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Baggrund
I dag foretages næsten 100 % af den samlede vareudbringning i byerne
vha. Benzindrevne køretøjer, og selv små pakker bliver ofte flyttet
over korte afstande i varevogne.
Nogle af de problemer, der opstår som følge af den aktualle
traffiksituation:
• Høje vedligeholdelsesudgifter for vejnettet i de indre byer
• Varevogne I smalle gader
• Uforholdsmæssigt store køretøjer I følsomme byområder
(I gågader, foran cafeer, på cykelstier)
• Luft- og støjforurening
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Source: Baseline study on CYCLELogistics 2011

COPENHAGENIZE…
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Antal af ladcykler

Lots of potential for shopping trips

Målsætninger og vigtige skridt

 At gøre transportbranchen opmærksom på området/problematikken
(topic)
 At flytte en del af varetransporten i byzoner fra biler over til cykler
 At motivere pakkeleverandører til at integrere ladcykler i deres
vognpark
 At integrere vareudbringning med cykel i tranportpolitikken i de enkelte
CycleLogistics partnerbyer, og skabe bedre rammer for cykelbåren
vareudbringning.
 At fremme brugen af ladcykler i den kommunale service
 At optimere rammerne for Shop by Bike gennem forbedring af
parkeringsmulighederne for ladcykler udenfor supermarkeder og
butikker
 At levere omfattende information om samtlige CycleLogistics
indsatsområder

Implementationsstrategi
•
•
•
•
•
•

Etablering af best practice indenfor ladcykelbåren vareudbringning
(Inventory, B2B, B2C solutions, …..)
Afholdelse af fokusgrupper med interessenter
Levende laboratorier - testmuligheder for potentielle brugere
“Shop by bike“ program i 15 byer
Gennemførelse af forbrugertest
(Ladcykler, anhængere, øvrigt udstyr)
Øvelses workshops for deltagere for at lette
implementationen of cycle logistics

Eksempler på CycleLogistics

Projekt sammenfatning
CycleLogistics har som mål at reducere CO2 (jeg bruger CO2 udslip I stedet for energiforbrug, da
det er mere præcist I forhold til benzindrevne køretøjer) udslippet I vareudbringningen I
byerne gennem fremning af brugen af ladcykler I transportsektoren. Projektet
fokuserer på de indre byer I en række udvalgte byer I EU.

CycleLogistics fokuserer på følgende områder:
•
Distribution af pakker
•
Kommunale tjenester med relation til vareudbringning
•
Erhvervsdrivendes udbringning af varer
•
Privat varetransport og indkøb

Deltagerne er otte nøje udvalgte europæiske byer. Inklusiv en rådgivende bestyrelse og
underleverandører er ikke færre end 17 europæiske lande involveret I projektet
Forventet resultat:
•
Reduceret CO2 udslip
•
Reduceret belastning af byrummet
•
Reduceret luft- og støjforurening
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