
 

Inbjudan till konferens  

KOMMUNAL SAMORDNAD VARUDISTRIBUTION MED FRAMTIDENS 

HÅLLBARA LIVSMEDELSPRODUKTION.  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Varmt välkommen till denna innovationskonferens som 

vänder sig till dig som är offentlighetsanställd eller politiker 

och berörs av den nya utvecklingen av kommunal 

samordnad varudistribution kopplad till framtidens hållbara 

livsmedelsproduktion. 

Konferensen riktar sig till politiker och tjänstemän inom 

Göteborgs stad och ett 40-tal kommuner (var sjunde svensk 

kommun) som tillämpar affärsmodellen samordnad 

varudistribution, där varor och transporter upphandlas separat. 

Alla varuleveranser sker till en distributionscentral, där godset 

samlastas och distribueras i ett gemensamt fordon. Där tidigare 

enheter kunde ha 10-15 leveranser per vecka sker nu 1-3 

leveranser. 

Konferensen vill belysa kopplingen mellan urbana 

godstransporter med konsolidering av gods, både näringslivets 

transporter i City och Göteborgs stads egna varuleveranser. 

Seminarier och dialoger utgår i detta fall också från den 

testbäddsverksamhet som sker inom ramen för EU-projektet 

Stadslandet Göteborg, där det finns en potential att leverera 

livsmedel till förskolor, skolor och äldreomsorg, men där 

transporter utgör en ”knäckfråga” och samordnad varudistribution 

en möjlig lösning. 

Förutom betydande miljövinster där kommuner kan ställa krav på 

fordon, drivmedel etc., möjliggör även samordnad varudistribution 

att mindre och lokala producenter kan delta i kommunens 

upphandling av livsmedel, eftersom transporten utgör det största 

handelshindret för att lämna anbud. 

Konferensen sker i form av tre workshops där deltagare från 

Göteborgs stad blandas med närvarande företrädare för de 50 

medlemskommuner som ingår i nätverket för kommunal 

samordnad varudistribution.  

se länk: www.samordnadvarudistribution.com 

Varmt Välkomna 

Tid och Datum 

24 september 2019 

Kl. 9.30 – 16.00   

Konferensen är kostnadsfri  

Lunch och kaffe ingår  
 

Plats 

YESBOX 

Gamlestadens Fabriker 

Hus 13 

Gamlestadsvägen 

415 02 Göteborg. 

 

Anmälan 

Senast 20 sept. 

https://simplesignup.se/event/156

510-nationellt-centrum-

naetverkstraeff 

 

Hitta hit 

Se länk hur du hittar dit: 
www.yesboxgoteborg.se/hitta-hit 

 

För frågor kontakta 

Dan Melander   
0709-67 56 00   

dan.melander@businessregion.se 

 

Ett samarrangemang 

September-konferens Stadslandet 

Göteborg (Göteborgs stad / 

Business Region Göteborg m.fl.) i 

samarrangemang med Nationellt 

centrum för kommunal samordnad 

varudistribution och Svenska 

mässan. 

 

Program 

Se sid 2 

                             

Stadslandet Göteborg är ett EU-medfinansierat projekt som drivs av Business 

Region Göteborg i samarbete med Göteborgs stad och Coompanion. 

www.goteborg.se/stadslandet 

 

http://www.samordnadvarudistribution.com/
https://simplesignup.se/event/156510-nationellt-centrum-naetverkstraeff
https://simplesignup.se/event/156510-nationellt-centrum-naetverkstraeff
https://simplesignup.se/event/156510-nationellt-centrum-naetverkstraeff
tel:0709-67
http://svenskamassan.se/sv/


 

Program Dag 1 

 

09:30 Kaffe med frukostmacka 

10:00 Introduktion och välkommen  
           EVA LENA AHLBIN - vice VD Business Region Gothenburg  
          MALIN ANDERSSON – chef, avd. utveckling o internationellt Trafikkontoret, Göteborg. 

10:10 Inledande dialog och presentationspass  
          DAN MELANDER – projektledare Stadslandet Göteborg -  Business Region Gothenburg 

Stadslandet Göteborg – EU projekt för hållbara lokalsamhällen, klimatsmart         
affärsutveckling  och lokal livsförsörjning 

          Svenska Mässan, om Transport och Logistikmässan 5 – 6 november 2019.  
          Representant för Svenska Mässan 

10:20 WORKSHOP PASS 1 – Strategisk utveckling av samordnad varudistribution och urbana 
godstransporter  

MAGNUS JÄDERBERG – Godstransportstrateg Trafikkontoret 
JOHN WEDEL – Godstransportstrateg Business Region Göteborg 

10:50 Diskussionsstund 

11:10 Bensträckare med fruktpaus 

11:30 WORKSHOP PASS 2 – Introduktion kommunal samordnad varudistribution.  
FREDRIK MÅRDH – Föreståndare, Nationellt Centrum för KOSAVA 

11:40 Förstudie godstransportdelen vid en implementering av samordnad varudistribution 
inom Göteborgs stad. 

OLOF MOEN – Forskningsledare, Nationellt Centrum för KOSAVA 

12:10 Diskussionsstund 

12.30 Lunchbox 

13.00 WORKSHOP PASS 3 – City terminaler för urbana godstransporter och den planerade 
nya cityterminalen i Nordstan. 

MAGNUS ZINGMARK – Hållbarhetsansvarig Nordstan 
CHRISTOFFER WIDEGREN – Projektledare Stadsleveransen 

13:20 Framtidens kvartersbaserade urbana terminaler för hållbar livsmedelsförsörjning. 
FREDRIK OLSON -  Arkitekt SAR/MSA Taylor Made 

13:40 Diskussionsstund 

14:00 Kaffe och avslutning konferens 

15:00 STUDIEBESÖK – Stadsleveransen och Pling (Samling Brunnsparken)  
CHRISTOFFER WIDEGREN – Projektledare Stadsleveransen 

15:45 (cirka) Citylogistik i Göteborg 10 år: Från Campus Lindholmen till Stadsleveransen 
(Föredrag i Trafikkontorets lokaler, Köpmansgatan 20) 

CHRISTOFFER WIDEGREN – Projektledare Stadsleveransen 

18:00 Middag 



  
Program Dag 2 – Nätverksmöte #6 

Plats:  Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg 

Anmälan: https://simplesignup.se/event/156510-nationellt-centrum-naetverkstraeff 

 

09:30  Kaffe med frukostmacka 

10:00  Välkommen 

MAGNUS JÄDERBERG – Godstransportstrateg Trafikkontoret, Göteborgs stad 

10:05  Laget runt 

10:20  Dagens tema: Medlemsnätverket ombildas till förening 

FREDRIK MÅRDH – Föreståndare, Nationellt Centrum för KOSAVA 

MEDLEMMAR I INTERIMSTYRELSEN PRESENTERAS 

Vid Dialogmötet i Eskilstuna var frågan uppe om att bilda en förening. En interimsstyrelse har 

tillsatts för arbetet. Interimsstyrelsen består av den referensgrupp som 2015 initierade 

nätverket KOSAVA tillsammans med Energikontor Sydost. 

10:30  Bakgrund 1: Var står samordnad varudistribution idag: Redovisning av enkät SKL. 

OLOF MOEN – Forskningsledare, Nationellt Centrum för KOSAVA 

10:50  Bakgrund 2: Hur tänker kommunerna i VGR. Redovisning av enkät Nationellt centrum. 

EMIL LEVIN – Projektledare Nationellt Centrum för KOSAVA 

11:10  Gruppdiskussioner: Medlemsnätverket ombildas till förening. 

11.45 Lunch 

12.45  Gruppdiskussion fortsätter gruppdiskussioner 

13.30 Vid dialogmötet i Eskilstuna (maj -19) tog Borås stad på sig uppgiften att undersöka intresset 

bland KOSAVA’s medlemmar vad gäller inköpssamverkan och skapa en plattform för 

gemensamma upphandlingar. Redovisning av den enkät som skickats ut. 

ANTON ERIKSSON – Borås stad  

IQBAL MUSAJI– Borås stad 

13:50  Vid det första Dialogmötet i Växjö (nov. -17 ) presenterade Växjö kommun en stafflad 

upphandling. Nu redovisas utfallet i ny upphandling av DC med koppling till positivt resultat vad 

gäller finansiering av DC sett till uppnådda rabatter av både livsmedel och övriga varor. 

DAVID BRAIC – Växjö kommun 

14:10  Vad kan kommuner få ut av stadsmiljöavtalen 

FREDRIK MÅRDH – Föreståndare, Nationellt Centrum för KOSAVA 

14:30  Fika 

15.00  Gruppdiskussioner: Den ”eviga” - kostnadstäckning för samdistributionen. 

15.50  Allmän diskussion med synpunkter 

FREDRIK MÅRDH – Föreståndare, Nationellt Centrum för KOSAVA 

16.00  Slut för dagen 

https://simplesignup.se/event/156510-nationellt-centrum-naetverkstraeff

