-
des. Viljan var att den skulle börja redan i september, trots att man inte skulle ha 
ett färdigt IT-system vid den tidpunkten. Det ansågs att det fanns flera fördelar att 
utvecklingen av IT-system skulle pågå samtidigt som samdistributionen var igång. 

Genomgången av implementeringsförslagets innehåll gav ingen nämnvärd 
diskussion. Några frågor ställdes dock och resulterade till några förtydliganden. I 
och med att förslaget utgjorde en bearbetning av deltagarnas idéer och förslag var 
det i viss mån väntat, men å andra sidan skulle oenighet kunnat uppkomma när 
kostnader och intäkter ska fördelas på olika åkerier och distributörer. 

Till förhandlingsmötet den 16 juni var det cirka en månad kvar. Deltagande 
representanter önskade en enklare skrift, ”Ledningsinformation”, om Samlic och 
implementeringsförslaget som skulle kunna presenteras för respektive företagsled-
ning. Den mejlades till deltagarna den 26 maj. VTI påminde de övriga deltagarna: 
”Vilka ska delta i förhandlingsmötet den 16 juni och har de bokat tiden i sina 
almanackor?” 
 
5.5.6 Redovisning fas 2 
Förslaget till implementering, som är resultatet av arbetet med fas 2, är redovisat i 
sin helhet i kapitel 4  Förslag till ett samdistributionssystem Samlic. 
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6 Förhandlingar och beslut om Samlic 
I kapitlet beskrivs den process som tog vid när konceptet för samdistribution var 
framtaget och som var fokuserad på beslut från åkerier och speditörer. Besluten 
avsåg dels deltagande i samdistribution, dels hur kvarvarande problem skulle 
hanteras och lösas på kort resp. lång sikt. Av beskrivningen framgår att spedi-
törernas beslut kom att gälla mer än att bara avse deltagande i samdistribution i 
Linköping eftersom flera städer visade intresse av att implementera 
Samlickonceptet. Kapitlet beskriver också den problematik som uppstår när den 
aktör som driver projektet (VTI) har andra förutsättningar för sin verksamhet än 
vad som gäller för deltagande aktörer från näringslivet. 

Inför förhandlingarna om att permanent införa samdistribution har arbets-
gruppen tagit fram ett implementeringsförslag. Inga reservationer finns i arbets-
gruppen mot någon del av förslaget, tvärtom, förväntningar är att samdistribu-
tionen ska komma igång redan i september.  

En sammanställning ”Ledningsinformation” av Samplicprojektet, pilotförsöket 
med resultat och implementeringsförslaget, har överlämnats till deltagarna i 
arbetsgruppen för presentation av Samlic för respektive företagsledning.  

Ytterligare information om Samlic fanns också tillgänglig i form av två 
rapporter ”Effektivare transporter med samdistribution” (Fors och Fredholm, 
2005) och ”Transport- och trafikeffekter av samdistribution i Linköping city” 
(Lång, 2005).  

Förväntningarna om att Vinnova skulle bevilja IT/IS-ansökan om överföring av 
sändningsinformation var stora hos arbetsgruppen. Utveckling av ett sådant 
system är nödvändig för att fullfölja Samlic. 

I detta kapitel ska vi beskriva processen bakom försöket att komma till ett 
beslut om att införa samdistributionssystemet Samlic och i nästa kapitel varför det 
inte lyckades. 
 
6.1 Avstämningsmöte 4 Samlic Arbetsgrupp  
Mötet hölls på VTI den 7 juni. Mötets syfte var att fungera som ett 
avstämningsmöte inför det planerade förhandlingsmötet den 16 juni. 
 
Deltagare: Håkan Arkenstig, DFDS, Lars Köpberg, Poståkeriet, Lars Petersson 
och Mats Lidberg, Schenker, Thord Carlsson, Kallanders Åkeri, Magnus 
Söderberg DHL, Jan Eriksson, Tomas Svensson och Bertil Lundgren, VTI. 
 
En lägesgenomgång för de olika aktörerna: 
• Åkerierna ställer upp om distributörerna vill det 
• DHL kan inte besluta om deltagande f.n. och vill därmed inte delta i 

förhandlingsmötet 2005-06-16 
• Schenkers ledning har gett Lars Petterson carte blanche att besluta om 

deltagande i Samlic 
• Lars Köpberg, Poståkeriet, meddelar att Posten avvaktar beslut 
• Håkan Arkenstig, DFDS, har talat med trafikchefen och kan förhandla om 

fortsatt deltagande. 
 
I detta läge föreföll det inte längre realistiskt att hålla förhandlingsmötet redan den 
16 juni. I avvaktan på att DHL och Posten tar ställning i frågan om ett förhand-
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lingsmöte ansåg mötet att det bästa för tillfället vore att stärka Vinnovaansökan på 
något sätt, eftersom ett beviljande av ansökan är nödvändig för Samlics perma-
nenta genomförande. En av distributörerna föreslog att det vore bra om 
kommunerna visade sitt intresse för projektet genom att skriva brev till Vinnova 
som belyste relevansen i Vinnovaansökan. Mötet antog förslaget om att VTI 
kontaktar kommunerna om detta. 

En genomgång gjordes av det som efter vissa redaktionella ändringar kom att 
bli det slutliga implementeringsförslaget. Preliminära datum för nästa arbets-
gruppsmöte blev den 23 augusti och för förhandlingsmötet den 30 augusti.  

 
6.2 Kommunernas stöd 
Det bemötande VTI fick vid kontakt med kommunerna var engagerande positivt. 
De insåg att om samdistribution där flera distributörer samverkar skulle införas, så 
krävde det ett utvecklingsstöd av ett IT-system åtminstone för överföring av 
sändningsinformation. Frågan behandlades vidare i organisationen i respektive 
kommun och resulterade i att de skrev varsitt stödjebrev till Vinnova angående 
VTI:s projektansökan ”IT/IS för kommunikation av sändningsinformation”. Om 
Vinnova hade några tvivel om relevansen och avnämarintresse borde de bli 
undanröjda i och med breven. 
 
6.2.1 Örebro 
Följande brev har Örebro sänt in till Generaldirektören för Vinnova angående 
projektansökan ”IT/IS för kommunikation av sändningsinformation”: 

 
Örebro kommun har tagit initiativ till projekt SAMVARO med syftet att samordna 
varutransporterna till Örebro city. Projektet beräknas bli en permanent verk-
samhet vid utgången av 2007. Innovationsprojektet SAMLIC i Linköping som nu 
befinner sig i en implementeringsfas, är till stora delar förebild och VTI ingår 
även i vår projektledning. SAMVARO befinner sig i en kartläggningsfas som 
kommer att vara avslutad efter sommaren 2005. Förankringsarbetet bland 
speditörer, åkerier och handel har varit framgångsrikt och visat på att såväl 
behov som intresse finns. I delprojekt II som beräknas starta 2008, är avsikten att 
även involvera kommunala och landstingskommunala godsleveranser.  

Incitamentet för kommunens initiativ är nödvändigheten av färre transporter. 
Vid de mest belastade gatuavsnitten i innerstaden, passerar varje vardagsdygn ca 
25 000 fordon varav cirka 1 400 är tunga fordon, varav cirka 80 % har sitt mål i 
staden. Inom distributionstrafiken går utvecklingen mot allt större fordon, 
proportionerligt mot mängden lastgods. Luftföroreningarna i Örebro når tidvis 
halter som har negativa hälsoeffekter. Halten NO2 vid de mest trafikerade gatorna 
i Örebro ligger i närheten av de miljökvalitetsnormer som ska klaras senast 1 
januari år 2006. Mätningen av partiklar (PM10) under mätsäsongen 2002/2003 
visade på halter som överskred den kommande miljökvalitetsnormen. En hög 
andel av befolkningen i Örebro är exponerade för trafikbuller som kan innebära 
negativa hälsoeffekter. Enligt ”Örebro miljömål” ska därför ”tung lastbilstrafik i 
innerstaden ska minska” och ”varutransporter i innerstaden ska minska”. Utöver 
SAMVARO vidtas också en rad andra åtgärder. 

För att samdistribution ska kunna få en bred tillämpning måste 
informationssystem utvecklas som kan kommunicera med speditörernas befintliga 
system. Samdistribution enligt SAMVARO modellen ska inte bara ta hand om 
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godset i fysisk mening utan också säkerställa ett obrutet informationsflöde. 
Näringslivet ställer idag lika stora krav på ett säkert och kvalitativt informa-
tionsutbyte som på kvalitén i det fysiska godsflödet. 

En avgörande förutsättning för att samdistribution ska kunna bedrivas är att 
det finns informationssystem som uppfyller de krav som vi ställer på bl.a. 
spårbarhet, kvittens- och ansvarsfrågor. Vi vill medverka till att effektiva och 
hållbara system för samdistribution av varor i städer kan utvecklas och användas 
i svenska städer. SAMLIC är av stort intresse för oss eftersom projektet utvecklar 
en ny modell som med lokala anpassningar kan tillämpas i SAMVARO och även 
få stor spridning nationellt.  

Vår bedömning är att det finns goda möjligheter att bedriva ett sådant 
utvecklingsarbete i anslutning till SAMLIC projektet och även i ett senare skede 
av SAMVARO projektet. Vi vill aktivt delta i ett sådant arbete genom egna 
personella resurser och direktfinansiering när det blir aktuellt.  

Vi vill därför understryka den stora betydelsen av att projektet IT/IS för 
kommunikation av sändningsinformation kan få finansiering från VINNOVA 
enligt de ramar som anges i ansökan. 

 
Örebro 2005-06-08 
Jonas Karlsson, kommunalråd 
 
6.2.2 Umeå 
Följande brev till Generaldirektören för Vinnova har Umeå sänt in den 13 juni 
angående projektansökan: 

 
Umeå kommun har nyligen påbörjat ett projekt med riktning mot att minska de 
tunga transporterna i Umeå centrum. Projektet är en del av kommunens strävan 
att uppfylla de miljökvalitetsnormer som börjar gälla den 1 januari 2006. 
Naturvårdsverket har föreslagit till regeringen att Umeå snarast måste vidta ett 
åtgärdsprogram för att reducera de luftföroreningsproblem som råder i de 
centrala delarna av Umeå. 

Umeå har i många år kämpat för att utbyggnaden av ett ringledssystem med 
nya dragningar av E4 och El 2 ska påbörjas. Denna är en grundläggande 
förutsättning för att reducera de svåra problem, bland annat för människors hälsa 
och säkerhet, som det nuvarande vägtransportsystemet medför. Eftersom 
tillväxtorten Umeå har stor betydelse för utvecklingen i hela norra Sverige och för 
att möjliggöra fortsatt tillväxt i Umeå måste transportsystemet utformas så att en 
god funktion, säkerhet och miljö kan säkerställas. 

Som en del i det åtgärdsprogram som kommunen nu håller på att 
sammanställa återfinns SAMLIC-projektet som en intressant pusselbit. 
Samhällsbyggnadskontoret genomförde i början av juni ett mycket lyckat 
halvdagsseminarium som gav oss fördjupad information om projektet. Intresset 
för SAMLIC blev mycket stort, såväl från politiskt håll som från näringslivet och 
transportbranschen. 

I dagsläget saknas dock en lösning på den mycket viktiga frågan hur 
kommunikationen mellan de olika aktörernas befintliga system ska kunna 
säkerställas. Det är en avgörande förutsättning för projektet att det finns ett 
informationssystem som uppfyller de krav på spårbarhet, kvittens- och 
ansvarsfrågor som transportbranschen kräver. 
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Vi vill därför understryka vikten av att projektet "IT/IS för kommunikation av 
sändningsinformation" kan få finansiering från VINNOVA enligt de ramar som 
anges i ansökan. 

 
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
Ulf Olofsson, Gatuchef  Frida Bergström, Trafikingenjör 

 
6.2.3 Linköping 
Följande brev angående projektansökan har Linköping sänt in den 16 juni till 
Generaldirektören för Vinnova: 

 
År 2000 inleddes, på initiativ av en speditionsfirma, ett samarbete mellan 
Linköping kommun, fastighetsägare, cityhandeln samt distributörer. Syftet med 
samarbetet var att försöka hitta en möjlighet att minska det ökade flödet av tung 
trafik i city. 

I en första fas genomfördes en kartläggning av hur och i vilken omfattning 
varudistribution sker till city. Kartläggningen visade att det fanns en stor 
potential för att minska godstrafiken i city genom samdistribution av varor. 

I detta skede etablerades kontakt med Jan Eriksson, forskningsledare, VTI. 
Denna kontakt resulterade i ett forskningsprojekt, SAMLIC, delfinansierat av 
VINNOVA. Linköpings kommun har fortlöpande deltagit i forskningsprojektet 

Linköpings kommun är mycket angelägen om att SAMLIC-projektet 
permanentas. Projektet är en del i kommunens strävan att få en än mer levande 
och attraktiv stadskärna. Enligt erfarenheter från det pilotprojekt som genomförts 
i Linköping under våren 2004 är förutsättningarna mycket goda för att minska de 
tunga transporterna i city genom samordnad varudistribution. Inom kommunen 
pågår ett utredningsarbete för att klargöra möjligheten att involvera kommunala 
godstransporter i SAMLIC. 

Linköpings kommun vill med detta brev understryka betydelsen av att projektet 
IV för kommunikation av sändningsinformation får finansiering från VINNOVA, 
enligt de ramar som anges av ansökan, och därmed möjliggöra att projektet 
fortlever och på sikt övergår till ordinarie verksamhet. 

Vi vill också framhålla projektet som ett mycket gott exempel på samverkan 
mellan kommun, det lokala näringslivet samt en forskningsinstitution som 
tillsammans skapar lokal hållbar utveckling och som dessutom har goda 
spridningsmöjligheter till andra kommuner. 
 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
Christer Sjölund, Utvecklingschef 
 
6.3 Vinnova 
En ansökan om forsknings- och utvecklingsstöd till IT/IS för kommunikation av 
sändningsinformation sändes in till Vinnova den 1 april 2005. Beskrivningen av 
vad som var tänkt att göras inom projektet finns beskrivet i avsnitt 4.6.1  IT/IS för 
kommunikation av sändningsinformation. 

Syftet här är att beskriva processen kring ansökan, inte att ifrågasätta Vinnovas 
beslut. Forskare på VTI arbetar inom avgränsade och klart definierade projekt 
som finansieras av externa uppdragsgivare och forskningsfinansiärer. Beslut med 
ekonomiska konsekvenser som ligger utanför befintliga avtal kan således inte tas. 
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En process för att få extern finansiering behövs, vilket kan ta lång tid. Detta svarar 
inte mot de förväntningar som kan finnas på VTI från näringslivet, där förut-
sättningarna ser ut på ett annat sätt. 

Av processbeskrivningen nedan framgår svårigheterna med att inkludera ett 
utvecklingsprojekt (IT/IS), som kännetecknas av en betydande osäkerhet om 
förutsättningar, i en implementeringsprocess (Samlic) på de villkor som normalt 
gäller för offentliga forskningsfinansiärers projektfinansiering.   
 
6.3.1 Kompletteringar 
Den 27 maj 2005 skickades kompletterande upplysningar till projektansökan in 
till Vinnova. Det föreslagna projektet syftar till att praktiskt lösa de informations-
överföringsproblem som uppkommer när samdistributionssystemet Samlic (se 
www.vti.se/samlic) införs. Projektet är givetvis beroende av resultaten och arbetet 
som görs i Samlic. Det hade hänt en del i Samlic som medförde behov av att 
lämna kompletterande upplysningar till ansökan. 

Den viktigaste utvecklingen av Samlic var att det inte längre bara betraktades 
som ett lokalt projekt utan mer som en liten del i ett större projekt. Dokumentet 
”Implementering av SAMLIC – Presentation för företagsledningarna” är riktat till 
de fyra speditörerna DFDS, DHL, Posten och Schenker”. Lokala och regionala 
representanter i dessa organisationer kommer att uppvakta sina centrala 
organisationer och informera ytterligare. De centrala organisationerna kommer att 
delta eller representeras vid ett förhandlingsmöte om bildandet av en organisation 
för Samlicföretaget. Mer om organisationsbildning som skall fungera både 
centralt och lokalt, se avsnitt 4.2  Företagsalternativ. 

Detta fick bl.a. följande effekter när det gällde efterfrågad utveckling: 
• Det färdiga systemet, som skall vara ett system både för överföring av 

sändningsinformation och vara ett ekonomisystem, skall vara ”samma” i 
implementeringarna i olika kommuner 

• Dokumentationen av systemet skall ha mycket hög kvalitet  
• Samarbetet med organisationernas utvecklingsavdelningar skall vara om-

fattande. 
 
Detta innebar att arbetet skulle bli mer arbetstidskrävande än tänkt tidigare. Å 
andra sidan skulle arbetet på organisationernas utvecklingsavdelningar med t.ex. 
kravspecifikationer för nya ”track-and-trace”-system underlätta arbetet i IT/IS-
projektet. Även arbetet med ekonomisystemet skulle i stora delar kunna ske i form 
av organisationernas eget arbete, ofta lokalt.  

Sammanfattningsvis, det äskade bidraget från Vinnova på 1 600 000 kronor till 
projektet behövde inte ökas ytterligare. Den ökande ekonomiska ramen från 
2 400 000 kronor till 3 200 000 kronor skulle finansieras på annat sätt, delvis 
genom organisationernas eget arbete, både lokalt och centralt. 
 
6.3.2 Mötet 
Den 15 juni åkte Lars Petersson, Schenker, Kerstin Robertsson och Jan 
Eriksson,VTI till ett möte på Vinnova med Bo Essle och Lars-Gunnar Larsson, 
Vinnova. Syftet var att dels presentera Samlic, dels att presentera IT/IS-ansökan. 
Ett tidigare försök att presentera Samlic på Vinnova hade gjorts i februari men föll 
på att inga gemensamma tider hittades. 

Mötet resulterade i ett förslag från Bo Essle: 
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• Istället för 1 600 kkr skulle VTI få 800 kkr och projekttiden skulle förkortas 
till femton månader. Begränsning i omfattning av projektet skulle göras till 
enbart överföring av sändningsinformation för track & trace-ändamål. 

 
Förslaget, poängterades det, var inte ett beslut. Det måste först förankras hos 
Vinnova internt innan det kunde uppfattas som ett erbjudande till VTI och VTI 
skulle få ett beslut inom en vecka. 

Förslaget skulle ge projektet en rimlig möjlighet att ordna med ytterligare 
finansiering utan att några avbrott i genomförandeprocessen behövde göras. 
 
6.3.3 Beslutet 
Endast en kort sammanfattning av vad som sades i telefonsamtalet nedtecknades 
beroende på att även ett snabbt skriftligt besked förväntades. Beslutet var enligt 
VTI:s anteckningar: 

Vinnova beviljar 800 kkr enligt följande förutsättningar: 
1) Projektet totalt är på minst 2 400 kkr (om beloppet blir mindre bidrar 

Vinnova bara med 1/3 av totalkostnaden) 
2) Speditörernas egna insatser räknas in i projektet totalt 
3) VTI skulle kunna gå in med egna medel och behålla rättigheterna till pro-

gramvaran (oklart om det var ett krav eller ett förslag) 
4) VTI ska beskriva tilläggsfinansieringen 
5) VTI ska utarbeta en tillräckligt detaljerad projektplan inklusive att redovisa 

underlaget 
6) VTI har god tid på sig att uppfylla kraven ovan – till kalenderårets slut, de 

800 kkr ska finnas kvar under denna period 
7) Beslutet har tagits av Vinnovas ledning. 

 
Möjlighet fanns till att komplettera finansiering och innehåll till den ursprungliga 
tänkta omfattningen. Både Vägverket och näringslivet skulle t.ex. kunna bidra 
med finansieringen. Vinnova borde kunna stötta en VTI-ansökan hos Vägverket i 
TRANSAM-gruppen i och med att de är väl insatta i nyckelfrågorna. På initiativ 
av VINNOVA har en samrådsgrupp rörande initiering och finansiering av FUD-
aktiviteter inom transportområdet etablerats med syftet att försöka samordna och 
koordinera dessa aktiviteter. I denna grupp, som har fått namnet TRANSAM-
gruppen, deltar representanter från alla myndigheter som finansierar transport-
relaterad FUD-verksamhet, däribland Vägverket. TRANSAM-gruppen har fått sitt 
namn från TRANsportforskningsSAMordning. 
 
6.3.4 Det verkliga bidraget 
VTI:s problem var att Vinnova såg projektet som ett programutvecklingsprojekt 
och föreslog att VTI skulle gå in med 800 kkr i projektet (och få rättigheterna till 
programvaran). Från näringslivets sida behövdes en finansiering med totalt 
800 kkr där endast en mindre del behöver vara kontantfinansiering. I den övriga 
finansieringen (den i form av eget arbete) kan utveckling av speditörernas egna 
system centralt (anpassning till Samlic) räknas in. Kontantfinansieringen kunde 
bli riskabelt låg så att VTI kunde riskera att inte få betalt för sitt arbete. 

Efter en intern diskussion presenterade VTI den 1 juli följande förslag för 
Vinnova: de ovan nämnda 800 kkr delas upp i en del á 200 kkr för en förstudie 
utan villkor och – om vi sedan bedömer att projektet är genomförbart – i en del á 
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600 kkr med villkor som vi kan komma överens om senare. Bakgrunden till 
förslaget var att ansvarig forskningschef bedömde att den ekonomiska risken var 
för stor – bidraget 800 kkr var bara hälften av de sökta 1 600 kkr, en förstudie för 
detta krävdes. 

Den 4 juli erhöll VTI ett förslag om ett mindre bidrag på 150 kkr för en 
förstudie och besked om att inga ytterligare medel skulle beviljas projektet. VTI 
gick i detta läge inte med på någon reduktion av de utlovade 800 kkr och om detta 
var ett krav för en förstudie avstod VTI hellre från förstudien som ett separat 
projekt. 

I slutet av september återupptog Vinnova kontakten med VTI och vid ett 
telefonmöte kom vi överens om att försöka dokumentera på ett sådant sätt att en 
nystart skulle vara möjlig (fördjupad dokumentation). Skriftligt beslut om bidrag 
till ett dokumentationsprojekt á 300 kkr kom till VTI den 5 oktober. 
 
6.4 Speditörernas beslut 
Två av speditörerna tog beslut om fortsättning via delegation till sin lokala 
speditör och två efter möte med VTI.  

 
6.4.1 Schenker 
Schenkers ledning har gett Lars Petterson, distriktschef, carte blanche att fort-
löpande besluta om deltagande i Samlic. 
 
6.4.2 Posten  
Efter mycket diskussioner internt under juni beslutade Posten att inte medverka i 
distributionsprojektet i Linköping. Posten kunde inte se hur projektet skulle kunna 
tillgodose alla olika transportörers system för information om gods under 
transport. Postens kunder har avtal om hur information skall tas upp och åter-
rapporteras, undantag får inte förekomma. 

När Posten inte vill medverka i själva samdistributionen redan till hösten ansåg 
VTI att det för framtida projekt kunde vara vettigt att Posten deltog i Samlic på 
något sätt. Att nyckelfrågan för samdistribution är informationsöverföring var vi 
överens om. Den 22 juni föreslog VTI ett möte mellan VTI och Posten (den 6 juli) 
med följande punkter på agendan: 

1) VTI har fått medel för finansiering av utveckling av ett IT-system som skall 
kunna tillgodose alla olika transportörers system för information om gods 
under transport. Detta kan ses som ett separat delprojekt. VTI ser Postens 
medverkan som mycket önskvärd. Medverkan medför också att Posten 
håller sina möjligheter öppna att i framtiden delta i samdistribution 

2) Nya kommuner vill införa samdistributionssystem typ Samlic. I Örebro har 
projektet arbetsnamnet SAMVARO. VTI ingår i projektledningen. Även 
Umeå har påbörjat motsvarande projekt. Båda projekten förutsätter ett IT-
system typ Samlic. Även ändrade förutsättningar i Linköping kan ge anled-
ning till att delta i samdistributionen i Linköping 

3) Glesbygdsdistribution. Här kan det vara så att ett åkeri (t.ex. Poståkeriet) 
sköter all distribution i en glesbygd (eller i en del av en glesbygd). Önske-
målet är även här att ett IT-system, typ Samlic skall kunna klara av informa-
tionsöverföringen 

4) Gallerior. Intresset är stort för samdistribution, speciellt när det gäller 
gallerior. Samdistribution kan fungera som ett alternativ till samordnad 
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godsmottagning. Samordnad godsmottagning tycks nästan undantagslöst 
vara omöjligt att införa. 

 
Poståkeriet – möte 6 juli 
Plats: Postens huvudkontor Arken, Solna Tid: 13–14.30 
Deltagare: Cary Larsson, VD Poståkeriet, Kenneth Sehlberg, transportchef 
Poståkeriet, Jörgen Edström, områdeschef Poståkeriet, Jan Eriksson och Rune 
Karlsson, VTI. 
 
Minnesanteckningar 
Poståkeriet utgör ett företag som i konkurrens med andra utför tjänster som Posten 
upphandlar. 

Poståkeriets principiella inställning till samordnad varudistribution kan 
sammanfattas i följande punkter: 

1) Samordning i gallerior: Intressant! Det finns här troligen en klar vinst att 
göra (för alla parter). Jörgen E skulle fundera vidare på detta 

2) Samordning i glesbygd: Ointressant för Poståkeriets vidkommande! Post-
åkeriet anser sig vara dominerande på denna marknad. Konkurrenterna 
(åtminstone Schenker) är här kunder till Poståkeriet. På så vis kan man säga 
att samordning redan sker. En samordning av Samlics typ skulle däremot 
innebära försämrad konkurrenskraft för Poståkeriets del. För närvarande är 
glesbygdstransporter mer ett problem för konkurrenterna än för Poståkeriet. 
Omdefiniering av egna paket till Företagspaket (TNT, Jet-P) 

3) Samordning i tätort: Poståkeriet säger sig vara positivt inställd till sam-
ordning och har stor sympati för alla miljöbesparande åtgärder. Dock ser 
man i Informationssystemet ett stort problem i samordningen av Samlictyp. 
Man är skeptisk till att dessa praktiska problem ska kunna överbryggas. På 
Poståkeriet skannas samtliga kollin (i motsats till konkurrenterna, där 
sändningarna skannas). Denna olikformighet i hanteringen utgör ett av 
huvudproblemen. 

 
Poståkeriet är inne i en process att förnya sitt logistik- och informationssystem. 
Det som skiljer det nya systemet från det gamla är främst: 
• Med hjälp av 2-dimensionella streckkoder (i stället för 1-dimensionella) ska 

mer information kunna rymmas på etiketterna 
• Information ska kunna överföras även från terminal till chaufförerna (i stället 

för den enkelriktade överföringen som sker idag) 
• Elektronisk signatur kommer att användas. Detta innebär att mottagaren 

signerar på en elektronisk skärm. Därmed undviks all pappershantering under 
distributionen. 

 
Det nya systemet kommer att införas under 2006. (I Linköping troligen under 
hösten.) Cirka 3 000 enheter (skannrar plus annat) kommer att bytas ut under 
systembytet. Man har redan upphandlat det nya systemet. (InterLeave 2.15 
nämndes.) 

Punkter som Poståkeriet ser som problem (i ett samordnat system): 
• Elektronisk signatur kommer att behövas (behöver dock inte nödvändigtvis 

vara Postens system) 
• Hur får man ihop det hela så att åtaganden mot kunden uppfylls? 
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• Konflikten mellan kollin och sändningar (dvs. mellan paket och pallar) 
• Avräkningen blev dyr för paketdistributörerna (kan dock förhandlas om) 
• Posten följer inte NSAB som regelverk (i motsats till konkurrenterna) 
• Postens godsansvar gentemot kunderna går mycket längre än konkur-

renterna. Man ersätter kunderna med upp till 50 000 kr. Detta påverkar 
försäkringspremierna 

• Produktvillkoren generellt är annorlunda för Posten (exempelvis leverans-
tider). 

 
Andra skäl som talar mot samordning: 
• Posten ansåg sig för närvarande ha en mycket god fyllnadsgrad i Citydistribu-

tionen. Det finns i så fall en större potential i glesbygd 
• Fördelaktigt att en viss typ av produkt (med gemensamma villkor) distribueras 

med en och samma lastbil (i kontrast mot den uppblandning som fås vid 
samordning) 

• Samtidig distribution och hämtning kan möjligen försvåras med samordnad 
varudistribution. 

 
Poståkeriet pläderar i stället för sin egen satsning på miljön (minskade 
emissioner). Man tänker sig en övergång till miljövänligare fordon. Speciellt 
genom att använda mindre bilar (vans) för paketdistribution.  
 
Framtida samarbetsmöjligheter  
Gallerior: Önskemål finns om att snabba upp flödet. Dock kvarstår de ovan 
nämnda grundproblemen. Särskilt frågan om gemensam leveranstid kan bli ett 
problem. 

Andra projekt:  
• Kommunal samordning görs i Stockholm. Stockholms stad tar in varor från 

t.ex. Schenker och Posten och ombesörjer slutleveransen till dagis, sjukhem, 
etc. Den stora skillnaden mot Samlic är att man här endast har en enda kund 
(kommunen) 

• Hammarby sjöstad 
• Göteborg. 

 
Poståkeriet är klart intresserat av att fortsätta dialogen (med VTI) särskilt om 
gallerior. 

Kravspecifikation om Postens nya system kommer troligen att hållas hemligt, 
men ett utbyte av tekniska detaljer mellan deras tekniker och VTI:s tekniska 
experter kan åstadkommas. 
 
6.4.3 DFDS  
Håkan Arkenstig har talat med trafikchefen och har fått ledningens godkännande 
om fortsatt deltagande. 
 
6.4.4 DHL 
Mötet mellan VTI:s projektledning för Samlic och representanter för ledningen av 
DHL i Sverige genomfördes den 18 augusti 2005 på DHL:s huvudkontor i 
Stockholm. Från VTI:s sida deltog Jan Eriksson, Tomas Svensson och Bertil 
Lundgren. DHL representerades av Niklas Knight, Operations Manager Sweden, 
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Sten Kjellemar, Area Operations Manager samt Ulf Hammarberg, Corporate 
Citizenship. Syftet med mötet var att presentera projektet för DHL:s ledning och 
därmed ge DHL underlag för beslut om fortsatt deltagande i samdistribu-
tionsprojekt i Sverige. 

Mötet inleddes med att projektledningen för Samlic presenterade projektet med 
fokus på implementering och design av system för samdistribution. En genom-
gång gjordes som visade hur olika detaljfrågor kan lösas för att systemen ska 
kunna fungera. Projektledningen framhöll också vilka fördelar som deltagande 
företag kan uppnå genom att medverka i samdistributionssystem av Samlics 
modell.  

Därefter följde en diskussion om olika detaljfrågor samt förutsättningar och 
potential för samdistribution i svenska städer utifrån olika aktörers och 
intressenters perspektiv. Representanterna för DHL konstaterade att Samlic-
projektet har trovärdiga förslag till hur alla praktiska problem ska lösas och att 
konceptet kan ligga till grund för en fungerande verksamhet. Samlic har drivit 
frågan om samdistribution i svenska städer från försöksverksamhet och demon-
strationsprojekt till design av faktiska system färdiga att implementeras efter 
beslut. DHL framhöll därför att ett beslut från företaget om fortsättningen av 
projektet kommer att få karaktären av principbeslut med strategisk tyngd och 
därför vara styrande för DHL:s medverkan i samdistributionsprojekt i hela 
Sverige. DHL klargjorde därför att företaget behövde ca en månad för att kunna 
arbeta fram ett fullständigt beslutsunderlag. Vidare konstaterade DHL att beslutet 
i hög grad kommer att styras av företagets höga ambitioner för synliggörande och 
profilering av varumärket DHL samt möjligheter för spårbarhet och uppföljning 
av transporterat gods inom de olika produktgrupper som företaget erbjuder 
marknaden. 
 
6.5 Förhandlingsmötet  
Vinnovaprojektet Samlic skulle vara avslutat den 30 juni 2005 och tanken var att 
ett förhandlingsmöte skulle ske innan dess för att hinna med att avrapportera även 
detta möte i slutredovisningen den 30 juli. Detta möte blev aldrig av eller 
åtminstone fördröjt med ett antal år. 

Det första datumet för mötet, den 16 juni, föreslogs den 28 april av arbets-
gruppen. På så sätt skulle de deltagande speditörerna hinna med att presentera 
Samlic för respektive central företagsledning i tid. Även VTI skulle kunna hinna 
få ett positivt förhandsbesked på sin IT/IS-ansökan före mötet. 

Mötet den 16 juni flyttades till den 30 augusti. Anledningen var att repre-
sentanterna för alla företagsledningar skulle ha samma och tillräcklig information 
om Samlic och dess förmodade spridningar till andra kommuner samt eventuella 
utvidgningar till glesbygd och till gallerier i externetableringar. VTI planerade in 
och genomförde sedan möten med för Poståkeriets och DHL:s företagsledningar 
den 6 juli respektive den 18 augusti. Tiden därifrån till den 30 augusti kunde 
ägnas åt förberedelser för förhandlingsmötet samt serva representanterna för 
företagsledningarna (och andra) med information. Det var ett bra beslut att flytta 
mötet också av det skälet att en semester mellan beslut och verkställande kunde få 
oönskade konsekvenser. Möte i arbetsgruppen planerades bli den 23 augusti. 

Den 19 augusti ställdes mötena den 23 och den 30 augusti in. Möten med 
Postens respektive DHL:s företagsledningar hade då ägt rum. Besked från DHL 
om deltagande i fortsättningen av Samlic förväntades (och kom) komma i mitten 
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av september. Det var fortfarande oklart om Vinnova skulle bevilja IT/IS-
ansökan. Posten har givit beskedet att de inte kommer att delta vid starten för 
Samlic. Inget nytt datum för förhandlingsmötet sattes. 

I september kom besked från Vinnova att inget bidrag ges till utveckling av 
IT/IS och DHL gav beskedet att de inte kommer delta i Samlic. Inget förhand-
lingsmöte är längre planerat.  
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7 Slutsatser 
En ovanlighet med detta projekt är att processen bakom förslaget beskrivs. Det 
har ett stort värde för kommande projekt, inte bara samdistributionsprojekt utan 
även för andra projekt där privat och offentligt näringsliv samt forskare utgör 
parterna i projektet. 

Varför just detta projekt stannade vid ett förslag under den utsatta projekttiden 
och ännu inte har genomförts har olika förklaringar och orsaker. Vi kommer att 
nämna några av dem i detta kapitel. 
 
7.1 Förslaget 
Med utgångspunkt från pilotförsöket är syftet att initialt uppnå en kostnadsbe-
sparing genom att minska antalet bilar från 9 till 7, dvs. med 2 bilar. Kostnads-
ökningen för samdistributionen i form av terminal, personal, administration etc. 
beräknas motsvara 1,3 bilar. Nettobesparing med Samlic i jämförelse med nuläget 
beräknas därför motsvara 0,7 bilar. Med framtida utökningar av samdistributionen 
blir vinsterna högre. I huvudkapitlet ”Implementering av Samlic” redovisas 
fordon, terminal, personal, administration, etc. mer detaljerat. Konceptet inne-
håller förslag till lösningar på i princip alla praktiska problem och kan ligga till 
grund för en skarp implementering. 
 
7.2 IT/IS-problemet 
Kravet är att IT-systemet för Samlic ska kommunicera sändningsinformation med 
speditörernas egna system, dels från bilarna, dels från terminalen. Detta ska kunna 
göras utan förändringar av speditörernas IT-system. IT-systemet ska också kunna 
tillgodose informationsbehoven inom Samlic. För att kunna bedriva en effektiv 
och behovsstyrd systemutveckling vore det bra om Samlic påbörjades med en 
temporär lösning. VTI har sökt forskningsmedel från Vinnova för utveckling av 
IT-system för samdistribution, men erhöll inga. VTI tappade trovärdighet om att 
kunna genomföra Samlic redan när det inte kom ett positivt besked i juni om 
dessa forskningsmedel och två av distributörerna angav senare detta som orsak att 
inte delta. Det blev heller inte möjligt att nå enighet om funktion och användande 
av ett enklare temporärt system eftersom det inte fanns någon säkerhet kring den 
fortsatta utvecklingen av systemet mot en mer stationär lösning. 
 
7.3 Profilering av varumärken 
Speditörerna marknadsför sig med sitt varumärke. Under de senaste åren har 
företagens ambitioner att också visuellt synliggöra sina varumärken ökat avsevärt. 
Två problem uppstår med varumärket vid samdistribution: målningen av fordon 
och chaufförernas klädsel. Efter en lång betänketid, en månad, angav en av 
distributörerna detta som en huvudorsak (den andra orsaken var IT/IS-problemet) 
att inte fortsättningsvis delta i projektet. Företagets policy är att varumärket ska 
vara utan konkurrens vid framträdande i hela transportkedjan från dörr till dörr. 
Vid ett ledningsmöte har man beslutat att inte delta i något samordningsprojekt i 
Sverige och att företagets affärsidé är att själva utföra allt arbete från avsändare 
till mottagare och inte lämna distributionen till en ny uppdragstagare. 

Även en annan distributör nämnde problemet, men ville inte ange det som 
orsak att inte delta. 
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7.4 Organisationernas verksamhetsformer 
Lokalt har samarbetet mellan VTI och näringslivet fungerat bra. I princip har 
svårigheterna med samdistribution lösts på denna nivå. Alla parter har varit 
konstruktiva och angelägna om att driva projektet vidare. Problem har uppstått när 
projektet har lyfts upp på en högre nivå i respektive organisation och när det har 
blivit nödvändigt att skapa säkerhet kring utvecklingen av områden som ligger 
utanför de ingångna avtal om forskningsfinansiering som styr VTI:s medverkan i 
projektet. 
 
7.4.1 VTI 
Forskare på VTI arbetar av tradition mycket självständigt och inom avgränsade 
och klart definierade projekt. Projekten finansieras inte av VTI utan av externa 
uppdragsgivare och forskningsfinansiärer. Det innebär att begreppet ”högre nivå” 
är oklart för projektet – är det projektfinansiären som har skrivit avtal med VTI 
om projektets finansiering och utformning eller är det nivån över projektledaren i 
VTI:s interna linjeorganisation? På VTI finns det, när det gäller att driva projekt, 
ingen ansvarsnivå mellan projektledare och generaldirektör. Beslut med 
ekonomiska konsekvenser som ligger utanför befintliga avtal kan inte tas utan ett 
omfattande arbete för att få nya avtal med finansiering för detta. Detta svarar inte 
mot de förväntningar som kan finnas på VTI från näringslivet, där förutsätt-
ningarna ser ut på ett annat sätt. 

VTI:s roll inom Samlic har varit att som projektledare driva implementerings-
processen framåt. VTI:s medverkan har inneburit att en öppen plattform och en 
neutral arena har skapats där alla berörda intressenter kan mötas för diskussion 
och beslut. Erfarenheterna från Samlic visar på nödvändigheten av att en sådan 
funktion finns med vid implementeringen. Men för att VTI ska kunna spela en 
sådan roll på bästa möjliga sätt krävs tydliga förutsättningar, kontinuitet och 
långsiktig säkerhet. Dessa krav är synnerligen svåra att tillmötesgå när VTI:s 
medverkan helt och hållet styrs av fasta avtal om utformning och finansiering av 
ett avgränsat projekt. Utvecklingen av implementeringsprocessen var inte möjlig 
att i detalj förutsäga och beskriva i ett framåtriktat avtal om projektfinansiering. 
 
7.4.2 Näringslivet 
De fyra speditörerna som har deltagit har givetvis olika organisationer, men det 
finns en del gemensamma faktorer. Hård konkurrens och kravet på kostnads-
effektivitet har gjort organisationerna både slimmade och platta. Det innebär med 
nödvändighet att kontakter med en högre nivå i organisationen ställer speciella 
krav, t.ex. att ett ärende oftast endast kan behandlas en eller ett fåtal gånger under 
en viss tidsperiod. Därför måste de som drar ett ärende för den högre nivån i 
näringslivet vara mycket professionella och väl förberedda. Osäkerheter ska i så 
hög utsträckning som möjligt vara eliminerade och allt som föreslås måste vara 
väl förankrat hos övriga aktörer. Detta var inte alltid förenligt med de förut-
sättningar som gällde för en implementeringsprocessen för Samlic där många 
aktörer är inblandade. 
 
7.4.3 Möten 
Förankring på högre nivåer inom företagen återspeglas också i att andra 
funktionärer med större befogenheter och mandat deltar. VTI:s projektbaserade 
verksamhetsformer medför att ledningen för projektet utgör den högsta nivån, se 
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ovan. Vid mötena med de svenska ledningarna för respektive speditör borde högre 
befattningshavare från VTI:s linjeorganisation, lämpligen generaldirektören, ha 
lett VTI:s delegation. Detta skulle ha skapat en större tyngd och trovärdighet för 
VTI hos företagsledningarna och matchat företagens berednings- och beslutsgång 
på ett mer balanserat sätt. Det hade också varit möjligt att göra något mer tydliga 
utfästelser från VTI:s sida om utveckling och fortsättning av projekt och imple-
mentering utöver de redan fastställda budgetramarna för projektet. Frågan är om 
också Vinnova borde ha varit representerade. Tanken var att det skulle bli så först 
på förhandlingsmötet. 
 
7.5 Politisk medverkan 
Lokalt har projektet förankrats och fått uppmuntrande stöd av kommunen. Med i 
projektets idé fanns föresatsen att det privata näringslivet, med samdistribution 
som medel, skulle bidra med en bättre stadsmiljö genom minskad lastbilstrafik i 
city. För att detta skulle lyckas var det nödvändigt att visa att samdistribution var 
lönsamt, vilket också har visats här. Lokalt har således den politiska medverkan 
varit tillräcklig i detta projekt. 

När samdistributionsfrågan lyftes till en central nivå i näringslivet borde den – 
det kan ifrågasättas – även lyfts upp politiskt. Under projektets gång utvecklades 
frågan om samdistribution från att inte bara gälla den ursprungliga tanken om ett 
system i Linköping till att omfatta ett koncept med potentiell nationell täckning. 
Företagens beslut kom därför att inte bara avse deltagande i samdistribution i 
Linköping utan fick mer och mer karaktären av principiella och strategiska beslut 
om samdistribution generellt i Sverige med tydliga prejudicerande effekter.  

När frågan lyftets till den nivån blev det oklarheter om vilken aktör som 
egentligen svarade för det samhälleliga politiska intresset av att driva samdistribu-
tionsprojekt till faktisk implementering på nationell basis. Det är möjligt att t.ex. 
trafikutskottet borde ha behandlat frågan. Det är också möjligt att sektors-
ansvariga myndigheter borde ha involverats mer aktivt i projektet för att synlig-
göra ansvaret för det samhälleliga intresset av en ökad grad av samdistribution i 
svenska städer. 
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Bilaga 1 
 Sid 1 (1) 

A V T A L mellan åkeri och SAMLIC  

Mellan <Samlicnamn>, <org nr.>  nedan kallat SAMLIC, och <åkerinamn>, <org nr.> nedan kallat 
ÅKERIET har följande avtal om transporter träffats. 

1.  Omfattning 
1.1. ÅKERIET åtager sig att för SAMLICs räkning enligt bestämmelserna i detta avtal och dess bilagor 

utföra transporter från SAMLICs terminal i Linköping till Linköpings city och enligt de fraktsatser 
som framgår av bilaga <transportörsersättning>. 

2.  Allmänna villkor 
2.1 SAMLIC å sin sida förbinder sig att anlita ÅKERIET för transporter till Linköpings city. 
2.2 Samtliga uppdrag utföres enligt Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser, f.n. NSAB 

2000. 
2.3 SAMLIC utför transporter åt flera uppdragsgivare. Det åligger transportören att hålla sig informerad 

om, samt till berörda chaufförer vidarebefordra, uppdragsgivarnas transportönskemål. 

3. Godshantering  
3.1 Parterna förbinder sig att utföra godshantering enligt separat rutin ”Produktionsrutiner” (se SAMLIC 

Produktionsrutiner 3.14.1). 
3.2 Parterna förbinder sig att utföra reklamationshantering enligt (se SAMLIC Reklamationsrutiner 

3.14.2). 
3.3 Parterna förbinder sig att hantera kontanter enligt <kontanthanteringsrutin> . 

4. Lastmateriel 
4.1 Parterna förbinder sig att hantera lastmateriel enligt (se Lastmaterialhantering 3.15). 

5. Fordon 
5.1 Fordonens konstruktion ska vara av sådant slag och skick att regelbunden yttre och inre rengöring 

möjliggörs. 
5,2 Fordon avsett för palltransport ska vara utrustat med bakgavellift. 
5.3 Fordonen ska regelbundet rengöras utvändigt och invändigt. Fordonen ska regelbundet 

underhållas så driftstopp undviks. 

6. Chaufförer 
6.1 Chaufförer ska löpande utbildas i alla ingående transportmoment. 
6.2 Chaufförernas klädsel ska vara välvårdad och representativ för SAMLIC . 

7. Försäkring 
7.1 Transportören är skyldig teckna godsansvarsförsäkring som motsvarar regler i NSAB 2000. 

8. Transportörersättning  
8.1 Transportörsersättning utgår enligt de regler som överenskommits enligt (se Avräkningsmodell till 

åkerier 3.4). 
8.2 Ersättning ska utbetalas månaden efter utförd transport. 

9. Tvister 
9.1  Tvister rörande tolkningen eller tillämpning av detta avtal får inte hänskjutas till domstol utan ska i 

första hand hänskjutas till medling enligt Regler för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut. 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav SAMLIC tagit ett och ÅKERIET ett. 

Linköping den    Linköping den        
(ort och datum)  .                    (ort och datum) 
 

SAMLIC                 ÅKERIET   
(företag)                      (företag) 
 

                              
(namnteckning)                        (namnteckning) 
      

                              
(namnförtydligande)                       (namnförtydligande) 
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Bilaga 2 
Sid 1 (2) 

A V T A L mellan speditör och SAMLIC 
 
 

Mellan <Samlicnamn>, <org nr.>  nedan kallat SAMLIC, och <speditörsnamn>, 
<org nr.> nedan kallat SPEDITÖREN, har följande avtal om transporter träffats. 
 
1. Omfattning 
1.1. SAMLIC åtager sig att för SPEDITÖRENs räkning enligt bestämmelserna i 

detta avtal och dess bilagor utföra transporter från SAMLICs terminal i 
Linköping till Linköpings city och enligt de fraktsatser som framgår av bilaga 
<fraktpriser>. 

2.  Allmänna villkor  
2.1 SPEDITÖREN å sin sida förbinder sig att anlita SAMLIC för transporter till 

Linköpings City. Undantag härifrån specificeras i separat bilaga. 
2.2 Samtliga uppdrag utföres enligt Nordiskt Speditörförbunds Allmänna 

Bestämmelser, f n NSAB 2000. 
2.3 SAMLIC förbinder sig att hålla sig informerad om, och till berörda 

transportörer vidarebefordra information om transportönskemål. 

3. Godshantering 
3.1 Parterna förbinder sig att utföra godshantering enligt separat rutin 

”Produktionsrutiner” (se SAMLIC Produktionsrutiner 3.14.1). 
3.2 Parterna förbinder sig att utföra reklamationshantering enligt (se SAMLIC 

Reklamationsrutiner 3.14.2). 
3.3 Parterna förbinder sig att hantera kontanter enligt <kontanthanteringsrutin>. 

4. Lastmateriel 
4.1 Parterna förbinder sig att hantera lastmateriel enligt separat rutin (se 

Lastmaterialhantering 3.16). 

5. Fordon 
5.1 Fordonens konstruktion ska vara av sådant slag och skick att regelbunden 

yttre och inre rengöring möjliggörs. 
5.2 Fordon avsett för palltransport ska vara utrustat med bakgavellift. 
5.3 Fordonen ska regelbundet rengöras utvändigt och invändigt. Fordonen ska 

regelbundet underhållas så driftstopp undviks. 
5.4 Fordon ska i profilerande syfte utrustas med skylt visande ÅKERIET 

och/eller SPEDITÖREN för SAMLIC och miljön i <ort>. 

6. Chaufförer 
6.1 Chaufförer ska löpande utbildas i alla ingående transportmoment. 
6.2 Chaufförernas klädsel ska vara välvårdad och representativ för SAMLIC . 

7. Försäkring 
7.1 SAMLIC är skyldig teckna godsansvarsförsäkring som motsvarar regler i 

NSAB 2000. 

8. Betalningsvillkor  
8.1 Fakturering av transporttjänster sker två gånger per månad. 
8.2 Likvid ska vara SAMLIC tillhanda senast 20 dagar från fakturadatum. 

Därefter debiteras dröjsmålsränta med 1,9 procent per månad. Vid debitering 
av dröjsmålsränta påföres även lagstadgad påminnelseavgift. Lagstadgad 
moms tillkommer. 
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Sid 2 (2) 

9. Fraktsatser 
9.1 Från tid till annan gällande priser och prisperiod anges i prisbilagan.  
9.2 Avtalade avgifter är baserade på kostnadsläget för <datum>. Prisjustering 

sker efter förhandling två gånger per år. Justeringar träder ikraft den 1:a juli 
och 1:a januari. Första justering sker den 1:a <månad> <år>. Parterna ska 
inleda förhandlingarna som menas i detta stycke senast en månad före nästa 
prisjusterings ikraftträdande.  

10. Tvister 
10.1 Tvister rörande tolkningen eller tillämpning av detta avtal får inte hänskjutas 

till domstol utan ska i första hand hänskjutas till medling enligt Regler för 
Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut. 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav SAMLIC tagit ett och 
SPEDITÖREN ett. 
 

 
Linköping den    Linköping den        
(ort och datum)  .                    (ort och datum) 

 
SAMLIC                 SPEDITÖREN   
(företag)                      (företag) 

      
                              
(namnteckning)                       (namnteckning) 

      
                              
(namnförtydligande)                       (namnförtydligande) 
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HYRESAVTAL mellan terminalägaren och SAMLIC  
 

Mellan <Samlicnamn>, <org nr.>  nedan kallat SAMLIC, och <terminalägarens namn>, <org nr.> 
nedan kallat TERMINALÄGAREN har följande avtal om hyra av terminal träffats. 
 
1. Omfattning 

SAMLIC hyr terminalyta/lokaler enligt bifogade ritning, av TERMINALÄGAREN, enligt nedanstående 
specifikation. Verksamhet som ska bedrivas är omlastning av gods. 
 

2. Terminalyta 
Samlic hyr <antal> m2 i fastigheten <fastighetsbeteckning> på adress <adress>. Antal lastportar <antal> st. 
 

3.  Övriga ytor 
I hyresavtal ingår toaletter, omklädningsrum med <antal> skåp, <antal> parkeringsplatser enligt ritning.  
 

4.  El, vatten, värme 
Terminalytan ska vara så uppvärmd att minusgrader ej uppstår. Biutrymmesyta ska hållas normalvarm. 
Hyresvärden TERMINALÄGAREN betalar kostnad för el, vatten, värme. 
 

5.   Förändring av lokaler 
 Förändring eller ombyggnad av lokaler får endast ske efter överenskommelse med hyresvärden. 

 
6.  Hyra  

Hyra erläggs månadsvis i förskott med SKR <belopp>. 
 

7.  Index  
Hyreskostnaden binds till kostnadsindex för XXXXXX SCB nr XXX . Basmånad är <månad>. 
 

8.  Hyrestid 
SAMLIC beredes tillträde till lokalerna 200X-XX-XX. Hyresavtalet gäller löpande. Uppsägning av 
avtalet ska ske senast 6 månader innan avtalets upphörande.  
 

8.  Tvister 
Tvister rörande tolkningen eller tillämpning av detta avtal får inte hänskjutas till domstol utan ska i 
första hand hänskjutas till medling enligt Regler för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut. 
 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav SAMLIC tagit ett och 
TERMINALÄGAREN ett. 
 
Linköping den    Linköping den        
(ort och datum)  .                    (ort och datum) 

 
SAMLIC                 TERMINALÄGAREN               
(företag)                      (företag) 

      
                              
(namnteckning)                        (namnteckning) 

      
                              
(namnförtydligande)                        (namnförtydligande) 
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SAMLIC AVVIKELSERAPPORT 

 
Rapport upprättad vid lossning/lastning på SAMLIC terminalen i Linköping  
 

Datum    
Upprättad av  
Lossande åkeri  
Lastande åkeri  
Avsändare, ort  
Mottager, ort  
Frakthandlings nr, typ  
Antal kolli                                              Vikt 
Anmärkning  
  
 

AVVIKELSE 
Lossat/lastat antal kolli  Saknat antal  
Skada, typ  
Foto finns, var  
Orsak till skada  
  
 

Meddelat avsändandande speditör 
Namn 

 

Meddelat avsändande åkeri 
Namn 

 

 

Saknat gods har efterlyst, var   
  
Det skadade godset finns, var  
  
Resultat av utredning  
 

 

  
  
  
Meddelat,  namn datum  
 

Uppskattad skadekostnad  
Försäkringsbolag meddelat 
Namn datum 

 

  
  
Förebyggande åtgärder  
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 LASTMATERIELLISTA       
             

 Åkeri         Bil nr     Sign      
             

 Datum last röd 
last 
grön 

last 
dfds 

last 
post  last bur loss röd

loss 
grön  

loss 
dfds  

loss 
post loss bur  

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

             

             

 EJ LASTAT TOMGODS         

             

 Datum Kund     EJ LASTAT TOMGODS  Anm      
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System i Linköping för kommunikation av sändningsinformation 
år 2005 
Texten i detta avsnitt utgör i princip projektbeskrivningen till en Vinnovaansökan 
om forsknings- och utvecklingsmedel till ett IT/IS-projekt. Projektet syftar till att 
praktiskt lösa de informationsöverföringsproblem som uppkommer när samdistri-
butionssystem införs. Utgångspunkten är att inga ingrepp ska göras i de system 
som de aktuella aktörerna (speditörerna) normalt använder. Systemutformningen 
ska vara sådan att endast små förändringar behöver genomföras när ny teknik i 
andra system ska införas. 
 
Standard för Samlicspeditörer/-åkerier 
Nedan preciseras nuvarande standard för etiketter och informationsöverföring 
(jämför figur 12). Redan vid årsskiftet 2005/2006 planerar två av distributörerna 
en kraftig modernisering av sina system, främst avseende informationsöver-
föringen. Det innebär att redan nu arbetas det med kravspecifikationer för det nya 
systemet, till vilket Samlics IT/IS ska anpassas. 
 
Etiketter 
1. STE-märkning (Standardiserad Transportetikett, se t.ex. 
 www.ecomlogistics.se)  
 STE standard används för märkning av gods. De kunder som idag använder 
 SIS-sedlar kommer att med tiden gå över till STE 
2. EAN-nummer (se t.ex. www.ean.se) 
 EAN används för streckkoder gällande sändningsnummer/kollinummer och 
 för kundnummer (Poståkeriet). Schenker använder det i prefix i streckkoden, 
 så kallad AI (på kvittensdelen) 
3. Speditörens (transportörens) namn (klartext/streckkod) på etiketten.  
 Finns i klartext (ej som streckkod) 
4. Undantag i etiketthanteringen (t.ex. etiketter på vissa försändelser från ut
 landet). 
Avvikande etiketter kan förekomma. Dock ska de innehållsmässigt följa STE 
standard.  
 
Informationsöverföring 
5. Skanners/handdatorer (fabrikat) som används: 
 Teklogix, Symbol PDT 3100, Symbol PDT 8100 
6. Kommunikationstyper som används: 
 WLAN, dockning/laddningsvagga  
7. Typ av EDI (och/eller vilket språk/protokoll) som används:  
 EDIFACT enligt Pharos spec via HTTP/FTP/OFTP/SMTP, Interlead kod 
 128,39 
 
Nuvarande sändningsdatahantering för Samlicspeditörer/-åkerier 
De fyra speditörerna har idag olika rutiner för att registrera godsflödets sändnings-
data. De utför registreringen vid olika Track and Trace punkter. Registreringen 
illustreras i figur 15 Samlicföretagens nuvarande sändningsdatahantering i 
Linköping. 
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DHL

Lossning Lastning Leverans

skanning kolli skanning fraktsedel skanning fraktsedel
Phaser Dohlpin Dohlpin

ev POD

DFDS

Lossning Lastning Leverans Track

manuell kontroll manuell kontroll kvittens fax HK
KLFT fraktsedel KLFT KLFT

Posten

Lossning Lastning Leverans

skanning kolli skanning kolli skanning fraktsedel

skanning POD

Schenker
Styckegods
Lossning Lastning Leverans

manuell kontroll skanning kolli Kvittens fraktsedel Dockas
Schenker

Paket
Lossning Lastning Leverans

skanning kolli skanning kolli Kvittens fraktsedel Dockas
Schenker

Norr-
köping

Jön-
köping

 
Figur 15  Samlicföretagens nuvarande sändningsdatahantering i Linköping. 
 
Pågående verksamhet 
Två av distributörerna, som inte tidigare har haft track & trace i realtid fram till 
kund, är på väg att införa detta. Det innebär att de nu arbetar med 
kravspecifikationer för sina nya system, till vilket Samlics IT/IS ska anpassas.  

Den största fördelen med detta är att om Samlics systemutveckling påbörjas 
omgående får vi på detta sätt tillgång till de experter hos distributörerna som ska 
utveckla deras nya system. De övriga två distributörerna bistår med namngivna 
kontaktpersoner för IS-frågor i sina huvudorganisationer. 
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