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1 LOW CARBON LOGISTICS

OM PROJEKTET

Genom att implementera koldioxidsnåla logis-
tiklösningar i små och medelstora städer i södra 
Östersjöområdet, syftar projektet Low Carbon 
Logistics till att bidra till en effektiv och ekolo-
giskt hållbar transportsektor.

LOW CARBON LOGISTICS
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MÖJLIGHETER MED KOLDIOXIDSNÅLA LOGISTIKLÖSNINGAR I TRANSPORTSEKTORN

Att skapa ett fossiloberoende samhälle är en 
av dagens största utmaningar. Transportsek-
torn, som är starkt beroende av fossila drivme-
del, är en av de sektorerna som har längst väg 
att gå för att nå målen i denna omställning. 
Det sker en ökning av godstransporttjänster i 
samhället och den totala energiförbrukningen 
för godstransporter minskar i dagsläget inte. 
Trots detta är åtgärder för att minska växt-

husgasutsläppen ofta anpassade för person-
transporter. Enligt EU-kommissionen bör all euro-
peisk stadstrafik vara CO2-neutral innan 2050. 
Förutom växthusgasutsläpp finns andra trafik-
relaterade aspekter som måste beaktas, t.ex. 
buller, vibrationer, partikelutsläpp, trängsel, trafik-
säkerhet och attraktivitet i turistområdena. Målet 
måste därför vara att göra godstransporter 
effektivare.
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INTERNATIONELL RÅDGIVNINGSGRUPP

Projektets experter har bildat en rådgivnings-
grupp för att kunna erbjuda kundanpassade 
lösningar för koldioxidsnål logistik. Erfarenheter 
och lärdomar från projektets pilotåtgärder in-
tegreras i tjänsterna för att hjälpa kommuner 
och företag från andra regioner att optimera 
sin godslogistik för att åstadkomma minskade 

växthusgasutsläpp.  Gruppen har även samm-
anställt en rad argument som kan  underlätta 
arbetet med att övertyga intressenter att  satsa 
på åtgärder för att minska växthusgasut släppen 
från transporter. Dessa argument bygger huvud-
sakligen på affärsmodeller utvecklade inom 
ramen för LCL-projektet. 

ERBJUDANDE

Rådgivningsgruppen erbjuder kundmöten, fysiska 
möten och resfria möten för att leda och stötta 
kommuner och företag i processen att under-
söka, utveckla, implementera och utvärdera 
lösningar för koldioxidsnåla transporter.

Tjänsten som erbjuds bygger på ett framtaget 
10-stegs-program samt checklista som säker-
ställer anpassning till respektive kommun eller 
företag. Gruppen har även tagit fram proces-
stöd i form av mallar och frågeformulär som 
finns tillgängliga för kunden.

ERBJUDANDE
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KÖPBETEENDE OCH  
5a LEVERANSSÄTT

E-handel, köpfrekvens, typ av varor m.m. 

LEVERANSER TILL  
5b

Köpfrekvens, inköpsbeteende m.m.
OFFENTLIGA AKTÖRER

UTVECKLING AV EN KOLDIOXIDSNÅL LOGISTIKKEDJA  
Utveckling av nya leveransmönster, ruttoptimering och val  
av ändamålsenliga fossilfria fordon.
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INFÖRANDE AV EN KOLDIOXIDSNÅL LEVERANSKEDJA. 
Införande av nya leveransmönster, ruttoptimering  
och ändamålsenliga fossilfria fordon.
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GRANSKA DE IMPLEMENTERADE ÅTGÄRDERNA  
UTIFRÅN FÖRDEFINIERADE KRITERIER8

UTVÄRDERA RESULTATEN
9

FÖRBÄTTRA DE IMPLEMENTERADE ÅTGÄRDERNA  
för att ytterligare optimera det nya leveransflödet.10
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DEFINIERA OMFATTNING OCH REGIONALA FÖRUTSÄTTNINGAR
Topografi, klimatförhållanden, regionens storlek, typ och naturvärden  
m.m. samt hur de påverkar transportinfrastrukturen.

1

ANALYS AV BEFINTLIG INFRASTRUKTUR OCH SAMMANLÄNKNING 
2 Transportinfrastruktur: vägar, cykelvägar, tillfartsvägar, broar.

Logistikinfrastruktur: logistiknoder, distributionscentraler,  
omlastningscentraler och antal servicepunkter.

IDENTIFIERA TRANSPORTSLAG OCH TYP AV FLÖDE  
Persontransporter, gods, service, avfall etc.3

INTRESSENTANALYS 
4a Förteckning över affärsstrukturer 

som är verksamma i en region och 
använder sig av den befintliga 
transport- och logistikinfrastrukturen.

Hälso- och sjukvårdsinrättningar, 
förskolor, skolor, äldreboenden,  
kollektivtrafik m.m.

INTRESSENTANALYS 
4b

TIOSTEGSPROGRAM  
FÖR GENOMFÖRANDE AV KOLDIOXIDSNÅLA TRANSPORTLÖSNINGAR

KommunerFöretag
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LASTCYKELKONCEPT MED MIKRODEPÅ

Staden Bad Doberan i Tyskland inledde samar-
beten med företagen UPS, DPD och pakadoo. 
Dessa samarbeten kommer innebära implemen-
tering av ett lastcykelkoncept med en mikrodepå 
och en modell för leverans av privata paket 
till arbetsplatsen. Dessa åtgärder syftar till att 
minska lastbilstrafiken i stadens centrum vilket 
resulterar i lägre utsläpp och ökad attraktivitet.
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KOMMUNAL SAMORDNAD VARUDISTRIBUTION

GODA EXEMPEL

standardmärkning. Ett IT-system ska hjälpa till 
med omlastning, ruttplanering och fakturering. 
Den typ av fordon som används mellan distri-
butionscentralen och omgivningen/staden är 
också av stor betydelse och kan göras energi-
effektiv med t.ex lastcyklar eller elfordon. 
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Flera partners i LCL-projektet delar  erfarenheter 
kring distributionscentraler. På lång sikt bör des-
sa inte bara fungera som en samlingsplats för 
lastbilar, utan samtidigt bidra till högre effek-
tivitet genom att sortera och samlasta flera 
produktgrupper och använda en gemensam 
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