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Karlshamn satsar på samordnad
varudistribution

För att få ner antalet transporter och minska miljöbelastningen vill
Karlshamns kommun samordna leveranserna av de varor som ska till
kommunens olika verksamheter. Nu ska tjänsten upphandlas.

Karlshamns kommun gör varje år stora mängder inköp av varor, som
transporteras från olika leverantörer till kommunens olika enheter.
Leverantörens fordon bidrar till luftföroreningar i form av koldioxidutsläpp,
trafikbuller och osäker trafiksituation runt exempelvis skolor och förskolor.
För att få ner antalet transporter och minska miljöbelastningen vill



Karlshamns kommun införa samordnad varudistribution av varor som ska till
kommunens olika enheter.

Samordnad varudistribution innebär att varor som ska till kommunens olika
enheter som omsorgsboenden, skolor och kontor levereras till en
distributionscentral. Därefter körs varorna ut med en lastbil till enheterna
enligt ett samordnat schema. Genom att ta kontroll över delar av
transportflödet och samlasta leveranser via en central har kommuner
möjlighet att minska antalet leveranser, antal körda kilometer och därmed
sina utsläpp.

Karlshamns kommun har nu gått ut med en upphandling för att hitta företag
som kan stå för samlastningscentral och distribution av varor till kommunens
enheter.

– Detta är en viktig satsning för att det skapar bättre möjligheter för lokala
och regionala producenter att bli leverantörer till kommunen. De lokala
krögarna har möjlighet att ansluta sig och få lokalproducerade råvaror på ett
enklare och mer miljövänligt sätt. Det kan bli riktigt bra detta, säger Per-Ola
Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Fördelar med samordning av matleveranser

• Miljöbelastningen minskar när antalet transporter blir färre. Det
ger förbättrad luftkvalitet, minskad klimatpåverkan och minskat
trafikbuller. Varorna kommer att köras ut med en lastbil som
drivs med förnybara drivmedel.

• Mindre och lokala företag får bättre förutsättningar att kunna
lämna anbud vid upphandlingar när de inte själva behöver
leverera sina varor till alla verksamheter. Det räcker med att
kunna leverera till distributionscentralen.

• Säkrare miljö kring skolor och andra kommunala inrättningar.
• Bättre arbetsmiljö för personal som tar emot leveranser.

– Genom att ställa miljökrav på fordonen och ruttoptimera flödet finns
möjlighet att ytterligare minska transportsträckan och därmed utsläppen,
säger Katrine Svensson, miljöingenjör i Karlshamns kommun.

Exempel på varor som ska distribueras via den framtida



distributionscentralen är förutom livsmedel även kemtekniska produkter,
papper och plast, kontorsmaterial, skol- och lekmaterial.

– Enbart livsmedel handlar om cirka 18 000 kilo mat som levereras till
kommunen varje vecka. Det innebär idag att flera lastbilar kommer med
livsmedel från olika leverantörer till alla kök, säger Katrine.

Idag finns det cirka 40 kommuner i Sverige som har infört samordnad
varudistribution.

– Om upphandlingen går i lås hoppas vi på att kunna starta upp samordnad
varudistribution i Karlshamns kommun under våren 2020.

För mer information kontakta: Katrine Svensson, miljöingenjör, telefon 0454-
56 37 99 eller Per-Ola Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande, mobil
073-503 30 92.

____________________________________________________________________________

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har tillsammans med representanter från näringslivet
enats om att gemensamt skapa förutsättningar för att kommunen ska växa till
50 000 invånare.

Utifrån den gemensamma visionen arbetar Karlshamns kommun och det
lokala näringslivet sida vid sida för att tillsammans möjliggöra byggnation av
fler bostäder, kompetensförsörjning och attraktion av fler invånare och
företagsetableringar inom ramen för ett hållbart Karlshamn.
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