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Förord 
Ett pilotförsök med samdistribution av styckegods och paket genomfördes i Linköping 
under våren 2004. Målet var att få kunskap och data för att kunna konstruera och imple-
mentera ett uthålligt permanent samdistributionssystem; Samlic.  

Syftet med denna rapport är att: 

• vara en vetenskaplig metodbeskrivning av pilotförsöket 

• utgöra en metodmall för upprepning av försök i andra städer 

• estimera logistiska parametrar som beskriver samdistribution. 
 

Resultaten av pilotstudien utgör underlag för ytterligare analyser och för införande av 
fullskaliga och ekonomiskt lönsamma samdistributionssystem.  

För den läsare som inte är bekant med Samlic sedan tidigare rekommenderas att till att 
börja med läsa sammanfattningen för att få begrepp och idéer klara för sig. 

Denna rapport om pilotförsöket ingår i en serie om sex rapporter (se referenslistan) som 
ingår eller knyter an till Samlicprojektet:  

1. Citytransporter – Kartläggning av godstrafiken i Linköpings city 

2. Samordnad varudistribution i städer – konferensbidrag 

3. SAMLIC – Pilotförsöket (denna rapport) 

4. Effektivare transporter med samdistribution  

5. Transport- och trafikeffekter av samdistribution i Linköping city  

6. Implementering av SAMLIC – Förslaget och processen. 
 

Första rapporten utgör en kartläggning av transporterna i Linköping, den andra en 
sammanställning av några samdistributionsprojekt i andra städer och den tredje (denna 
rapport) är en beskrivning och analys av pilotförsöket (samdistribution). Den fjärde 
rapporten tar med hjälp av bland annat analysen av pilotförsöket fram en beskrivning till 
ett framtida permanent samdistributionssystem. I den femte rapporten analyseras 
transport- och trafikeffekterna av detta system. Slutligen, i den sjätte och sista 
rapporten, beskrivs ett konkret förslag till införandet av Samlic och processen kring 
detta. 

För att alla dessa rapporter ska kunna dokumentera Samlicprojektet i sin helhet har en 
vidgad syn på pilotprojektet använts. På samma sätt som samdistribution med endast tre 
distributörer är en förberedelse för ett permanent system, är t.ex. även undersökning av 
företagsform för Samlic en förberedelse och har därför inkluderats i redovisningen av 
pilotprojektet. 

Denna rapport om pilotförsöket har finansierats av Vinnova.  

Linköping mars 2006 

 

Jan Eriksson 
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SAMLIC – Pilotförsöket 
av Jan Eriksson, Rune Karlsson, Tobias Fors, Olof Fredholm, Anna-Maria Lång och 
Tomas Svensson 
VTI 
581 95  Linköping 

Sammanfattning 
Ett pilotförsök med samdistribution av styckegods och paket genomfördes i Linköping 
under våren 2004. Målet var att få kunskap och data för att kunna konstruera och imple-
mentera ett uthålligt permanent samdistributionssystem.  

Försöksperioden var nio veckor och deltagare var speditörerna/åkerierna Posten/Post-
åkeriet, DHL/Arne Anderssons Åkeri och Schenker/Kallanders Åkeri. DFDS genom-
förde en företagsflytt under perioden och kunde därför inte delta. Syftet med försöket 
var att mäta möjliga vinster med samdistribution och samtidigt få praktiska erfarenheter. 

Försöket analyserades och utvärderades hösten 2004 och visade att med samdistribution 
minskade fordonsbehovet med en tredjedel (fyllnadsgraden per pallplats ökade med 
femtio procent), totala tiden för utkörning minskade med en femtedel och totala kör-
sträckan 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 (Eriksson, Lundgren & 
Svensson, 2006). 

Inför pilotförsöket gjordes en indelning av Linköping innerstad i tre zoner, se figur 1. 
Zonindelningen baserades på mätningar av distributörernas gods till city under vecka 6 
år 2004. I varje zon ligger en galleria. Områdets yttre gränser är Drottninggatan, 
Östgötagatan, Vasavägen och Hamngatan.  

 
Figur 1  Del av Linköpings city uppdelat i tre zoner. 
Figur 2 visar city trafikerat av tre transportörer, dels utan (alla tre transportörerna kör i 
hela city), dels med samdistribution (de tre transportörerna kör i varsin tredjedel av 
city). I figuren till vänster levererar blå, röd och grön transportör gods till alla tre om-
rådena. Det innebär att i princip varje lastplats kan få besök av alla tre transportörerna. 

     

Figur 2  Utan och med samdistribution. 
I samdistributionsfallet har godset sorterats efter mottagningsområde (Väst, Mitt och 
Öst) på en samlastningsterminal. Varje distributör, medtagande gods från alla distribu-
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törerna, kör sedan till var sitt område. Effekten blir effektivare distribution och mindre 
trafik i city. 

I samdistributionen till galleriorna ingick körningar med både paket och övrigt stycke-
gods. 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 samlastnings-
terminal, 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 avresetid. Arbetsförmed-
lingen höll med en person som fungerade som transportledare under försöksperioden. 
Den främsta funktionen var att kopiera fraktsedlar (uppgifter om ankomst- och avgångs-
tid 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. Motsvarande beräk-
ningar har gjorts för en efterstudie till pilotförsöket, det vill säga med alternativet utan 
samdistribution och värdet 53 kg/ppl erhölls. Samdistribution medför således en ökning 
av fyllnadsgraden på 47 % med avseende på kilo per pallplats, se figur 3. 

 
Figur 3  Schematisk bild över ökningen i fyllnadsgrad per pallplats. 

I en del studier kan man se häpnadsväckande siffror på reduceringar, 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 54 %  
• Tidsvinst vid lastplats 20 %. 

Total tidsvinst exklusive terminaltid är 23 %. Körtiden är liten i förhållande till stopp-
tiden och märks nästan inte i totaltiden. Hade samtidigt antalet turer reducerats, vilket 
vore möjligt i ett större permanent system, hade däremot både körtiden och totala 
tidsvinsten varit större. 
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SAMLIC – the Pilot Try 
by Jan Eriksson, Rune Karlsson, Tobias Fors, Olof Fredholm, Anna-Maria Lång and 
Tomas Svensson 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-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%. 
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1 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 Näringslivs-
kontakt, där små och medelstora företag besöktes. Ett av dessa företag var Östgötafrakt 
AB, vars platschef Olof Kånge framförde idén om samdistribution i city för att minska 
den tunga trafiken. Helena Kock Åström, miljösamordnare i Linköpings Kommun, 
kopplades in och idén presenterades 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 delta, en erfarenhet som Linköpingsrepresentanterna tog 
med sig i det fortsatta arbetet. 

Nästa steg var att genomföra en kartläggning av godstransporterna i Linköping city 
(Nilsson, 2001). Den genomfördes av logistikern Catarina Nilsson med finansiering från 
arbetsförmedlingen. Under tre veckor i maj och juni år 2001 genomfördes kajmätningar. 
Sammanlagt studerades tre områden under vardera en vecka, Filbytergallerians lastkaj, 
lastkajen vid Grändens galleria samt några hårt trafikerade punkter i city. Dessutom 
intervjuades representanter från de största transportföretagen som trafikerar city. De 
tillfrågade åkerierna ställer sig alla positiva till idén om samlastning, förutsatt att det 
inte blir dyrare än i dag och att det går att lösa på ett ur konkurrenssynpunkt tillfreds-
ställande 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 tid-
punkt 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 av-
seende finansiering och projektledare.  

Under våren år 2003 blev VTI inkopplat i projektet. Lars Petersson, Schenker, för-
medlade 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, som döptes till Samlic, kom igång i juli samma år. 

Ett omfattande pilotförsök genomfördes under våren 2004 för att få fram ett bra data-
underlag till att användas i Samlicprojektet. 
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2 Inledning 
Målet med Samlic är att skapa motivation och ett koncept för samdistribution av varor, 
paket och styckegods, till handeln i Linköpings innerstad. Motivationen består i att det 
ska vara lönsamt med samdistribution för alla parter och konceptet ska vara så pass 
detaljerat så att det visar att det är praktiskt genomförbart att införa samdistribution. 
Konceptet redovisas i en rapport om implementeringen av Samlic (Eriksson, Lundgren 
& Svensson, 2006) och ej i denna rapport. 

Begreppet samdistribution är ett ganska vitt begrepp (Eriksson & Svensson, 2003). Den 
generella definitionen är: Samordnad varudistribution innebär att en transport av en vara 
från en leverantör till en mottagare samordnas med någon annan transport. Samdistribu-
tionen kan sedan karaktäriseras av om det finns en eller flera leverantörer, en eller flera 
transportörer och/eller en eller flera mottagare. I sin tur kan definitionerna av leverantör, 
transportör och mottagare specificeras olika mycket beroende på sammanhanget. 

Samdistribution inom kommuner och företag innebär att varorna transporteras till en 
samlastningscentral innan de transporteras vidare till de beställande enheterna, se figur 4 
nedan. 

   
Enheter Enheter Samlastning

Figur 4  Utan och med samlastning. 
Idén bakom samdistribution är bland annat att antalet transporter ut till varje enskild 
enhet minskar. Vinsten är bättre miljö och tidsbesparing vid mottagande enhet. 
Transportörskostnaden kommer också att minska på grund av effektivare transporter. 
Leverantörerna kan lämna allt godset vid samlastningsterminalen i stället för att distri-
buera det vidare till olika enheter. Kostnaden för omlastning och lokal distribution till-
kommer. 

Samdistribution i kombination med lagerhållning, där lagerhållning är den dominerade 
komponenten, förekommer både inom företag och landsting. Den här typen av sam-
distribution är till sin karaktär mer lik grossistverksamheten som förekommer inom 
handeln. Grossistens verksamhet bygger på samma idé som samdistributionen. Utan 
samdistribution skulle enskilda butiker få ägna betydande tid åt beställningar och betal-
ningar av varor, men också åt varumottagningen. 

I Samlic ska vi beakta fallet där samdistributionen grundar sig på att den sköts av 
yrkestransportörerna. Fördelar och svårigheter med detta är att det blir ett öppet system. 
Fördelarna är att inga transportörer ställs utanför och att systemet blir flexibelt och 
fokuserat på transporterna. Svårigheterna är att det krävs ett omfattande förberedelse-
arbete, på grund av att det är flera aktörer, för att implementera systemet.  

I denna rapport ska vi redovisa ett pilotförsök inklusive närliggande undersökningar och 
andra aktiviteter. Viktiga slutsatser av försöket redovisas också.  
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3 Förstudie 
En första kartläggning av godstransporterna i Linköpings city genomfördes under tre 
veckor i maj och juni år 2001. Kajmätningar genomfördes i tre områden under vardera 
en vecka, Filbytergallerians lastkaj, lastkajen vid Grändens galleria samt några hårt 
trafikerade punkter i city. Dessutom intervjuades representanter från de största 
transportföretagen som trafikerar city. En enkät om transporter skickades till handlarna i 
city. Som Linköpings city räknades här området inom Hamngatan–Kungsgatan–
Apotekaregatan och Drottninggatan (inom svarta markeringen i figur 5 nedan).  

 

  
Figur 5  Linköpings city enligt förstudien. 

3.1 Metod 
Den metod som huvudsakligen användes var kajmätning. Mättiden var en vecka per 
mätpunkt och för varje fordon som lossade där registrerades bland annat:  

• Klockslag när fordonet anlöpte kaj  

• Klockslag när fordonet lämnade kaj 

• Vilket åkeri fordonet tillhör  

• Speditionsföretag som åkeriet kör för  

• Eventuell utrustning, som t.ex. kylanläggning 

• Mängd gods och godsslag 

• Om godset är omlastat i Linköping innan distribution  

• Antal mottagare av gods 

• Registreringsnummer. 

Mätpunkterna som valdes var Filbytergallerians garage och galleria Grändens last-
kajområde (vecka 20 respektive vecka 23, vecka 23 var en kortvecka på grund av att 
annandag pingst inföll på måndagen den veckan).  

Filbytergallerian bestod av 20 butiker vid mätningarnas genomförande, varav en 
mellanstor livsmedelsbutik, ett Systembolag (vin) samt två restauranger. Varor till 
Filbytergallerian distribueras via gallerians parkeringsgarage, även ytterligare en 
restaurang samt apotekets varor anländer via garaget. Parkeringsgaragets port är belägen 
på Apotekaregatan. Garaget innehåller fyra "lastkajområden", vart och ett belägen i 
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garagets hörn, vid varje område finns en eller flera hissar. Huvudkajen är en relativt 
liten kaj med tre hissar. Hissarna går till olika plan. Vid ett av de övriga hörnen finns 
hiss som används vid varuleveranser till butiker i gallerians nedre plan. I ett hörn finns 
hiss som används endast vid varuleveranser till den i gallerian inrymda hamburger-
restaurangen. Hissar för persontransport finns mitt på en av garagets långsidor. Endast 
huvudkajen är möjlig att backa till. Angiven maxhöjd i Filbytergaraget är 3,40 meter 
vilket föranleder att högre fordon stannar utanför på Apotekaregatan. Filbytergaraget 
inrymmer även parkeringsplatser för personbilar. 

Gränden hade 34 butiker inklusive ett postkontor samt en restaurang och ett café när 
mätningarna gjordes. Området på baksidan består av flera lastkajer och parkering för 
personbilar. Området har också terassliknande höjdskillnader som avskiljs med staket. 
Gallerians egen lastkaj öppnas med portkod och kan ta två tunga lastbilar samtidigt. 
Porten saknar höjdangivelse och nedförsbacken innan torde skapa halkproblem på 
vintern. Vidare hade H&M, Mc Donald's, Sekvencia och Winells Möbler egna kajer. 
Det finns också bakdörrar som leder direkt in till vissa butiker. 

Kajmätningarna kompletterades med observationer enligt nedan vid vissa hårt 
trafikerade delområden i gatuplanet av city (vecka 21). Insamlade data utgjordes av: 

• plats där fordonet observerades 

• tid då fordonet observerades 

• registreringsnummer 

• åkeri eller speditör 

• mängd gods och godsslag. 

Delområden där observationerna gjordes var: 

• måndag: längs Ågatan 

• tisdag: vid och nära galleria Gyllens lastkajer 

• onsdag: området kring och nära Tanneforsgatan (kortare gågata) 

• torsdag inga observationer (Kristi Himmelsfärd) 

• fredag: området kring och nära Tanneforsgatan  

Via fordonsregistret kompletterades uppgifterna i undersökningarna ovan med uppgift 
om: 

• årsmodell 

• tungt eller lätt fordon. 
 

3.2 Resultat 
Förutom ovan nämnda undersökningar samlades information från åkare och leve-
rantörer in om mängden fordon och antal stopp deras bilar gör i city under en vecka. 

Filbytergallerian 
Filbytergallerian hade totalt 167 stopp per vecka, varav 123 i anslutning till garaget på 
dagtid. Fördelas antal stopp under veckan på klocktimmar syns tydligt att leveranserna 
sker i huvudsak före kl. 12 (73 %). 
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Leverenser per timme i Filbytergaraget
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Figur 6  Leveranser fördelat på ankomsttider. 
Fördelas leveranserna per veckodag ser vi att de fördelas något så när jämnt förutom på 
lördagar. På lördagar är det nästan uteslutande livsmedel (färskvaror) som levereras. 
Måndagar är det något mindre antal leveranser än det är tisdag till fredag. 

Stopp per veckodag vid Filbyter
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Figur 7  Leveranser fördelat på veckodagar. 

Lossad godsmängd finns bara angivet i tillräcklig omfattning för lossning i 
Filbytergaraget. Vid nästan vid 90 % av stoppen lossas mindre än 4 pallar gods. 
Tabell 1  Lossad godsmängd. 

Lossad mängd (motsvarande antal pall) % 

1 pall 39 

2 pallar 17 

3 pallar 11 

4 pallar och mer 33 

Leveranser till Filbytergallerian sker, förutom till kaj, även via butikernas huvudéntre 
(delvis beroende av trängsel vid kaj).  

Grändengallerian  
Diagrammen för Grändengallerian liknar i stort de för Filbytergallerian. Gränden hade 
122 stopp varav 105 på dagtid i lastkajområdet. Totala antalet stopp är fler på grund av 
att stopp också skedde på framsidan vid butikernas entréer och dessa har inte kunnat 
inkluderas i undersökningen. 
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Gator och Gyllengallerian 
Under de fyra dagarna då observationsundersökningen genomfördes observerades 140 
stopp. Andelen tunga fordonsstopp var 47 procent. Det är en klart lägre andel jämfört 
med Filbytergallerian eller med Gränden. Det huvudsakliga skälet till den låga andelen 
tunga fordon är att det inte är så stor andel varor som kommer på pall samt att sänd-
ningarna generellt är mindre per butik i gatubutikerna jämfört med galleriorna. Dess-
utom har samtliga små distributionsbilar säkerligen inte kommit med vid mätningarna i 
Filbytergallerian på grund av att de inte kört in i garaget utan lämnat varorna via entrén i 
gatuplanet. 
Tabell 2  Data om stoppen i city. 

Plats Filbyter Gränden Gator 

Antal stopp per dag 23 26 35 

Andel tunga lastbilar (%) 73 64 47 

Kortaste stopp (minuter) 2 1 – 

Längsta stopp (minuter) 86 60 – 

Median stopp (minuter) 13 11 – 

Stopp < 7 minuter (%) 18 37 – 

Stopp < 16 minuter (%) 60 61 – 

Information samlades in från 84 åkare och leverantörer för att uppskatta mängden 
fordon och antal stopp som fordonen gör i city under en vecka. Antalet fordon var 198 
och antalet stopp de gjorde i city var 4 222. De tre största speditörerna i Linköping 
intervjuades. De är, jämte Posten Företagspaket, de största leverantörerna av styckegods 
in till city. Deras intresse av att vara med i ett samarbete om samlastning var stort och 
de bidrog med konstruktiva kvalitativa synpunkter på samlastningsidén. En intervju 
gjordes också med Olof Kånge från Östgötafrakt AB som är initiativtagare till idén om 
samlastning. 

En enkät delades ut till ett antal handlare och krögare i city. Tanken var att handlarna 
skulle få upp ögonen för att det kan finnas fördelar för dem med samlastning. Många 
var nöjda med godsleveranserna, men fick inte godset vid den tid de ville det. I enkäten 
handlade 20 av 32 av de fria kommentarerna om just tid för leverans. Handlarna vill ha 
det tidigare på dagen och på en fast tid.  

Sammanfattningsvis kan sägas att: 

• trängselproblem vid leveransställena förekommer endast på förmiddagen 

• handlarna vill ha varor på förmiddagen 

• mängd gods som lossas vid varje stopp utgör i regel bara en bråkdel av ett 
fullastat fordon. 

Förstudien pekar på att samdistribution är en möjlig väg till att effektivisera city-
transporterna. Som underlag för pilotförsöket, och framför allt vid de första kontakterna 
med näringslivet, har det varit värdefullt att ha den kunskap som förstudien givit. Utan 
denna kunskap hade inte pilotförsöket kunnat genomföras så snabbt inpå projektstart 
och inte med så stor precision på problemet som det nu blev (antal deltagande distri-
butörer, val av godsslag, storlek på distributionsområde och lämpliga kontaktpersoner). 
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4 Planering av Samlics pilotförsök 
Vid ett möte på VTI den 10 oktober 2003 med chefer för olika speditörer och åkerier 
om Samlic föreslogs att ett par eller flera distributörer med tillhörande åkerier informellt 
skulle börja samarbeta med samdistribution i ett pilotförsök redan påföljande vår. Syftet 
med detta var att utan större kostnader undersöka samdistributionens potential – 
speciellt de tidsvinster som skulle kunna göras.  

När frågan om vilka distributörer som var intresserade av att delta i försöket, och i 
vilken omfattning, var avklarad påbörjades planeringen.  

Planeringsmötena för pilotprojektet var av två olika slag: informations- och avstäm-
ningsmöten (med alla intresserade speditörer/åkerier) och dialogmöten (med spedi-
törer/åkerier enskilt). Informations- och avstämningsmöten skedde som gemensamma 
möten. En värdefull dialog mellan de olika deltagarna förekom vid denna typ av möten, 
men den blev i regel inte uttömmande på grund av begränsad tid. Dialogmöten skedde 
mellan VTI och varje konstellation speditör/åkeri var för sig. Fördelen var att var och en 
av konstellationerna fick dryfta sina egna idéer och problem utan tidspress, som det kan 
bli vid större möten. 

Planering av pilotförsöket beskrivs i detta kapitel och i nästa beskrivs genomförandet. 

4.1 Syftet med pilotförsöket 
Syftet med denna pilotstudie är att tillräckligt noggrant estimera logistiska parametrar 
för att undersöka om samdistributionsmodellen Samlic (Eriksson, Lundgren & 
Svensson, 2006) blir ekonomiskt lönsam. 

De logistiska parametrarna kan delas in i tre grupper: 

• terminalparametrar (kostnader för hantering av gods) 
• fordonsparametrar (körtider, körsträckor, lastplatstider) 
• speditörsparametrar (administration, ruttplanering/styrning). 

De finns också andra sidoeffekter av samdistribution, de kan delas in i fyra grupper: 

• effekter för handeln (effektivare godsmottagning, attraktivare butik, högre 
omsättning) 

• effekter för fastighetsägare (ytexpansion, högre avkastning) 
• effekter för kommunen (lokal tillväxt, bättre stadsmiljö) 
• effekter för samhällsnyttan (samhällsekonomisk effektivitet, transportpolitiska 

mål). 

Transportnäringen är primärt intresserade av de logistiska parametrarna, kommun, 
samhälle och övrigt näringsliv av sidoeffekterna. Fokuseringen på ett för transport-
näringen lönsamt distributionssystem gör att kvantitativa värden är nödvändiga för de 
logistiska parametrarna. För sidoeffekterna bestäms också kvantitativa värden, men inte 
i samma omfattning och inte med samma noggrannhet. I vissa fall ersätts de av kvalita-
tiva värderingar. 

Verksamheten i Samlic och i pilotförsöket utgörs av distribution. Försäljning av 
transporttjänster utförs av distributörerna på samma sätt som tidigare. Hämtning av gods 
är i city en liten verksamhet och berörs inte heller av pilotförsöket. Pilotstudien be-
gränsar sig således till samdistribution i city. 
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4.2 Deltagare  
Avsikten med pilotförsöket var inte att så många som möjligt skulle delta, det var 
tillräckligt med att ett fåtal, inte alltför små, distributörer deltog för att pilotförsöket 
skulle uppfylla sitt syfte. De stora distributörerna utgörs i Linköping av DHL, Schenker, 
DFDS, Green Cargo och Poståkeriet. Till de små hör bl.a. Alltransport, Vikingstad 
Åkeri, Östgötafrakt, Gryviks Åkeri, MZ-Budet och Corren Distribution (kör bl.a. åt 
SDR). 

Tre distributörer (med aktuella åkerier) deltog i distributionen: DHL/Arne Anderssons 
Åkeri, Schenker/Kallanders Åkeri och Poståkeriet. DFDS deltog i arbetsgruppen men 
inte i själva distributionen på grund av att de drog in terminalen i Linköping och flyttade 
verksamheten till sin terminal i Norrköping. De påpekade att de var starkt intresserade 
av att delta i den kommande samdistributionen när de egna organisationsförändringarna 
var genomförda. Green Cargo kör åt landstinget i city (vårdcentraler, tandläkare, etc.). 
Green Cargo och de små speditörerna avstod från att delta i pilotförsöket av olika skäl, 
men var eventuellt intresserade av att delta i Samlic i någon form.  

Landstinget i Östergötland har i Norrköping ett centrallager varifrån transporter av för-
brukningsartiklar genomförs. Transporter går direkt till de större enheterna eller via 
terminal i Linköping. De stora transportvolymerna utgörs dock av de dagliga transporter 
som sker mellan olika enheter i landstinget som sjukhus, vårdcentraler, folktandvårds-
kliniker och andra vårdinrättningar. Huvudentreprenör är Green Cargo som ska fortsätta 
verksamheten som planerat, här ingår också driften av terminal i Linköping. Miljö-
aspekten är viktig för landstinget vid upphandling. Intresse finns för aktörssamverkan, 
samarbete med kommuner m.m. för att effektivisera transporter. Ett sådant samarbete 
bör gynna alla, även entreprenörerna. Landstinget kommer att bevaka/utreda om man 
kan använda sig av ett framtida Samlic för sina transporter till Linköpings city.  

Linköpings kommun deltar i Samlicprojektet, frågan var om och vilka av kommunens 
transporter som kan ingå i Samlics distributionsnät. Allmänt gäller att verksamheten är 
starkt decentraliserad i kommunen och ett mycket stort antal kommunala befattnings-
havare har rätt att göra inköp. Det upphandlas/köps in varor och tjänster av kommunen 
för cirka en miljard per år. Målet är att samordna detta i större utsträckning. I nuläget är 
inte kommunens egen organisation/verksamhet utformad för att underlätta samordning 
av inköp och transporter. Någon samordning i form av t.ex. ett centrallager kommer inte 
att bli aktuell. Den i särklass största volymen varor som köps in utgörs av livsmedel, 
med de speciella förutsättningar som livsmedelsdistribution innebär. I Samlic kommer 
styckegods att samordnas i första etappen, men det kan bli aktuellt att utöka med livs-
medel och det är där som den stora potentialen finns inom kommunens egen verk-
samhet. Kontorsmateriel, förbrukningsvaror etc. är en varugrupp lämpad för att sam-
distribueras med övrigt styckegods i en första etapp. Inköpsavdelningen kommer att se 
över möjligheterna till att kommunens inköp och transporter i någon form ingår i 
Samlic, men detta låter sig inte hinnas med till pilotprojektet.  

4.3 Idébeskrivning 
I Karlstad pågick under några år ett försök där Posten och Schenker delade på distribu-
tionen i centrum (Johansson & Nilsson, 2004). Ena veckan ansvarade Posten för distri-
butionen i de östra delarna och Schenker i de västra. Byte skedde varje måndag mellan 
områdena. Genom detta kunde antalet bilar i centrum minskas från tre till två. Försöket 
är nu avbrutet. Samlic är på sätt och vis en fortsättning och vidareutveckling av denna 
idé, men i Linköping. 
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Indelningen av Linköpings centrala innerstad görs i ett antal zoner. Zonindelningen 
bestäms av geografin och av att mängden gods levererat till varje zon ska vara ungefär 
lika stor. Varje deltagande transportör levererar sedan gods (från alla transportörerna) 
till var sin zon. Nedan visas fallet när vi har tre distributörer och tre zoner, utan och med 
samdistribution. 

Figur 8 visar city uppdelat i tre områden och transportmönstret utan samdistribution. 
Blå, röd och grön distributör levererar gods i alla tre områdena. Det innebär att i princip 
varje lastplats kan få besök av alla tre distributörerna. 

 

Figur 8  Utan samdistribution: alla tre transportörerna kör i hela city. 
När samdistribution är införd, se figur 9, har godset sorterats efter mottagningsområde 
(Väst, Mitt och Öst) på en samlastningsterminal. Varje distributör kör till var sitt om-
råde. Effekten bör bli effektivare distribution och mindre trafik i city. 

 
Figur 9  Samdistribution: de tre transportörerna kör i var sin tredjedel av city. 

4.4 Zonindelning 
De principer för zonindelning av innerstaden i tre zoner som fastställdes var att: 

• zonerna ska vara ungefär lika stora vad beträffar godsmängd 

• i varje zon ska det finnas en galleria  

• den geografiska gränsen för varje zon ska vara sådan att distributionen blir 
effektiv. 

Den senare principen innebär t.ex. att hänsyn måste tas till gällande trafikregler. 

VTI rapport 536 19 



 

Området som här kallas innerstaden, utgör egentligen bara halva innerstaden och 
omfattar city. Området definieras av sina yttre gränser som är Drottninggatan, 
Östgötagatan, Vasavägen och Hamngatan, se figur 10 nedan.  

För att kunna göra en zonindelning av innerstaden måste godstransporterna, de tre 
distributörernas godssändningar till city, kartläggas. Under vecka 6, 2004, gjordes mät-
ningar av godsvolymer och tider. Mätveckans data justerades för att anpassas till en 
normalvecka. Målet var att få fram så bra data som möjligt vad gäller fordon, volymer, 
värde, leveransadresser, stopptider och rutter. En avvägning gjordes av vad som var 
praktiskt möjligt att samla in. Materialet, kopior av fraktsedlar kompletterade med 
information om tider, användes också i viss mån till att göra före- efterstudie för att 
mäta effekter av samdistribution. Åkerierna genomförde undersökningen, detaljerings-
graden skilde sig åt beroende av åkeri när det gällde tider, från körtid i innerstaden till 
tidpunkter för varje enskild leverans. Omfattningen av returer och återtag observerades 
också under mätveckan (kvalitativa data). 

Vid genomförandet ska påpekas att principen ska vara att först fördela godsvolymer på 
zoner och sedan beakta vilka volymer respektive transportör får i dagsläget, hur till-
gången till fordon av olika typer ser ut och hur många turer som krävs. Det vill säga, en 
viss flexibilitet av zonindelningen krävs, transportledaren ska se till att arbetsbelast-
ningen för varje distributör (dagligen) överensstämmer med resursinsatserna. Zon-
gränserna (den dagsaktuella) får inte blockera effektiva lösningar som förutsätter vissa 
avsteg från den primära zonindelningen. Det blir en viktig uppgift för transportledaren 
att fördela godsmängd och arbetsinsats så eventuell mertid mot dagens upplägg (utan 
samdistribution) minimeras för respektive speditör. 

 
Figur 10  Indelning av Linköpings innerstad i tre zoner. 
Efter genomförd bearbetning av mätningarna lämnade åkerierna in det förslag på 
zonindelningen, se figur 10 ovan, som sedan utan förändringar användes i pilot-
projektet.  

4.5 Försöksperiod 
Försöksperioden skall vara tillräckligt lång för att inkörningsproblemen i princip skall 
försvinna. Den skall också vara tillräcklig kort för att analyser skall hinnas med inom 
den totala projekttiden. Det är också viktigt att den tidsbegränsas ur flera aspekter, dels 
vetenskapligt (förutsättningar bör inte förändras under tiden), dels att den permanenta 
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lösningen blir så bra som möjligt (nystart med högre ambitionsnivå och med fler 
aktörer). 

April och maj är månader med mycket gods. Juni är en månad med mindre gods. Juni är 
också en månad som besväras av att semestrar börjar tas ut. Att nya chaufförer sätts in 
kan påverka mätresultaten, t.ex. blir det svårare att uppskatta effekter av inlärning. 
Distributionen i pilotförsöket borde således helst genomföras under perioden vecka 
14–24 (29/3–11/6) om pilotförsöket skulle hinna genomföras före sommaren. Om pilot-
försöket genomfördes efter sommaren skulle det bli svårt att genomföra Samlicprojektet 
inom den planerade tidsramen. 

Distributörerna valde att gå runt på de tre zonerna i treveckors intervall. Detta medförde 
att försöksperioden blev nio veckor. Start- och slutdatum för pilotförsöket: 29/3–28/5 år 
2004 (veckorna 14–22). Tidsplanen medför att perioden skulle kunna flyttas fram något 
om det skulle bli svårigheter med ett så pass tidigt startdatum. 

En fördel med tre delperioder á tre veckor där distributörerna växlar distributionsom-
råden är att effekter som beror på distributören kan studeras och eventuellt elimineras. 

4.6 Gods 
I Samlic utgörs godset av styckegods och paket. Transporter till systembolaget och 
apoteken samt kläder (stora leveranser) och eventuellt tobak är inte aktuella för Samlic 
(allt detta kan klassificeras som högvärdigt gods). 

I pilotprojektet skulle godsdefinitionen ovan medföra att cirka 600 sändningar per dag 
skulle hanteras som ska distribueras till innerstadsområdet. Speciellt anpassning av 
paketsorteringen till pilotförsöket skulle då bli så pass omfattande att det skulle medföra 
för stora omställningskostnader för respektive terminal. Därför utelämnas i detta läge 
paketprodukterna, förutom pakettransporterna till de tre stora gallerierna, dvs. Gyllen-
huset, Gränden och Filbytergallerian. Vidare, gods med efterkrav eller till privat-
personer undantas i projektet. Allt övrigt styckegods kommer dock att samdistribueras. 

Definitionen av styckegods skiljer sig något åt mellan distributörerna, men i pilot-
projektet tillämpas den aktuella definitionen för var och en av distributörerna vid 
avsändandet av gods från egen terminal till samlastningsterminalen. Det är enklast så 
vid sorteringen av gods vid den egna terminalen. 

4.7 Terminal 
Pilotförsöket kräver utrymme för omlastning och samtidig tillgång till lastkajer vid 
samlastningsterminalen under en kort begränsad tid. Den tiden, det vill säga tidsfönstret 
för terminalhantering och lossning/lastning, är från cirka 7.30 till 10 (tilltaget med god 
marginal). Vid den tiden är kapacitetsutnyttjande för övrig verksamhet vid terminalen 
låg och terminalkostnaden (marginalkostnaden) är i princip noll. Ingen kostnad för 
terminal togs ut under försöksperioden. Kostnaden bör också bli förhållandevis liten vid 
ett permanent system. 

DHL:s terminal är relativt liten och uteslöts som samlastningsterminal för pilotprojektet. 
Det geografiska läget, mellan Postens terminal och DHL:s terminal, bidrog till att det 
blev Schenker som höll med ”samlastningsterminal” under försöksperioden. 
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4.8 Organisation och drift 
Organisationen av pilotförsöket fördelas på två olika ansvarsområden: forskning och 
operativ drift. Med hjälp av sin vetenskapliga kompetens ansvarar VTI för forskningen, 
speciellt för de mätningar som görs så att beräkningarna av de tidigare nämnda para-
metrarna (se avsnitt 4.1) kan göras korrekt. Mätningar får inte genomföras på ett sådant 
sätt att driften äventyras. 

Den operativa driften sköts av en transportledare. Denne skall se till att verksamheten 
fungerar, dvs. att leveranserna sker till kundernas fulla belåtenhet och till rimliga kost-
nader. Transportledaren ska se till att berörda parter (transportörernas egna driftsledare 
och VTI) blir informerade omedelbart om någon störning inträffar i verksamheten. De 
transportledande uppgifterna beräknades ta cirka tio timmar per vecka. Lika mycket tid 
beräknades det arbete som krävdes för datainsamlandet till VTI ta. Arbetsförmedlingen 
skaffade en person som kunde sköta ledning/tillsyn vid terminalen och som fungerade 
som transportledare under försöksperioden. Arbetsförmedlingen ansvarade också för 
finansieringen av personen i fråga. Viktigt var att denna person snabbt kommer in i 
projektet pga. den koordinerande funktionen. Vidare, transportledaren ska också kopiera 
fraktsedlar med kompletteringar om ankomst- och avgångstid m.m. vid lossningsplatsen 
som chauffören skrivit på fraktsedeln. Dessa uppgifter matade transportledaren sedan in 
i en databas. 

Vid ett framtida förslag ska effektivare transporter, med mindre kötid och mindre körtid 
i city, finansiera terminalkostnader inklusive personal.  

Samlastningen organiseras så enkelt som möjligt för att inte störa själva transportverk-
samheten. Fraktsedlarna ”märks” innan godset körs till samlastningsterminalen. Till att 
börja med var det tänkt att märkningen skulle ske med stämplar (SAMLIC – Schenker, 
SAMLIC – Poståkeriet respektive SAMLIC – DHL) som VTI tagit fram. Ett alternativ 
med klisterlappar togs också fram. Det alternativ som chaufförerna valde blev klister-
lapparna. 

Vid samlastningsterminalen fördelas gods och fraktsedlar på respektive zon i city. När 
chaufförerna återkom från zonen till samlastningsterminalen delades fraktsedlarna upp 
på respektive speditör igen. 

Ingen ekonomisk reglering mellan parterna görs. I pilotprojektet går ”utkörnings-
pengen” från distributören direkt till sin egen åkare på samma sätt som tidigare. I ett 
permanent system måste ett avräkningssystem finnas som tar hänsyn till både vilka som 
utför transporterna och de verkliga transportkostnaderna (Eriksson, Lundgren & 
Svensson, 2006).  

Skanning och annan hantering av fraktsedlar sker vid återkomsten till respektive spedi-
törs terminal.  

4.9 Överenskommelser 
Rutiner för ansvar, kvittens- och reklamationsfrågor behövs. Samsyn om att detta kan 
hanteras finns hos deltagarna i pilotförsöket, men förutsätter en rutinbeskrivning som 
alla kan ansluta sig till. Ett avtal behövs mellan de inblandade aktörerna om hur det ska 
regleras. Kontroll med försäkringsbolag kan också behöva göras. Inblandade aktörer tog 
fram en rutinbeskrivning till ett skriftligt dokument som reglerar detta på enklast 
möjliga sätt, inklusive hanteringen av stölder. 
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Transportörerna i Samlics pilotprojekt kom skriftligt överens om att hantering av skadat 
gods, förkommet gods eller annat likartat problem ska skötas av den ursprunglige gods-
ägaren, dvs. den transportör som sålt transporten. Skulle det framkomma att represent-
anten för den distribuerande parten har varit anledning till uppkommen kostnad ska 
detta regleras mellan aktuella parter. En avsiktsförklaring gavs om att ärlighet och 
öppenhet ska gälla för inblandade parter i överenskommelsen, likaså att diskussion i 
uppkomna ärenden ska föras på ett positivt vis för att uppnå maximal effekt av sam-
arbetet. 

4.10 Kontakter med handeln 
Butiksägarna är en viktig part i logistikkedjan, både som godsmottagare och som be-
ställare av varor. Nästan undantagslöst är det säljaren av varorna som också är be-
ställaren av transporterna, inte butiksägaren. Om butiksägaren inte är nöjd med 
transporterna är det risk att säljaren byter speditör. På motsvarande sätt, om butiks-
ägarna inte är nöjda med samdistributionen är det troligt att speditörerna lämnar 
samdistributionssystemet. Denna insikt har gjort att Samlicprojektet omedelbart, i 
september 2003, startade med att kontakter med handeln togs. För att projektet med 
samdistribution ska lyckas måste företrädare för handeln och för fastighetsägarna vara 
positiva till projektet. Fördelarna för handeln med samdistribution måste lyftas fram. 
Handeln måste också medverka i projektet för att fördelarna ska kunna identifieras och 
nackdelarna om möjligt ska kunna elimineras. 

Butiksägarna köper varor inklusive frakt med leverans direkt till butik, alternativt till 
lastkaj. Det är därför vanligt förekommande att varor levereras direkt in i butik av 
transportörens personal, via lastbryggor/varumottag eller genom entrédörrar. Butikerna 
saknar i regel lagerytor, lagringen sker numera oftast direkt i butiken. Gemensamma 
varumottag i affärsfastigheter med särskild personal för mottagning och intern distri-
bution förekommer inte längre och är ej heller planerade att återinföras. Det är svårt 
eller omöjligt att fördela kostnaden på ett sådant sätt som skulle accepteras av alla 
butiker. Detta innebär att butiksägare och detaljhandelsföretag ställer höga krav på 
leveranserna till butikerna. Grundkraven är att varorna ska finnas på plats när butikerna 
vill ha dem. Butikspersonalen ska vara fokuserad på det säljande arbetet och ägna så 
liten del som möjligt av arbetstiden åt andra uppgifter. Dessa krav uppfylls också av 
transportörerna och det finns därför ett förhållandevis lågt intresse bland butiksägare 
och personal för hur leveranserna utförs. Allt detta kräver starka argument till varför 
butiksägarna skulle vara intresserade av samdistribution. 

En diskussion om projektets inriktning genomfördes först med Cityföreningen. City-
föreningen är en intresseförening för handel och fastighetsägare i city. Medlemmar är 
butiksinnehavare, cirka 200, som betalar in en omsättningsbaserad serviceavgift, och 
fastighetsägarna, cirka 30, som ger en lika stor insats totalt som handlarna till 
föreningens verksamhet. De ordnar samaktiviteter och gemensam marknadsföring samt 
bevakar handelns intressen gentemot kommunen och andra aktörer. Goda relationer 
med kommunen är etablerade genom t.ex. Citysamverkansgruppen. Cityföreningen 
uppfattar att kommunen ser värdet av en attraktiv handelsstad/innerstad. En av de två 
personer som är anställda av Cityföreningen ansvarar också för Svensk Handel i 
Linköping (dvs. ett större område än innerstaden) med personalutbildning, försäk-
ringsfrågor, fackliga frågor etc.).  

Cityföreningen anser att det är problematiskt med transporter in till city i nuläget. 
Innerstaden har små och trånga gator som inte är anpassade för stora lastbilar. Det vore 
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önskvärt att i distributionen övergå från stora lastbilar (ofta firmabilar) till mindre och 
miljövänligare bilar. Ökad tidsstyrning m.m., skulle ge en bättre fungerande och mer 
attraktiv innerstad, vilket är gynnsamt för handelns utveckling. Andra möjligheter är att 
införa mjuka miljözoner eller andra regler/styrmedel för att påverka fordonsparkens 
sammansättning. Tidsreglering skall gälla för alla, om dispenser ges kan det upplevas 
negativt (konkurrensfördel uppstår för den som får dispens, nyttjar fördelen av mindre 
trafik när andra har ”uppoffrat sig”). Cityföreningen anser att allmänna icke tidsstyrda 
förbud mot stora fordon i regel inte är önskvärda då de kan påverka lönsamheten i 
transportsystemet negativt. 

De större affärsfastigheterna, galleriorna, har centrumledare som arbetar med en del 
gemensamma frågor för butiksinnehavare, t.ex. kontakter med hyresvärdar och 
gemensam marknadsföring. Projektledningen för Samlic genomförde möten med 
centrumledare vilket innebar att projektet fick användbar information om handelns 
infrastruktur i city, inklusive lämpliga kontaktpersoner (fastighetsägare, fastighets-
förvaltare och butiksägare). De deltog också konkret i projektet genom att hjälpa till 
med genomförandet av en enkätundersökning om hur butikerna påverkades av 
pilotförsöket, se avsnitt 5.6. 

Problem för butiksinnehavarna är att trängseln vid lastplatserna får till följd att entréer 
vid gatuplan används vid leveranserna. Leveranser blandas med kunder och gående. Det 
och den trafik leveranserna ger upphov till är besvärande för de störningskänsliga verk-
samheterna (restauranger, caféer m.m.) samt för butikerna. Generellt önskemål är att 
transporterna vore ”osynliga”, att entréerna borde vara fria från transporter efter t.ex. 
kl. 10. 

Det är vanligt att butiker saknar egen e-post och Internetuppkoppling som kan användas 
av all personal. Däremot finns avancerade butiksdatorer och datakassor för ”intern 
kontroll” och informationsflöden för varuhanteringskedjan i en del butiker. Frågan är 
om och hur information om kommande varusändning ska förmedlas till butiken. 

Både Cityföreningen och centrumledarna informerade butiksinnehavarna om Samlic 
och pilotprojektet vid ett flertal tillfällen, vid möten och via informationsblad/nyhets-
brev, vilket var positivt för projektet. 
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5 Genomförandet 
I kapitlet beskrivs hur pilotprojektet genomfördes, inklusive nödvändiga förberedelser 
och omhändertagande av data. En vidgad syn på pilotprojektet har använts. På samma 
sätt som samdistributionen med endast tre distributörer är en förberedelse för ett perma-
nent system, är t.ex. även undersökning av företagsform för Samlic en förberedelse och 
har därför inkluderats i redovisningen av pilotprojektet. 

5.1 Information till handlarna 
Informationen till butiksinnehavarna om Samlicprojektet vid möten och via informa-
tionsblad/nyhetsbrev som tidigare givits behövde nu följas upp med information om 
själva pilotprojektet. De informationskanaler som användes var dels centrumledarna, 
dels chaufförerna. Centrumledarna informerade butiksinnehavarna i galleriorna samt i 
ytterligare några fastigheter (där fastighetsägaren också var ägare till en galleria-
fastighet). Övriga butiksinnehavare informerades av chaufförerna. 

Till hjälp för att informera utarbetades ett informationsblad som kunde lämnas till 
butiksinnehavaren. 

I informationsbladet fanns information om att någon av chaufförerna från Schenker, 
DHL eller Poståkeriet hade med sig styckegods (i galleriorna även paket) från samtliga 
tre speditörer under försöksperioden som skulle omfatta nio veckor (29 mars till 
28 maj). Information fanns också i informationsbladet om hur försöket skulle gå till och 
om att kommunen, Svensk Biogas, VTI, Cityföreningen och speditörerna stod bakom 
försöket. 

Likaså gavs information om bakgrunden, de problem som Samlic förhoppningsvis 
skulle kunna lösa. Vidare, kontaktpersoner för respektive åkeri och Samlics transport-
ledare namngavs med tillhörande telefonnummer. Allt för att det skulle vara lätt att 
kontakta personer för information och om något inte skulle fungera. 

Om någon butikspersonal skulle vilja veta mer om själva forskningsprojektet fanns 
namn och telefonnummer till projektledare samt adress till Samlics hemsida.  

Informationsbladet delades ut före försöket av centrumledarna och vid behov av 
chaufförerna under försöket. Många nöjde sig med den muntliga informationen. De 
tyckte att de kände till Samlic redan tidigare och var överhuvudtaget positiva till 
försöket. 

5.2 Distributionen 
Ungefär en vecka innan pilotförsöket informerades chaufförerna av sitt åkeri/sin spedi-
tör samt Samlics transportledare om rutinerna som skulle gälla för distributionen under 
försöksperioden, vid  

• egen och Samlics terminal  

• hantering av fraktsedlar och skanning 

• information om Samlic till butiksinnehavare/godsmottagare 

• ifyllande av uppgifter till Samlics databas. 

Typbilen för pilotförsöket, snittet på de fyra regelbundet använda bilarna, har en 
lastkapacitet på 43 m3 och 8 738 kg och en flakyta motsvarande 17,8 ppl (pallplatser). 
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Tabell 3  Medverkande fordon i pilotförsöket. 

Modell Påbyggnad Flakmått PPL Lastförmåga (kg)  
Volvo FL615 Skåp m. baklift 7,50x2,60x2,25 18 6 800 

Volvo FL612 Flak, kapell, lift 6,50x2,60x2,20 16 5 530 

Volvo FL6 Skåp, lift 6,50x2,52x2,50 16 6 960 

SCANIA G82 Flak, kapell, lift 7,84x2,51x3,62 19 11 870 

Volvo FLC Skåp, lift 5,55x2,51x2,09 12 2 650 

SCANIA P114 Växelskåp, lift 7,65x2,40x2,40 18 15 920 

Volvo FL7 Skåp, lift 8,70x2,40x2,40 21 15 660 

Volvo FL611 Skåp, lift 5,10x2,40x1,95 12 5 790 

Volvo FL6 Skåp, lift 7,65x2,40x2,40 18 8 670 

Orsaken till att man valt att informera chaufförerna samlat, varje åkeri var för sig, är att 
hanteringen vid den egna terminalen och skanningen är olika för de tre distributörerna. 
Samtidig information för alla åkeriers chaufförer skulle kunna skapa en viss förvirring. 
Orsaken till att enbart transportledaren och inte projektledarna deltog är att transport-
ledaren kommer att arbeta nära chaufförerna och därför bör visa att han är insatt i 
projektet. 

Ett avstämningsmöte med chaufförerna hölls två veckor efter det att pilotförsöket med 
distribution, PILOT, hade påbörjats. Deltagare var, förutom chaufförer, chefer för 
åkerierna, transportledaren och projektledarna för Samlic. Vid mötet framkom bl.a. 
följande: 

1. I stort sett har PILOT kunnat genomföras enligt de ursprungliga intentionerna. 
Som väntat innebär transporterna till Schenker från de två övriga och den påfölj-
ande omlastningen att det tar längre tid för godset att vara lastat på bil och på 
väg till city. PILOT testar endast transportdelen efter omlastning och preliminära 
resultat tyder på avsevärda effektivitetsvinster för den delen 

2. Butiker utanför galleriorna har inte nåtts av information om PILOT. Det har inte 
varit praktiskt möjligt att delge alla information om PILOT före igångsättandet. 
Vissa möjligheter till utökad informationsspridning, t.ex. cityföreningens 
informationsmöten skulle kunna ha utnyttjats bättre om mer förberedelsetid hade 
funnits. Informationsblad har vid behov delats ut av chaufförerna. Endast en 
butiksinnehavare har varit i kontakt med transportledaren för att kunna få godset 
”utanför PILOT” pga. leveranstidpunkten. Detta kan ses som ett ”gott betyg” 

3. Modifieringar och förbättringar av försättsblad m.m. diskuterades och fast-
ställdes för att förbättra kvaliteten på de data som samlas in 

4. Problem finns med den stora variationen av leveransavtal och mer eller mindre 
informella överenskommelser om när godset ska komma till butik. PILOT inne-
bär till vissa delar att dessa tider inte kan hållas. Problemen kan dock hanteras 
inom PILOT, men måste beaktas i den framtida utformningen av Samlic 

5. Möjligheterna att i framtiden göra en mer noggrann inventering av den ”fysiska 
utformningen” av innerstaden med utgångspunkt från förutsättningar för gods-
transporter diskuterades. Med syfte att identifiera konfliktytor mellan olika 
intressen, fel utformade lastplatser, trafikregleringar, parkeringsytor, över-
trädelser m.m. En sådan inventering/sammanställning på detaljerad nivå finns 
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inte idag men skulle behöva finnas med som beslutsunderlag för bl.a. kommunal 
trafik- och stadsplanering 

6. Det framhölls att det är chaufförernas engagemang och arbete som ligger bakom 
den lyckade inledningen av PILOT och som kommer att avgöra utfallet av hela 
försöksprojektet. 

Det visade sig i princip att den enda funktionen för transportledaren blev att biträda 
forskarna med 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. Chaufförerna klarade av omlastningen på egen 
hand utan inblandning av någon annan part.  

5.3 Insamling av distributionsdata  
Vid genomförandet av undersökningen får inte själva insamlandet av data påverka det 
som skall mätas i undersökningen alltför mycket. Därav följer att chauffören inte får 
belastas med tidskrävande insatser för registrering av data.  

 
Figur 11  Försättsblad samt fraktsedel med Samlicetikett.  
Inför varje tur fyller chauffören i ett försättsblad med uppgifter om datum, bilnummer, 
den speditör som han kör för i normalfallet, vilket område han ska distribuera godset till 
och om det är första eller andra turen för den dagen (figur 11). Ankomsttid till 
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samdistributionsterminalen (Schenker) och antalet medtagna pall fylls också i. Vid 
avresan från terminalen fylls avgångstid och antalet medtagna pall i. 

Vid första lossningsplatsen och vid sista fylls mätarställningen i, alternativt totala 
körsträckan. 

Uppgifter om eventuell rast fylls också i så att effekterna av raster kan elimineras/sär-
skiljas i analyserna. Uppgifter om eventuella skador m.m. och andra kommentarer kan 
fyllas i vid lämpligt tillfälle. Oftast särredovisas detta detaljerat på fraktsedeln enligt 
normala rutiner och mer utförligt än vad som efterfrågas på försättsbladet. 

Bedömningen är att de uppgifter ovan som samlas in för pilotstudiens analyser inte 
belastar chaufförerna på ett sätt som påverkar mätresultatet. Den mer kritiska delen i det 
avseendet är de uppgifter som samlas in för varje sändning.  

Rutinen är att redan innan lastbilen lämnar speditörens terminal för att åka till samlast-
ningsterminalen, ska varje fraktsedel förses med en påklistrad etikett enligt figur 12 
nedan. 

  
Figur 12  Fraktsedel med påklistrad etikett. 
Uppgiften om från vilken speditör godset kommer finns förtryckt på klisterlappen. 
Denna uppgift används sedan i den blivande databasen och för sortering av fraktsedlar 
på rätt speditör när samdistributionsbilen återkommit till samlastningsterminalen. 
Uppgifter som skall fyllas i av chauffören är ankomsttid, eventuell väntetid och 
tidpunkten när bilen har lämnat lastplatsen. En notering om eventuella övriga 
upplysningar finns (förutom de som har skrivits på fraktsedeln) markeras med ett kryss. 
På så sätt belastar inte rapporteringen, som sker muntligen till transportledaren vid 
återkomsten till samlastningsterminalen, turen. Dessutom, oftast finns eventuella övriga 
upplysningar redan noterade av chauffören på fraktsedeln enligt gängse normala 
chaufförsrutiner. 
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5.4 Upplägg av en databas och databearbetning 
Det finns flera olika intressenter bakom försöket med samdistribution: kommunen 
(trafik i city), transportnäringen (effektivt transportsystem, dvs. lönsamhet) samt 
handeln (effektiv godsmottagning). 

För att kunna utvärdera effekterna av samdistribution för de olika intressenterna ska 
följande parametrar kunna beräknas: 

• körtider i citykärnan 
• körsträcka i citykärnan 
• antal stopp i citykärnan 
• totala stopptider 
• genomsnittliga tider per stopp 
• totala tiden för distributionen 
• total vikt. 

De tre första kan användas för att beskriva trafikeffekter och de fyra sista ger ett mått på 
transportsystemets effektivitet. Antalet stopp används också som en indikator på 
godsmottagningens störningseffekt på butikerna. 

5.4.1 Databasstruktur 
Under de nio veckor som försöket med samdistribution (pilotundersökningen) pågick 
samlades information in som skulle ligga till grund för utvärdering av samdistribu-
tionen. Ungefär samma typ av data samlades in under några omgångar både före och 
efter pilotundersökningen (se vidare avsnitt 5.4.6). Detta för att kunna jämföra 
samdistribution mot ”normalläge”. 

Datainsamlingen syftade till att kunna beräkna parametrarna ovan. 

Två typer av data insamlades: dels information om de rutter som gjordes av åkerierna, 
dels information om varje sändning. 

Turer 
Med tur (eller rutt) avser vi en körning från en pålastning vid terminal till återkomsten 
till terminal. De uppgifter som samlas in (från föraren) framgår av tabell 4. 
Tabell 4  Variabler avseende turer. 

Datum Datum för turen 
Område Distributionsområde (Öst, Väst, Mitt eller hela City) 
Turnummer Numrering av dagens turer inom ett visst område 
Åkeri Ruttens utförare 
Bilnr Bilnummer för den bil som genomför rutten 
Km_ut Mätarställning vid avfärden från Samlic-terminalen 
Km_in Mätarställning vid återkomst till Samlic-terminalen 
Körsträcka Turens totala körsträcka 
Tid_In Ankomsttid till Samlic-terminalen (för pålastning) 
Pallar_In Antal pallar inkommande till Samlic-terminalen 
Tid_Ut Avresetid från Samlic-terminalen  
Pallar_Ut Antal pålastade pallar vid avfärd från Samlic-terminalen 
Anm. Eventuell anmärkning gjord av chaufför eller transportledare 

Samtliga uppgifter i formuläret har lämnats av föraren. 
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Sändningar 
Med en sändning avses det gods som specificeras på en fraktsedel. En sändning kan 
bestå av ett eller flera kollin, en eller flera pallar, etc. För varje sändning samlas 
uppgifter enligt tabell 5 in. 
Tabell 5  Variabler avseende sändningar. 

Datum Datum då sändningen levereras till mottagaren 
Område Område som mottagaren tillhör (Öst, Väst, Mitt eller hela City) 
Turnummer Rutten under vilken sändningen levererades till mottagaren 
Väntat Väntetid vid ankomst till adress (mottagare) 
Ankomsttid Ankomsttid till det stopp under vilket godset levererats till 

mottagare 
LämnatTid Avresetiden från det stopp under vilket godset levererats 
Åkeri Sändningens ”ägare” (speditör) 
Mottagare Namn 
Lossningsadress Gata 
Nr Gatunummer 
Kolli Antal kolli som sändningen består av 
Vikt Sändningens totala vikt i kg 
Rastadress Adress för exempelvis lunchrast 

Av dessa uppgifter är Åkeri, Mottagare, Lossningsadress, Nr och Kolli samt oftast Vikt 
förtryckta på fraktsedlarna. Övriga uppgifter har fyllts i av föraren. Utdrag ur denna 
databas (förutom Rastadress) visas i tabell 6. 
Tabell 6  Utdrag ur pilotdatabasen – sändningar. 

Datum Område Tur Väntat Ankomst Lämnat Åkeri Mottagare Lossningsadress Nr Kolli Vikt 

2004-03-29 Väst 2  13:37 13:41 DHL Länsstyrelsen Östgötagatan  3 1 105

2004-03-29 Väst 2  13:45 13:56 Schenker Kökskontakten Drottninggatan  50 2 9

2004-03-29 Väst 2  13:45 13:56 DHL Kökskontakten Drottninggatan  50 9 344

2004-03-29 Väst 2  13:45 13:56 DHL Kökskontakten Drottninggatan  50 2 40

2004-03-29 Öst 2  14:25 14:35 Schenker Activa Rehab Repslagargatan  4 1 1

2004-03-29 Öst 2  14:25 14:35 DHL Försäkringskassan Repslagargatan  6 1 250

2004-03-29 Öst 2  14:25 14:35 Schenker Försäkringskassan Repslagargatan  6 4 12

2004-03-29 Öst 2  14:40 14:55 DHL Clas Olsson Åhlénskajen  1 35

2004-03-29 Öst 2  14:55 15:00 Schenker KPMG Nygatan  18 1 1

2004-03-29 Öst 2  15:00 15:20 Schenker Duka  Repslagargatan  25 1 200

2004-03-29 Öst 2  15:20 15:25 DHL NCC Hamngatan  7-9 1 17

2004-03-29 Öst 2  15:25 15:30 Posten Träningssortimentet Nygatan  11 1 130

2004-03-29 Mitt 1  11:10 11:15 Schenker Bokia City Storgatan  32 3 35

2004-03-29 Mitt 1  11:10 11:15 Schenker Carlssons Bokhandel Göran Dyks Gata  4 28

2004-03-29 Mitt 1  11:15 11:20 Schenker Lindex Göran Dyks Gata  1 57

2004-03-29 Mitt 1  11:25 12:00 Schenker Briobutiken Göran Dyks Gata  1 143

2004-03-29 Väst 2  13:37 13:41 DHL Länsstyrelsen Östgötagatan  3 1 105

2004-03-29 Väst 2  13:45 13:56 Schenker Kökskontakten Drottninggatan  50 2 9

2004-03-29 Väst 2  13:45 13:56 DHL Kökskontakten Drottninggatan  50 2 40

2004-03-29 Öst 2  14:25 14:35 Schenker Activa Rehab Repslagargatan  4 1 1

2004-03-29 Öst 2  14:25 14:35 DHL Försäkringskassan Repslagargatan  6 1 250  

5.4.2 Hjälpvariabler 
Den databasstruktur som är beskriven i föregående avsnitt är en beskrivning av en 
rådatabas. För att enkelt och bekvämt kunna beräkna de sökta parametrar som nämndes 
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i början av detta avsnitt har vi funnit det ändamålsenligt att komplettera den ursprung-
liga databasen med ett antal hjälpvariabler. Värdena på dessa variabler utgörs av 
beräknade värden. Följande hjälpvariabler (fält) har införts i databasen: 

Stoppnummer 
I sändningstabellen har ett nytt fält införts som innehåller numret för det stopp vid vilket 
den aktuella sändningen (posten i tabellen) har levererats. Som kriterium på nytt stopp 
har ankomsttiden använts. Alla sändningar (levererade under en viss rutt) med samma 
ankomsttid har tilldelats samma stoppnummer. (Sändningarna har sorterats efter 
växande ankomsttider, och följaktligen blir även stoppnumren sorterade.) För varje 
sändning där ankomsttiden ändras räknas stoppnumret upp med en enhet. Det totala 
antalet stopp under en viss rutt fås genom att beräkna maximala stoppnumret. 

Stopptider 
Stopptiden för ett visst stopp beräknas som differensen mellan avresetid och ankomst-
tid. För att enkelt kunna beräkna den totala stopptiden (genom summering), har detta 
gjorts endast för den första sändningen för varje stopp. Stopptider anges i hela minuter. 

Körtider 
Körtiden mellan två stopp beräknas som differensen mellan ankomsttid till nästa stopp 
och avresetid från aktuellt stopp. Detta har gjorts för den sista sändningen för varje 
stopp (utom det sista stoppet i rutten). Körtider anges i hela minuter. 

Kund 
Ett problem som uppstår vid analyser av mottagare av sändningar är att namnet i fältet 
”Mottagare” i sändningstabellen ofta skrivs eller stavas på olika sätt trots att samma 
mottagare avses. Exempelvis är ”Intersport” och Sportmagasinet” olika namn på samma 
butik. Detta kan leda till en överskattning av antal olika mottagare. För att undvika detta 
problem har vi infört fältet ”Kund” där vi (efter bästa förmåga) tilldelar ett entydigt 
namn till varje mottagare. 

Ny kund 
I sändningstabellen har även fältet Ny_kund införts. Om (den aktuella) sändningen 
levereras till samma kund som föregående sändning (dvs. rad i tabellen) så sätts en nolla 
i kolumnen, i annat fall en etta. Förfarandet bygger på att sändningarna (levererade 
under ett visst stopp) först sorteras efter kundens namn. För att få antal olika mottagare 
vid ett visst stopp summerar man värdena i kolumnen.  

Precision 
För att ange om föraren avrundat tidsangivelserna till fem minuter anges detta med 
siffran 5 i kolumnen. Om tidsangivelserna är angivna på minutnivå anges detta här med 
en etta. Precision är manuellt framtagen och baseras på bedömningar. I en del fall kan 
man ana att precisionen i tidsangivelserna varierar bland stoppen under en viss tur. 
Trots detta har vi valt att sätta samma värde på precisionen för alla stopp gjorda under 
en viss tur.  

Galleria 
För att enkelt kunna analysera de tre gallerior som ingår i det undersökta området har ett 
särskilt fält införts där det anges vilken galleria som mottagaren tillhör. (Sändningar till 
icke gallerior markeras med ”0”.) 

Imputerad_vikt 
Det stora bortfallet av viktuppgifter (särskilt för Postens sändningar) vållar problem vid 
analyserna. Vi har löst detta genom att i det nya fältet ”Imputerad_vikt” imputera 
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saknade värden baserat på antal kollin och antagande om att varje kolli väger 23 kg. (Se 
diskussion nedan.) Kolumnen ”Vikt” har lämnats oförändrad. 

Korr_sträcka 
I turtabellen har av olika anledningar många körsträckor fått orimliga värden vilket 
vållar problem vid analyserna. Vi har löst detta genom att i det nya fältet ”Korr_sträcka” 
stryka (eller korrigera) de felaktiga körsträckorna. Kolumnen ”Körsträcka” har lämnats 
oförändrad. 
 
Ytterligare ett antal mindre väsentliga fält har införts i tabellerna: veckonummer, period 
(treveckorsperiod), Tur_kod, m.fl. Tur_kod identifierar turen entydigt så att tabellerna 
”Sändningar” och ”Turer” enkelt kan kopplas samman. 

5.4.3 Felaktigheter i data 
Trots att de medverkande chaufförerna, transportledare m.fl. varit både positiva till 
projektet och noggranna vid genomförandet av registrering av data, har felaktigheter i 
data inte kunnat undvikas helt. Problemen kan delas in i ett antal olika kategorier: 

• principiella fel (missförstånd av begrepp eller inte följt instruktionerna) 
• felaktigt angivna värden i formulär och på fraktsedlar 
• fel vid överföring från papper till Excel 
• bortfall av data. 

Vi diskuterar dessa var för sig nedan. 

Principiella fel 
Med principiella fel menar vi sådana där föraren av någon anledning inte kunnat följa 
våra instruktioner, antingen genom att denne missförstått dem eller att instruktionerna 
varit ofullständiga. Det handlar om turerna som helhet, men framför allt om stopp 
belägna utanför området. 

Med tur avser vi en körning mellan en pålastning vid terminal till återkomsten till 
terminal. Men under en distributionsrunda kan föraren ha anledning att uträtta även 
andra ärenden. Exempelvis har det varit ganska vanligt att förarna passar på att ta 
lunchrast mitt under rundan (oftast vid någon restaurang utanför området). Olika förare 
har hanterat lunchrasten på olika sätt. Vissa förare har betraktat lunchrasten som 
avslut/början på en ny rutt, medan andra (det vanliga) har betraktat lunchen som ett 
naturligt stopp i sin rutt. I det senare fallet har vissa förare räknat in transporten till 
raststället i körsträckan (för rutten). Andra har försökt räkna bort den. 

I en del rutter redovisas även fraktsedel till någon adress utanför det tillordnade 
samdistributionsområdet (eller t.o.m. utanför cityområdet). Förmodligen har föraren 
(avsiktligt eller ej) tagit med några extra sändningar och passat på ett leverera dessa 
samtidigt med Samlic-distributionen. Detta för att slippa åka tillbaka till sin terminal 
och göra en extra tur efter Samlic-körningen. Dessa fall är relativt få och då de inträffar 
har vi valt att inte ta med dem i beräkningarna. 

Felaktiga värden  
Ofta handlar det om felaktiga tidsangivelser på fraktsedlar eller ibland om decimalfel i 
mätarställning. Korrigeringar har ofta kunnat göras. 

Antal pålastade pallar överstiger ibland fordonets lastkapacitet (golvytan) men eftersom 
man inte kan utesluta dubbelpallning har vi inte försökt göra någon korrigering av detta. 
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Fel vid inmatning till Excel 
Inmatningen till Excel har genomgående gjorts ganska bra (i synnerhet tycks kolli och 
viktangivelserna vara inmatade med omsorg) men det är ändå oundvikligt att fel 
uppstår. Många gånger upptäcks dessa fel i samband med beräkningar. Detta gäller 
särskilt vid beräkning av kör- och stopptider. Om inte ankomst eller avresetiderna 
till/från varje stoppställe är korrekta avslöjas detta vanligen omedelbart i orimliga 
värden i synnerhet för körtiden mellan stoppen. Ofta är den här typen av fel (när de väl 
upptäcks) lätta att korrigera efter kontroll av fraktsedlar och formulär. Förutom rena 
inmatningsfel kan det röra sig om misstolkningar av svårlästa handstilar. Med facit i 
hand (för vad som är rimligt) och omtolkning av värden kan ofta korrigeringar göras.  

Bortfall av data 
Bortfallet är överlag ganska litet med några markanta undantag: Posten saknar vikt-
uppgift på fraktsedeln för nästan alla sina sändningar. Lyckligtvis kan man i detta fall 
ändå göra en skattning av vikten tack vare att bortfallet för ”antal kollin” är lågt. Bort-
fallet i övrigt redovisas i avsnittet nedan. 

Övrigt 

Överlappande körtider 
Ibland är tidsangivelserna sådana att tider för stopp överlappar varandra (även efter 
kontroll av fraktsedlar). För att undvika negativa körtider justerar vi i sådana fall 
ankomst- och/eller avresetider så att överlappningen undviks. (Sunt förnuft används vid 
justeringen.) 

Fem-minutersavrundning av tider 
En del förare avrundar varje tidsangivelse till jämna fem minuter. Stopptiderna påverkas 
sannolikt i ganska ringa grad av detta, i synnerhet gäller detta aggregerade värden där 
stopptider har adderats. Körtiderna mellan stoppen är däremot mer känsliga för 
precisionen i tidsangivelserna. Man skulle kunna befara att avrundningarna leder till ett 
systematiskt fel för körtider.  

För att undersöka hur allvarlig denna felkälla kan vara beräknades den totala körtiden 
för precisionen 1 min respektive 5 min. I tabell 7 redovisas resultatet. 
Tabell 7  Precisionens inverkan på körtider. 

Tidsprecision: 1 min 5 min 

Total körtid (min) 1 419 1 710 

Antal (0-skilda) ruttben 354 222 

Körtid per (0-skilt) ruttben (min) 4,01 7,70 

Totalt antal ruttben 490 581 

Körtid per ruttben (min) 2,89 2,94 
* ruttben avser körningen från ett stopp till nästa stopp 

Vi ser att körningarna med 5-minutersangivelser är något överrepresenterade i fråga om 
total körtid, men underrepresenterade i fråga om antal ruttben. Det är till en början 
frestande att dra slutsatsen att körtiden per ruttben blir nästan dubbelt så hög då 
tidsprecisionen är 5 min jämfört med 1 min. Detta skulle innebära ett allvarligt 
systematiskt fel i data som man borde kompensera för. Men, man har då bortsett från 
det faktum att (många) korta körtider avrundas till noll då precisionen är 5 min. Om 
man tar med dessa i beräkningen (dvs. utgår från alla inblandade ruttben) finner man att 
skillnaden inte blir så stor (2,94 min/ruttben resp. 2,89 min/ruttben). Effekten av 
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5-minutersavrundningen är sålunda så liten att vi avstått från att försöka kompensera för 
denna.  

Långa körtider 
Ett mer svårhanterligt problem är att man i en del fall får längre uppehåll mellan 
stoppen än vad som rimligen kan utgöras av körtider. Det kan röra sig om allt från 
10 min upp mot 1 timme. Det kan finnas flera tänkbara förklaringar till detta. Exempel-
vis kan föraren ha uträttat något ärende av privat karaktär mellan några stopp. Eller så 
har föraren gjort leveranser till mottagare utanför det aktuella området och därför avstått 
från att redovisa dessa (fraktsedlar). Eller så har fraktsedlar med tidsangivelser missats 
vid kopieringen. 

Oavsett vilken anledningen har varit så ställer dessa glapp i tidsangivelserna till 
problem vid dataanalysen. Om man ignorerar problemet leder detta till en överskattning 
av körtiderna (och därmed en underskattning av medelhastigheten). Man bör därför ta 
bort värden (eller sätta ett tak på värden) som överstiger en viss gräns. Men var ska man 
dra gränsen för vad som är en rimlig körtid? 

I tabell 8 visas känsligheten i resultat (total körtid) som funktion av denna gräns. 
Tabell 8  Frekvenser för olika körtider mellan stopp. 

Körtid (min) Antal Körtid∗Antal Ackum 
1 48 48 48 
2 97 194 242 
3 70 210 452 
4 26 104 557 
5 232 1 160 1 716 
6 3 18 1 734 
7 6 42 1 776 
8 7 56 1 832 
9 1 9 1 841 

10 42 420 2 261 
11 1 11 2 272 
12 1 12 2 284 
13 4 52 2 336 
14 1 14 2 350 
15 17 255 2 605 
20 7 140 2 745 
21 1 21 2 766 
24 2 48 2 814 
25 2 50 2 864 
30 4 120 2 984 
35 3 105 3 089 
40 1 40 3 129 

Totalt 576 3 129  

 

Vi ser att om vi räknar bort körtiderna överstigande 15 min så reduceras den totala 
körtiden från 3 129 min till 2 605 min, dvs. med ca 17 %. Om vi i stället väljer gränsen 
vid 10 min blir reduktionen ca 28 %. 
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I våra analyser har vi satt gränsen för rimlig körtid till 15 min. Troligen är denna gräns 
för högt satt, men i någon (okänd) mån kompenseras detta troligen av att de borträknade 
körtiderna inte varit helt noll. Dessutom räknar vi heller aldrig in körtiderna fram till 
första stoppet eller från sista stoppet under en tur, varför vi varit försiktiga vid gräns-
dragningen.  

En slutsats man kan dra av ovanstående är att man bör vara mycket tydlig i instruk-
tionerna till chaufförer/transportledare att de redovisar eventuell annan aktivitet mellan 
stoppen så att dessa i analysen inte redovisas som körtid. 

För långa körsträckor 
För varje rutt anger föraren mätarställningar för första och sista stoppet i rutten. Kör-
sträckan beräknas som differensen mellan dessa. Tanken är att körsträckan ska utgöra 
ett mått på lastbilens störande inverkan i City. På grund av att lunchrasterna ingått i 
många av turerna och att fordonet därmed förflyttat sig längre sträckor utanför City 
erhålls många gånger kraftiga överskattningar av den sökta körsträckan. I dessa fall har 
körsträckan förkastats och betraktats som bortfall. En alternativ möjlighet hade varit att 
försöka uppskatta körsträckan med ledning av stoppunkternas lägen och rimligt vägval 
mellan dessa. 

5.4.4 Bortfall 
Vi redovisar här det bortfall som återstår efter det att korrigeringar, justeringar och 
förkastande av orealistiska värden genomförts. 

Bortfallet för parametrar som rör rutter visas i tabell 9. 
Tabell 9  Bortfall i turdatabasen. 

Parameter Bortfall Totalt Procent 

Bilnr 2 217 1 

Körsträckor 37 217 17 

Tid_in 24 106 23 

Tid_ut 35 189 18 

Pallar_in 47 189 25 

Pallar_ut 35 189 18 

Totalt är det 217 rutter som berörs. Data avseende tid och pall ska finnas för 189 rutter. 
Om man dessutom räknar bort Schenker, vilket man ska göra för Tid_in eftersom 
Samlicterminalen finns på Schenkers terminal, blir det 106 rutter.  
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Bortfall för parametrar som rör sändningar visas i tabell 10.  
Tabell 10  Bortfall i sändningsdatabasen. 

Parameter Bortfall Totalt Procent 

Ankomst- och 
avresetider 4 4 913 0,1 

Åkeri 2 4 913 0,04 

Mottagare 0 4 913 0 

Kolli 24 4 913 0,5 

Vikt 1 428 4 913 29 

Generellt sett hanteras bortfallsproblemet genom att vi beräknar genomsnittskvantiteter 
(för de värden som finns tillgängliga). (Totalkvantiteter beräknas sedan genom multi-
plikation med totala antalet sändningar eller turer.) 

Det stora bortfallet av viktangivelser beror på att nästan alla Postens sändningar saknar 
viktuppgift på fraktsedeln. För Schenker och DHL, där bortfallet är litet, är den genom-
snittliga vikten per kolli ca 23 kg (22,6 kg respektive 23,1 kg). Om vi grovt utgår ifrån 
att sammansättningen i Postens sändningar är ungefärligen densamma som för de övriga 
distributörerna kan vi skatta de bortfallna viktangivelserna med 23*Antalkolli. (I de fall 
då även kolliuppgift saknas, sätts vikten till noll. Förmodligen handlar det i sådana fall 
mest om småpaket.) De beräknade vikterna införs i fältet Imputerad_vikt i databasen. 

5.4.5 Skevheter i datamaterialet 
Utvärderingen av försöket skulle ha underlättats om alla tre områden i City vore lika, 
alla åkerierna använde samma ”ruttstrategi” och att efterfrågan var konstant. I praktiken 
har vi skillnader i samtliga dessa aspekter. Det är av detta skäl pilotförsöket har delats 
upp i tre delar och åkerierna byter område. Därmed kommer förhoppningsvis effekten 
av olikheterna att reduceras och i mindre utsträckning påverka resultatet. Vi vill dock 
ändå i detta sammanhang visa på de olikheter som finns. 
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Olikheter mellan områden 
De tre geografiska områdena skiljer sig åt i ett antal avseenden (tabell 11).  
Tabell 11  Mätresultat uppdelade på områden. 

Parameter Mitt Väst Öst Mitt+Väst+Öst 

Körsträcka per tur (km) 1,3 2,2 1,2 1,5 

Antal stopp totalt 398 331 343 1 072 

Antal sändningar totalt 1 480 1 165 2 268 4 913 

Antal sändningar per stopp 3,7 3,5 6,6 4,6 

Totala stopptider (min) 4 846 4 538 6 269 15 653 

Stopptid per stopp (min) 12,2 13,7 18,3 14,6 

Stopptid per sändning (min) 3,3 3,9 2,8 3,2 

Totala körtider per dag (min) 20,7 20,7 20,7 62 

Antal kolli per dag 101 59 164 324 

Total vikt* per dag (ton) 2,3 1,7 3,5 7,5 

Vikt* per stopp (kg) 240 217 428 293 

Antal kunder per stopp 2,2 2,3 3,7 2,7 

Antal kunder per dag 20 18 30 68 

Vikt per kund och leverans (kg) 111 94 118 109 
*Vikten är skattad genom imputation för bortfallna värden. 

Olikheter mellan tidsperioder. 

En viss variation mellan de tre undersökningsperioderna förekommer (tabell 12). Denna 
är dock förhållandevis liten för de flesta parametrarna. Påskhelgen inträffade under 
period ett varvid två dagar bortföll, men i gengäld tycks detta ha kompenserats av mer 
gods per dag. Bortfall (av exempelvis körsträckor) är högre under period 1 innan 
rutinerna hade nötts in och erfarenheterna hade diskuterats gemensamt med alla förarna. 
Parametrarna pallar in och pallar ut från Samlicterminalen samlades inte in förrän från 
och med dag 2 vecka 2 av period 1. 
Tabell 12  Mätresultat uppdelade på aktuell treveckorsperiod. 

Parameter Per 1 Per 2 Per 3 Totalt 

Antal stopp totalt 355 382 335 1 072 

Antal turer totalt 63 84 70 217 

Antal sändningar totalt 1 613 1 736 1 564 4 913 

Antal kolli per dag 369 315 292 324 

5.4.6 Före- och efterundersökningar 
Vid sidan av den egentliga pilotundersökningen gjordes även en före- och en efter-
undersökning. Syftet med föreundersökningen var i första hand att få en uppfattning om 
omfattningen på transporterna och att få ett underlag för områdesbeskrivning. Data-
materialet från föreundersökningen är så litet att det inte lämpar sig för jämförelser med 
pilotundersökningen. 
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För att kunna utvärdera effekterna av samdistribution krävdes en undersökning av 
”normalläget”, dvs. hur transporter sker för var och en av de tre speditörerna. Detta 
genomfördes i två omgångar efter pilotundersökningen, dels under två veckor i juni 
(Schenker), dels under en vecka i september (Posten). (Från DHL erhölls vissa data om 
deras turer men av mindre värde.) Sålunda samlades data in för endast tre ”åkeriveckor” 
i efterundersökningen, dvs. betydligt mindre än de 27 åkeriveckorna i pilotunder-
sökningen.  

En svårighet som tillstötte i samband med efterundersökningen var att turerna ofta inte 
inskränkte sig till enbart undersökningsområdet (dvs. Öst + Väst + Mitt), utan omfattade 
både citykärnan och utanförliggande områden. Detta ökade risken för felaktig-
heter/missförstånd vid datainsamlingen. 

5.5 Förberedelser för Samlic 
Parallellt med försöket med samdistribution till city pågick annat förberedelsearbete för 
Samlic. Här redogör vi för ett par exempel där ambitiösa ansatser undersöktes men 
ersattes med enklare. 

5.5.1 Gods till city 
I och med att transportledaren hade tid till förfogande för andra uppgifter fanns en 
möjlighet att detaljerat undersöka godsströmmar till city för de godstransporter som inte 
ingår i pilotförsöket, dels för övriga företag i samverkansgruppen (bortsett från DHL, 
Poståkeriet och Schenker), dels för företag utvalda från lista i förstudien. Om möjligt 
inhämtas följande uppgifter:  

• Har transportören regelbundna leveranser till Linköpings innerstad?  
• Vikter/volymer?  
• Hur många stopp vid varje tur?  
• Har transportören intresse av fortlöpande information om Samlic?  
• Kan transportören redan på detta stadium säga sig vara intresserad av att på ett 

eller annat sätt medverka i Samlic? 
• Kontaktman: 
• Telefon: 
• E-post: 

Denna ansats för att få fram uppgifter om gods lyckades inte. Mer omfattande för-
beredelsearbete om Samlic hade krävts, t.ex. kontakter och stöd från huvudorganisa-
tioner och lämpligare presentationsmaterial. I stället för att genomföra denna under-
sökning genomfördes en enklare urvalsundersökning av godsmottagande arbetsställen i 
city (Fors & Fredholm, 2005). 

5.5.2 Organisationsform 
En modell med en intressant företagsform, med ett mindre antal delägare och ett större 
antal medlemmar, undersöktes. Ett företag, Industrikompetens, med denna företagsform 
besöktes. Förutom VTI och Industrikompetens deltog Arbetsmedlingen. Följande frågor 
diskuterades: 

• Hur skulle Samlic kunna verka under Industrikompetens paraply?  
• Vore det bättre att sätta upp ett eget bolag på samma koncept som 

Industrikompetens?  
• Vilka eventuella mellanformer kan finnas? 
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Vårt intresse för Industrikompetens var att dess organisationsform kunde vara en möjlig 
modell för en organisering av ett samdistributionsföretag i Linköping. 

Industrikompetens har ett antal större industriföretag som delägare (Linköpings och 
Norrköpings kommuner är på väg in). Ett antal företag och andra organisationer är 
knutna till Industrikompetens som medlemsföretag. Industrikompetens är inriktade mot 
företag inom verkstadsindustrin. Alla delägare och medlemsföretag har en regional 
anknytning till östgötaregionen. I princip fungerar Industrikompetens som en 
kapacitetsutjämnare mellan olika företag i regionen. Det dominerande momentet i 
verksamheten är att temporärt omfördela personal mellan företag i syfte att anpassa 
produktionskapaciteten till efterfrågevariationer och behov. De driver också en 
verksamhet i form av riktade projekt, t.ex. har Industrikompetens medverkat vid större 
uppsägningar (företaget Ericsson bl.a.) för att slussa över anställda till nya jobb 
och/eller längre utbildningar. 

Processen som genomgicks för att driva fram och implementera Industrikompetens som 
organisation diskuterades i syfte att få fram beröringspunkter etc. med Samlic. Några 
nyckelord fördes fram i diskussionen: behovet av en eldsjäl och entreprenör med 
förtroende från alla aktörer, information och delaktighet, processperspektiv med 
möjlighet för alla att påverka (delaktighet), arena/plattform. Det finns en fara med att 
lägga fram förslag till lösningar som aktörer ska ta ställning till. Det är bättre att starta 
upp processer som leder framåt. 

Möjligheter till att koppla ihop Industrikompetens och Samlic diskuterades, men inga 
sådana möjligheter kunde identifieras. Däremot kan Industrikompetens fungera som 
modell för ett Samlicföretag. Det slutliga förslaget till ett Samlicföretag blev att de fyra 
stora speditörerna bildar ett franchisingföretag på nationell nivå och på lokal nivå olika 
lokala lösningar, t.ex. genom företagsbildningar med lokala åkerier. 

5.6 Enkätundersökning – handeln  
För att samla in ”kravspecifikationer” på Samlic från handlare (inklusive data i olika 
former) och bedöma marknaden för Samlic-tjänster bland handlare konstruerades ett 
frågeformulär som bas för en enkätundersökning. För att undersökningen skulle kunna 
genomföras i direkt anslutning till att pilotförsöket avslutades och vara praktiskt 
hanterbar bestämdes att butikerna i de tre galleriorna Filbyterhuset, Gränden och Gyllen 
skulle ingå. Enkäten togs därför fram i samarbete med centrumledarna. Centrumledarna 
skulle också ansvara för att enkäten distribuerades till samtliga butiker i respektive 
galleria och att svaren samlades in.  

Den enkät som konstruerades inleds med att uppgiftslämnaren anger butikens namn och 
adress. Därefter anges om butiken påverkades eller inte påverkades av pilotprojektet. I 
den avslutande delen får butikerna ange upplevda förbättringar eller försämringar under 
försöksperioden i jämförelse med hur godset levereras normal sett. Förbättringarna och 
försämringarna anges med öppna svarsalternativ men följande ledord anges som stöd 
för den som besvarar enkäten: leveranstidpunkt, godsvolym, var lämnades godset, 
servicenivå, kontakt med chauffören, information om försöket.  
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6 Analyser och resultat 
Vi visar analyserna och resultaten för pilotförsöket i detta kapitel uppdelat på: 

• trafikeffekterna 

• distributionen 

• handeln. 

De olika intressenterna, kommunen, transportnäringen och handeln svarar i stort sett 
mot denna indelning, men överlappningar finns (jämför med de logistiska parametrarna 
och sidoeffekter i avsnitt 4.1). Till exempel medför mindre lastbilstrafik i city (trafik-
effekterna) ett attraktivare city som i sin tur gynnar handeln. 

6.1 Trafikeffekterna 
Det ligger i alla deltagande parters intresse att minska lastbilstrafiken i innerstaden, 
även om skälen är olika. För kommunen är följdeffekterna såsom minskade emissioner 
(CO2, HC och NOX) och partikelutsläpp viktiga. För distributionen är följdeffekten ökad 
lönsamhet och för handeln ett attraktivare city. Vi visar trafikeffekterna av 
samdistribution dels för city som helhet, dels för olika gator i city.  

6.1.1 City som helhet 
Frågan om hur City som helhet påverkas av att samdistribution införs, speciellt hur 
lastbilstrafiken förändras, är av stort intresse. Lämpliga mått på lastbilstrafikens på-
verkan kan vara körsträckan, körtiden eller antal stopp. Av dessa är antalet stopp den 
storhet som vi har mest tillförlitliga data för. Men även data för körsträcka och körtid är 
av god kvalitet. Tiden för exponering av bilarna i trafiken, körtiden, kan kännas som 
den mest relevanta variabeln. Å andra sidan kan kanske antal stopp i sig vara en bättre 
indikator på lastbilstrafikens störande inverkan i gatubilden eftersom detta kanske ger 
en bättre bild av rörelserna i de trånga utrymmena i innerstaden. En mer traditions-
bunden variabel är körsträckan, dvs. trafikarbetet, som ofta används speciellt vid 
jämförelser med personbilstrafiken. 
Tabell 13  Med/utan samdistribution – nio veckor I. Totala värden per dag. Utan 
modellering. 

Med samdistribution Utan Parameter 

Mitt Väst Öst Totalt 
City 

Totalt 
City 

Förändring med 
samdistribution 

Körsträcka per dag (km) 1,9 3,7 2,5 7,9 15,9 minskning 50 % 

Antal stopp per dag 9,5 7,9 8,2 25,5 41,4 minskning 38 % 

Körtid per dag (min) 20,7 20,7 20,7 62,0 110,8 minskning 44 % 

De låga värdena på körsträckorna kan te sig överraskande (tabell13). Men samdistribu-
tionen utförs med en eller två turer per dag och delområde och varje delområde är 
ganska litet (inget av dem överstiger 1 km från ena till andra änden). 

Att döma av antal sändningar torde transportefterfrågan vara likvärdig under pilot- och 
efterundersökningarna (116,98 respektive 117,43 sändningar per dag). Å andra sidan är 
materialet från efterundersökningen ganska tunt, vilket försvårar säkra slutsatser 
beträffande variabler med hög varians, som körsträcka och körtid. En ytterligare osäker-
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hetsfaktor är att vi endast har data från Posten och Schenker i efterundersökningen. 
Detta ger en viss bias i körsträckejämförelser eftersom DHL systematiskt överskattade 
körsträckorna i pilotundersökningen. Övriga variabler påverkas i princip inte. 

Intressant att notera är att antal verkliga stopp i City (utan samdistribution) skattas till 
41,4 per dag med data från efterundersökningen, medan antal stopp i City (utan sam-
distribution) uppskattat1 från pilotundersökningen endast ger 36,9, dvs. 11 % lägre 
värde än den förra skattningen.  

Ett ytterligare alternativ för att bedöma trafikeffekter är en ”best performance”-analys. 
Antagandet är att den nionde (sista) försöksveckan ger den bästa fingervisningen om 
hur effektiv samdistributionen är eftersom det är den veckan som erfarenheterna av 
utförandet av samdistribution är som störst hos både transportutövarna och gods-
mottagarna. Regressionsmodellen tillämpad på data från endast den nionde veckan ger 
de resultat som visas i tabell 14. 
Tabell 14  Med/utan samdistribution – vecka nio. Beräkningarna baserade på 
regressionsmodeller. 

Med 
samdistribution 

Utan Förändring med 
samdistribution 

Parameter 

Totalt City Totalt City 

Körsträcka per dag (km) 6,3 15,9 minskning 60 % 

Körtid per dag (min) 51 110 minskning 54 % 

Genomsnittshastighet (km/h) 7,4 6,7 ökning 10 % 

Antal stopp per dag 24 42 minskning 43 % 

6.1.2 Gatorna i city 
Målet med simuleringar här är att skatta de effekter (var lastbilarna kör, körtider, 
kötider, tider vid lastplatserna, transportarbete och trafikarbete) som olika distributions-
system ger upphov till. En simuleringsmodell för före-/efterstudier har utvecklats med 
hjälp av data från pilotprojektet, annan insamlad information inom Samlicprojektet, 
slangmätningar (trafikräkningar) busstidtabeller, trafikföreskrifter samt beräknade 
resematriser från kommunen (Lång, 2005). All slags väsentlig vägtrafik är således 
medtagen i simuleringsmodellen, inte bara lastbilarna i pilotförsöket. Simulering av 
rutter i modellen och beräkningar av effekter har gjorts med hjälp av datorsimulerings-
verktyget CONTRAM kompletterat med datorbearbetningar genomförda i matematik-
programmet MATLAB. Med den utvecklade modellen kan både pilotprojektet och nya 
samdistributionssystem analyseras både med avseende på ovannämnda effekter och dess 
följdeffekter såsom emissioner (CO2, HC, NOX och partiklar). 

En analys av skillnaderna mellan vanlig distribution och distribution i pilotförsöket 
visar på kraftigt reducerade (röd- och grönmarkerade flöden i figur 13) lastbilsflöden 
mellan klockan 10 och 15 i Linköpings innerstad. Från figuren kan det konstateras att 

                                                 
1 Antal stopp som skulle behövt göras utan samdistribution kan skattas med hjälp av samdistributionsdata 
genom att utgå från hur många distributörer som äger varor att distribuera vid varje enskilt stopp. Om 
exempelvis alla (tre) distributörer har någon (minst en) sändning som ska levereras till ett visst stopp 
innebär detta att tre stopp skulle krävas om inte samdistribution tillämpades. 
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lastbilsflödet reduceras utmed S:t Larsgatan, Drottninggatan samt utmed stora delar av 
Storgatan.  

 
Figur 13  Förändringar i lastbilsflöden. 
För att uppnå målet med användningen av simuleringsmodellen behöver också simule-
ringar av rutter göras för det planerade distributionssystemet, Samlic. Simulerings-
resultaten kan i sin tur påvisa eventuella brister i uppdelningen av city i olika distribu-
tionsområden. 

6.2 Distributionen 
För distributionsföretagen är det i första hand en fråga om lönsamhet, dvs. huvud-
sakligen en fråga om den totala körtiden. Detta innebär förutom körtid i City och 
stopptiderna även körtiden mellan terminal och City (dvs. antal turer) samt tiden för 
omlastningar vid Samlicterminalen och pålastning vid den egna terminalen. Pilot-
försöket fokuseras på verksamheten i city.  

6.2.1 Direkt jämförelse av data 
Först analyseras effekterna av samdistribution genom att direkt studera insamlade data 
(tabell 15). 
Tabell 15  Med/utan samdistribution – nio veckor II. Utan modellering. 

Med samdistribution Utan Parameter 

Mitt Väst Öst Totalt 
City 

Totalt 
City 

Förändring med 
samdistribution 

Genomsnittshastighet 
(km/h) 5,4 10,6 7,4 7,7 6,7 ökning 15 % 

Stopptid per dag  (min) 115 108 149 373 458 minskning 19 % 

Totalt (körtid+stopptid) 
(min) 136 129 170 435 569 minskning 24 % 
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I totala tiden ingår körtiden i City och stopptiderna vid leveranser till kund. Förutom 
dessa parametrar är omlastningstiden vid Samlicterminalen och körtiden mellan denna 
och City av intresse.  

Körtiden per tur mellan terminal och city är inte medtagen dels eftersom den är 
opåverkbar i pilotförsöket, dels eftersom lokaliseringen av en samlastningsterminal inte 
är given för en permanent lösning. Turerna utan samdistribution omfattar i många fall 
även områden utanför City. Detta faktum bidrar till att försvåra jämförelser av körtider 
mellan terminal och City med resp. utan samdistribution.  

Omlastningstiden är inte heller medtagen beroende på att vi har valt att den inte ska ingå 
i pilotförsöket. Effekten av samdistribution för ett permanent system är komplex att 
beskriva eftersom förändringar i godsflödena före samdistributionsterminalen påverkas 
av en omoptimering av logistikkedjorna. I rapporterna (Eriksson, Lundgren & 
Svensson, 2006) och (Fors & Fredholm, 2005) beskrivs dock dessa logistikkedjor.  

6.2.2 Statistisk modellering  
Regressionsmodellering av stopptider 
Det kan vara av intresse att försöka beskriva (sökta) parametrar i termer av andra 
parametrar, vilka man kanske har bättre kännedom om. Exempelvis bör det kunna 
finnas ett samband mellan stopptiderna vid varje stopp och antal mottagare som berörs 
av stoppet eller godsmängden. En fördel med den typen av modeller är att de kan 
möjliggöra generalisering av resultaten i form av överföring till andra situationer 
(exempelvis till andra städer). Vi använder oss av följande modellsamband (ansats): 

Stopptid = α + β·Antal kunder vid stoppet + ε 

Med stopptid avser vi här tidsskillnaden mellan avresetid från och ankomsttid till en 
viss stopplats. Konstanten β kan tolkas som leveranstid per kund, medan α motsvarar 
övrig tid vid stoppet såsom att kliva ut ur och in i bilen, iordningställa bilen för lossning 
och avfärd m.m. Feltermen ε är skillnaden mellan verklig och modellerad stopptid. 

De obekanta konstanterna α och β bestäms med regression, dvs. så att feltermen ε blir så 
liten som möjligt i en viss mening. 

En regression baserad på data från sista undersökningsveckan under pilotundersök-
ningen ger: 

α = 2,13, β = 4,74 

Eftersom det är rimligt att anta att α och β är (i princip) oförändrade kan vi nu skatta den 
totala stopptiden (under säg en dag, vecka eller år) med hjälp av data om antal kunder 
(egentligen antalet mottagningar) som besökts under den aktuella tiden. 

Vi kan även skatta den totala tiden med följande modell: 

Total tid = Antal stopp × (Medelrestid till stoppet + α + Medelantal kunder vid stoppet × β) 
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Resultatet visas i tabell 16 nedan: 
Tabell 16  Stopptider. 

Parameter Med samdistribution Utan Besparing 

Stopptid (min/dag) 373 503 26 % 

Totalt (körtid+stopptid) (min/dag) 441 614 28 % 

Man noterar att besparingen är något större än motsvarande i tabell 15.  

Modellansatser 
Det bör rimligen finnas ett samband mellan tiden som åtgår för ett stopp och antal 
mottagare som berörs, antal sändningar som levereras vid stoppet, antal kollin eller 
totala godsvikten som överförs. En korrelationsanalys mellan dessa variabler ger en 
korrelationsmatris som redovisas i tabell 17 (data från hela pilotundersökningen). Man 
ser att stopptiden korrelerar bäst mot AntalKunder men även väl mot AntalSändningar 
och AntalKollin. 

Tabell 17  Korrelationsmatris mellan variabler. 

  StoppTid 

Antal 

Kunder 

Antal 

Sändningar 

Antal 

Kolli 

StoppTid 1    

AntalKunder 0,916 1   

AntalSändningar 0,896 0,956 1  

AntalKolli 0,858 0,913 0,936 1 

På samma sätt ger en korrelationsanalys mellan olika tidsparametrar med data från 
pilotundersökningen den korrelationsmatris som redovisas i tabell 18. 

 
Tabell 18  Korrelationsmatris mellan olika tidsparametrar. 

  Stopptid VeckoNr VeckaMod3 Körtid Precision 

Stopptid 1     

VeckoNr -0,001 1    

VeckaMod3 -0,009 0,376 1   

Körtid 0,015 0,025 -0,015 1  

Precision -0,128 -0,074 -0,003 -0,006 -0,128 

Stopptiden tycks inte ha förändrats systematiskt under tiden (VeckoNr) som undersök-
ningen pågick. Detta gäller även om man tar hänsyn till de tre undersökningsperioderna 
(med VeckaMod3 avses veckonummer inom treveckorsperioderna). Detta indikerar att 
inlärningseffekten, dvs. effekten av att förarna och mottagarna anpassar sig och lär sig 
de nya rutinerna för samdistributionen, inte är så stark (se även avsnitt 6.2.3).  

Sambandet mellan stopptid och körtiden mellan stoppet och nästa stopp är som väntat 
också svagt. Precisionen (5 min eller 1 minut) i tidsangivelserna tycks vara mer 
relevant. Stopptiderna tycks bli kortare för 5-minutersangivelserna än för 1-minuts-
angivelserna.  
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Tabell 19 visar resultat från olika modellansatser. Observera att regressionerna här 
baserats på 1 072 observationer från hela pilotundersökningen (i förra avsnittet 
baserades2 regressionen på endast vecka 9). 
 
Tabell 19  Olika modellansatser. 

Ansats Koeff Stdfel Justerad R2 

Stopptid=alfa+ 

               beta*AntalKunder 

alfa=3,74 

beta=4,16 

0,28 

0,056 
0,839 

Stopptid=alfa+ 

               beta*AntalKunder+ 

               delta*AntalSändningar 

alfa=3,6 

beta=3,12 

delta=0,57 

0,28 

0,19 

0,10 

0,844 

Stopptid=alfa+ 

                beta*AntalKunder+ 

                eps*AntalKolli 

alfa=3,64 

beta=3,63 

eps=0,096 

0,28 

0,14 

0,02 

0,842 

Stopptid=alfa+ 

                beta*AntalKunder+ 

                gamma*VeckaMod3 

alfa=4,14 

beta=4,16 

gamma=-0,36 

0,63 

0,06 

0,29 

0,839 

Figur 14 nedan visar grafiskt sambandet mellan stopptiden och antal mottagare 
(”AntalKunder”). Observera att punkterna i den högra delen av diagrammet (många 
mottagare) vanligen utgörs av leveranser till gallerior och större butiker medan den 
vänstra delen motsvarar leveranser till småbutiker. 

                                                 
2 Regressionsanalyserna kan baseras på olika delmängder av tillgängliga data. Å ena sidan bör resultat bli 
mer stabila ju mer data man använder, å den andra sidan kan sambandet (koefficienterna) tänkas 
förändras under undersökningsperioden (se avsnittet om inlärningseffekter). 
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Figur 14  Samband mellan antal mottagare och stopptid.  

6.2.3 Inlärningseffekt 
Ökad erfarenhet medför att en operation kan utföras på successivt kortare tid (Olhager, 
2000). Effekten av ökad erfarenhet kan illustreras med erfarenhetskurvor som utgår från 
tre antaganden: 

• arbetstiden per enhet minskar med ökande antal producerande enheter 
• minskningen i arbetstid per enhet minskar med ökande antal producerade 

enheter 
• minskningstakten följer ett förutsägbart mönster, 

Arbetstiden per enhet antas minska med en fast procentsats för varje dubblering av det 
ackumulerade antalet producerande enheter. Ökad erfarenhet leder successivt till 
reducerade tider och därmed kostnader. Erfarenhetskurvan följer en exponentialför-
delning vilket medför att effekten är störst i början för att sedan plana ut. 

Den generella erfarenhetskurvan beskrivs 
b

n nTT 1=

Tn = produktionstid för produkt nummer n 

T1 = produktionstid för den första produkten 

n = antal producerade enheter 

b = konstant för erfarenhetstakten 

Konstantens värde beror på procentsatsen för erfarenhetseffekten. 

46 VTI rapport 536 



 

2ln
ln rb =  

r = erfarenhetstakten, där 100 % benämns 1. 

Produktionstid kan i distributionsfallet beskrivas som distributionstid och antalet 
producerade enheter som antalet turer. Som exempel innebär en 80-procentig erfaren-
hetskurva att arbetstiden för aktivitet nummer två är 80 % av tiden för den första aktivi-
teten. 
Tabell 20  Jämförelse med och utan samdistribution vecka för vecka. 

 I II III 

Vecka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          

Samdistribution 2 446 1 929 1 620 2 345 2 324 1 933 1 965 1 767 1 947 

          

Normal 
distribution 3 143 2 484 2 082 3 031 3 007 2 746 2 524 2 285 2 543 

          

% Tidsbesparing 22,2 22,3 22,2 22,6 22,7 29,6 22,2 22,7 23,4 
 
Tabell 20 är indelad i tre fält (I, II, III) markerande de treveckorsperioder som 
transportören trafikerat samma distrikt. Vecka två, tre och åtta är fyradagarsveckor. 
Tiden är angiven i minuter per dag. 
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Figur 15  Inlärningseffekter. 
 

I figur 15 visas kvoter för total tid (körtid i city plus stopptid), med och utan samdistri-
bution. Reduktionen i tidsåtgång med samdistribution ligger stadigt på en nivå strax 
över 20 %. Av den inritade inlärningskurvan kan man ana en mycket svag, närmast 
försumbar, höjning av effektiviteten under pilotförsökets gång. En större avvikelse 
utgör vecka 6, vilken kan förklaras av att antal kunder per stopp då var ovanligt högt, 
vilket gynnar effektiviteten i samdistributionen.  

6.2.4 Fyllnadsgrad i fordonen 
Det mått på fyllnadsgrad som bäst beskriver förhållandena i stadsdistribution är antalet 
använda pallplatser på lastbilarnas flak. Huvudsyftet med beräkningarna är att ta fram 
ett fyllnadsgradsmått uttryckt i antal kilo per pallplats utifrån verkliga uppgifter i pilot-
försöket. Metoden ger även ett fyllnadsgradsmått i procent av verklig lastförmåga med 
avseende på vikt.  

Med antagandet om att det vore möjligt med 100 % fyllnadsgrad för vikt/volym skulle 
man kunna få orimligt hög reducering av antalet fordon som behövs när samdistribution 
införs. Betydligt rimligare är att utgå från flakyta när fyllnadsgraden mäts. Fullt 
realistiska möjliga värden på fyllnadsgradsökningen fås först om siffrorna bygger på, 
som här, verkliga försök.  

Under försöksperioden har chaufförerna angett hur många pallar de lastat vid avgång 
från terminal. Dessa värden har jämförts med hur många pallplatser respektive fordon 
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rymmer och en procentuell fyllnadsgrad har erhållits. Lägsta notering är 6 % samt 
högsta 100 %, medelvärdet är 50 %. 

Utifrån ovan nämnda beräkningar har fördelningen av antalet kilo lastvikt per tillgänglig 
pallplats per tur tagits fram. Medelvärdet är 78 kg/ppl. Motsvarande beräkningar har 
gjorts för efterstudien till pilotförsöket, det vill säga alternativet med normal 
distribution, och värdet 53 kg/ppl (figur 16) erhölls. Samdistribution medför en ökning 
av fyllnadsgraden på 47 % med avseende på kilo per pallplats.  

 

 

Figur 16  Schematisk bild över ökningen i fyllnadsgrad per pallplats 

Samdistribution medför en ökning av fyllnadsgraden på 47 % med avseende på kilo per 
pallplats. Den mest intressanta slutsatsen av denna ökning av fyllnadsgraden vid 
samdistribution är att vart tredje fordon kan tas bort från citytrafiken om samdistribution 
införs. 

6.2.5 Chaufförernas omdömen om försöket 
Intervjuer med de chaufförer som medverkat i pilotförsöket genomfördes från början av 
maj, fram till mitten av juni, dvs. under den senare fasen av pilotundersökningen och en 
kort tid efter dess slut. Omdömena nedan utgörs i princip av citat. 

Körsträcka 
Totalt sett upplevdes det att det under pilotförsöket blev längre körsträckor beroende på 
att hämtning av gods inte ingick i försöket. 

Leveranserna till och från Samlicterminalen (vid Schenker) gjorde att det blev mer 
körningar. 

Totalt sett upplevdes det att det under pilotförsöket blev längre körsträckor beroende på 
omlastning, vistelsen i staden blev dock kortare. 

Distribution 
Enhetliga handlingar skulle kunna öka effektiviteten (även nu har var och en av distri-
butörerna olika handlingar för olika gods och nu blev det ännu värre). Ett ”gemensamt” 
Samlicsystem för skanning skulle dock kunna hjälpa upp det hela.  

Svårt att veta hur mycket eget gods till egna området som ska tas med till omlastningen 
(prioritering) eftersom man inte vet hur mycket gods som skall hämtas vid 
samlastningsterminalen. Full bil önskas ju om möjligt och därför vill man ta med gods 
till områden nära Samlicområdet om det finns plats på bilen.  

Sena leveranser – man måste vänta vid terminalen tills allt gods kommit in 

Stress 
De stora lastplatserna måste bli bättre. Det blev mer stressigt att vänta när det var 
mycket gods som skulle lossas (tidigare valde man att åka till ett annat ställe för att 
återkomma senare). Men totalt sett var det stressmässigt inte någon skillnad mot 
tidigare. 
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Vid galleriorna, om man missade att samma kund skulle ha gods från flera distributörer 
och man måste gå tillbaka, kunde det kännas lite pinsamt. PILOT lite stressigt i och med 
att det blev en hel del övertid totalt. 

Kontakt med handlarna 
Försöket var uppdelat i treveckorsperioder och därför blev försökstiden i varje område 
för kort. 

I och med paketen fick man kontakt med fler handlare än tidigare. 

Fysisk miljö 
Mycket bättre under pilotförsöket, man behövde inte hoppa ur och in i bilen så ofta. 

Lastplatser 
Det är ett verkligt problem med att brödbilarna parkerar så länge vid lastplatserna. 

Vid gatorna måste lastplatserna bli bättre (parkerade bilar, vintertid besvärliga snö-
vallar). 

Kullersten inget roligt när man ska dra fram godset. 

Privata bilar parkerar i lastzonerna. Stora problem vid Platensgatan och Sparbanken vid 
Åhléns (det finns minutens uttagsautomater där!). Andra lastbilar inget problem (man 
”lär sig” de andra lastbilarna, t.ex. Mårdskog & Lindkvist AB). 

Gods 
Skadat gods – Posten hade kod för detta, problem för andra chaufförer att inte känna till 
vilket gods som var skadat. 

Biogas 
Kommunen borde kräva biogas. 

Bussgator  
Distributörerna borde få använda bussgatorna. Bland annat skulle man slippa långa 
omvägar. 

Tornby  
Tornby borde vara nästa projekt. Ikano har t.ex. tre olika lastplatser, ibland flera 
timmars väntetid på Tornby. Det blir nästan slagsmål mellan chaufförerna vid last-
platserna på grund av trängseln. 

Samdistribution 
Att införa samdistribution vore bra, men något bättre än schablonindelning av kör-
ningarna måste till. 

Att införa samdistribution vore skitbra om bristerna som nämnts åtgärdas! 

6.3 Handeln 
Som beskrivs tidigare i rapporten genomfördes en enkätundersökning riktad till 
butikerna i de tre galleriorna Filbyter, Gränden och Gyllen för att ge butiksägare eller 
motsvarande möjlighet att lämna synpunkter på pilotförsöket. Samtliga butiker i under-
sökningsområdet informerades om pilotförsöket innan detta inleddes via informations-
möten och via utskick. Chaufförerna hade också med sig informationsmaterial i bilarna 
under försöket för att användas vid behov. Chaufförerna kunde också i direkt dialog 
med butikspersonalen åtgärda de eventuella problem som identifierades under försöket. 
Enkätundersökningen kan ses som ett komplement till dessa övriga informationskanaler 
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för att säkerställa att handelns synpunkter på samdistribution i allmänhet och pilot-
projektet i synnerhet kom fram i Samlicprojektet. 

Enkäten distribuerades till 77 butiker varav 38 butiker besvarade enkäten, dvs. svars-
frekvensen uppgick till ca 50 %. Av dessa 38 butiker angav 29 att de inte hade 
påverkats av försöket medan 9 butiker angav att de hade påverkats och besvarade därför 
även enkätens andra del om förbättringar och försämringar. Av dessa butiker var 
8 butiker till övervägande del positiva till pilotförsöket medan 1 butik var ensidigt 
negativ till förändringarna. Bland de positiva kommentarerna dominerar fördelen med 
att få en samlad leverans per dag istället för flera utspridda leveranser över dagen. Detta 
medförde också att butikerna totalt sett fick sina leveranser tidigare på dagen. Vidare 
uppfattade flera butiker att servicenivån höjdes som en konsekvens av chaufförernas 
engagemang för att försöket skulle kunna genomföras på ett bra sätt. Bland de negativa 
kommentarerna återfanns framförallt upplevda problem i samband med att servicenivån 
varierade mellan olika transportörer när det gällde var godset skulle avlämnas. Samman-
fattningsvis tyder resultaten från enkäten på att pilotförsöket genomfördes utan några 
större störningar för butikernas del och att de förändringar som uppstod till största delen 
uppfattades som förbättringar. 

Även för handeln kan samdistributionen därför innebära fördelar. Dessa kan vara svåra 
att kvantifiera eftersom de omfattar ett flertal ”mjuka” komponenter. Den viktigaste 
fördelen är dock otvetydigt att man kan få färre leveranser och därmed behöver lämna 
butiken och/eller det direkta försäljningsarbetet vid färre tillfällen vid samdistribution. 
Detta framgår tydligt av resultaten från enkätundersökningen. Antal mottagningstill-
fällen under en dag (per butik) skulle därmed kunna utgöra ett lämpligt mått för att 
värdera handelns direkta vinster av samdistribution. Kunder som endast får en leverans 
under en viss dag påverkas dock inte av (den aspekten av) samdistribution. Endast 
kunder med minst två leveranser under en viss dag bör tas med i beräkningarna. 
Tabell 21  Antal mottagningstillfällen utan/med samdistribution. 

Parameter Utan 
samdistribution 
(skattat från pilot) 

Utan samdistribution  
(efterundersökning) 

Med 
samdistribution 

Besparing 

Antal 
mottagningar 
(totalt)  

3 520  2 879 18,2% 

Antal 
mottagningar 
per dag 

83,8 87,4 68,5 
18,2% 
respektive 
21,6% 

Fenomenet med ”onödiga” mottagningar, dvs. sådana som kan elimineras vid sam-
distribution, drabbar olika adressater i mycket olika utsträckning (tabell 21). De flesta 
(mindre) mottagare drabbas inte alls medan andra är mer utsatta. Knappt 100 mottagare 
har råkat ut för fenomenet minst en gång under undersökningsperioden. Diagrammet 
nedan i figur 17 visar ”onödiga” mottaganden per mottagare (sorterat i avtagande följd) 
under undersökningsperioden: 
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Figur 17  Antal "onödiga" leveranser till handeln, dvs. sådana som kan förhindras med 
samdistribution. 

Av detta framgår att nästan en femtedel av alla mottaganden kan elimineras med 
samdistribution. För de ca 20 mottagare som skulle påverkas i störst omfattning visar 
figuren ovan att de skulle slippa 10 till 60 leveranser under en genomsnittlig nio-
veckorsperiod, dvs. tidsperioden för pilotprojektet. För dessa mottagare är samdistri-
bution en påtaglig förbättring. Samdistribution skulle därför kunna innebära att 
butikspersonalen inte behöver lägga lika mycket tid på de arbetsmoment som uppstår 
när godsleveranser kommer till butiken. Detta bör kunna ha en positiv effekt på 
försäljningen i butiken och bör också medföra en bättre personalplanering och 
arbetsmiljö. 

De diskussioner som genomfördes under projektet med fastighetsägare, centrumledare, 
cityföreningen m.fl. visade att samdistribution har en potential att förbättra förutsätt-
ningarna för handel i innerstäder ur en rad aspekter. Handeln påverkas självfallet 
positivt i indirekt mening av alla de effekter som samdistributionen genererar i form av 
mindre tung trafik i centrum, bättre innerstadsmiljö, ökade möjligheter att etablera fler 
butiker etc. Samdistribution innebär också att frågan om förutsättningarna för 
godsleveranser i städer får mer uppmärksamhet. I Samlic diskuterades möjligheterna att 
erbjuda butiker mellanlagring under leveranstoppar för att utjämna belastningen. För 
butiker med stora variationer i försäljningen skulle detta kunna vara värdefullt. Vidare 
framkom att Samlicterminalen skulle kunna erbjuda möjligheten att låta godset stå kvar 
på terminalen ett eller ett par dygn om butikerna önskade detta. Detta förutsätter en god 
kommunikation och informationsöverföring mellan butiker och Samlic. Därför 
initierades också en diskussion om utformning av förvarningssystem så att butikerna 
skulle kunna få kännedom om att gods finns i samdistributionssystemet och när 
leveransen kommer att ske. En angränsande fråga som togs upp inom projektet var hur 
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den interna logistiken i affärsfastigheterna skulle kunna förbättras. På samma sätt som 
för andra delar av projektet utgjorde Samlic en plattform för en bredare diskussion om 
godsleveranser i städer, i det här avseendet med fokus på villkoren för de mottagande 
butikerna. 
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7 Slutsatser 
Noggranna analyser av pilotförsöket mer än bekräftar de förhoppningar som fanns inför 
försöket. Om samdistribution införs visade pilotförsöket att: 

• antalet bilar som behövs för distribution blir 33 % färre – 50 % fyllnads-
gradsökning 

• den trafik som distributionsfordonen ger upphov till i city reduceras med 50 % 
• handelns mottagning av gods blir mer rationell – 20 % färre leveranser  
• arbetsmiljön blir bättre både för chaufförer och för handeln. 

Analyserna bygger på olika metoder: direkta analyser på insamlade data, statistisk 
modellering, simuleringsmodeller, tidsserieanalyser (inlärningseffekter) och ”best 
performance”-metoder. Flera metoder har ibland använts samtidigt för samma problem, 
vilket medför att resultaten från de olika metoderna kan verifiera varandra. 

Transportnäringen 
Om samdistribution införs i Linköping kan var tredje bil plockas bort jämfört med om 
man fortsätter med att ej samdistribuera. Den slutsatsen beror enbart på att det vid pilot-
försöket visades att antalet kilo per pallplats ökade med femtio procent. Vidare, effekten 
av att kunna leverera flera sändningar till samma kund och att kunna besöka fler kunder 
vid samma stopp medför en väsentlig tidsbesparing, cirka tjugo procent (upp till fyrtio 
enligt efterundersökningen, men den undersökningen innehåller för stora osäkerheter på 
grund av ett för litet undersökningsmaterial).  

Bedömning om att dessa vinster verkligen kan finansiera kostnaderna för omlastning 
och en samlastningsterminal görs i rapporten ”Implementering av SAMLIC – Förslaget 
och processen” (Eriksson, Lundgren & Svensson, 2006). 

Kommunen 
Samdistribution ger väsentligt kortare körsträckor i city. Den tunga trafik som distri-
butionsfordonen ger upphov till mer än halveras. Följdeffekterna, buller, emissioner 
(CO2, HC, NOX och partiklar) blir mer än halverade. Trafikeffekterna av samdistri-
bution för city som helhet är således positiva, men varierar mellan olika gator.  

Handeln 
Handelns mottagning av gods blir också mer rationell, tjugo procent färre godsmottag-
ningar. Arbetsmiljön blir också bättre, både för chaufförer och för handeln.  

Samdistribution har en avsevärd potential att förbättra förutsättningarna för butiker och 
andra godsmottagare i innerstaden. Förutom de övergripande förbättringar av 
innerstadens miljö och trafiksituation som gynnar handeln medför samdistribution att 
butiker kan få mer samlade leveranser vid färre leveranstillfällen. Inom projektet 
identifierades även andra faktorer som kan förbättra förutsättningarna för butikers 
godsmottagning som mellanlagring och terminallagring, förvarningssystem och bättre 
intern logistik i affärsfastigheter. I projektet påbörjades ett utvecklingsarbete inom dessa 
områden.   
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