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For at gennemføre samarbejdet skal alle de deltagende virksom-
heder sende informationer om deres ordrer til en central enhed, som 
kan planlægge hvilke virksomheder, der skal udbringe hvilke ordrer og 
hvilke ruter, der skal anvendes. Dette kan modelleres med brug af en 
velkendt metode fra forskningen, nemlig Multi-Depot Vehicle Routing 
Problem (MDVRP), som er en variant af det klassiske Vehicle Routing 
Problem (VRP). VRP’en inkluderer et sæt af geografisk spredte kunder 
med et kendt behov for transport, som skal serviceres af et kendt antal 
køretøjer. Hvert køretøj har en begrænset kapacitet, og det skal starte 
og slutte ved det samme depot. Ofte benyttes VRP for en enkelt virk-
somhed til at estimere den bedste rute for hvert køretøj, der minimerer 
den samlede kørte distance. Ved samarbejde mellem flere virksomhe-
der er der mange depoter, som hver tilhører de enkelte virksomheder. 
Her kræver en løsning, at MDVRP tilgangen benyttes. Denne er også 
velkendt, men den er særdeles kompleks, hvorfor dette projekt har søgt 
at minimere kompleksiteten ved at foreslå en modellerings tilgang, 
som bryder MDVRP-modellen ned i to dele. Først skal kunderne, eller 
ordrerne, tildeles det nærmeste depot. Derefter kan ruterne beregnes 
og planlægges vha. VRP tilgangen, der anvendes for hvert enkelt depot. 

Figur 2 viser den udviklede metode, som starter med input af data 
om leverancer for hvert firma, inklusiv modtager, depot, afstand mellem 
kunde etc. I første trin benyttes en model, der tildeler ordrerne til de 
nærmeste depoter for dermed at reducere den totale kørselsdistance. 
I anden trin anvendes en rutevalgsmodel, som beregner de optimale 
ruter, og her tages der også højde for, om der er nogle kunder der ikke 
kan deles i samarbejdet.

Denne nye tilgang konstituerer det videnskabelige bidrag i denne 
artikel, og for at vise potentialet blev metoden anvendt på data fra to 
logistikvirksomheder i Aalborg, og det blev estimeret, hvilke besparelser 
disse kunne opnå. Som udgangspunkt blev real-life data om 35 kunder 
for hver af de to logistikvirksomheder anvendt.

Tabel 1 viser resultaterne. Tabellen viser, at der i situationen, hvor 
der samarbejdes, er en besparelse på alle målte parametre, for begge 
virksomheder. Som det ses af tabellen, kan samarbejde også medføre 
en besparelse i emissioner, og dermed bidrager samarbejdet til at redu-

Dette studie viser, med udgangspunkt i data fra 
logistikvirksomheder i Aalborg, at Collaborativ 
Logistics er godt både for logistikvirksomheders 
økonomi og for miljøet.

Byer over hele Europa oplever i disse år udfordringer, relateret til trafik. 
Især trængsel og emissioner er signifikante udfordringer for mange byer. 
Desuden har væksten i e-handel medført ændrede forbrugsmønstre i 
byerne, hvilket i stigende grad inkluderer online indkøb, og det bidrager 
til en øget mængde af pakkeleveringer, både til hjemmeadresser og til 
kontorer, pakkebokse, posthuse og pakkeudleveringspunkter. Udfordrin-
gerne forventes at stige yderligere fremadrettet. Selv om kun 10-20% af 
trafikken på vejene i byerne i dag udgøres af godskøretøjer, så er disse 
ansvarlige for 16-50% af den transportrelaterede luftforurening i byerne. 

Siden 2009 har Europa Kommissionen opfordret til, at byer udarbejder 
og anvender bæredygtige mobilitetsplaner. Dette har, sammen med de 
problemer byer står overfor på transportområdet, de seneste år medført 
et stadigt større fokus på, hvordan godstransport kan optimeres. På 
det seneste er projekter, omhandlende samarbejde om godstransport, 
blevet introduceret som en potentiel løsning på nogle af disse udfordrin-
ger. Litteraturen om Collaborative Logistics, som det kaldes på engelsk, 
er således vokset kraftigt de seneste år. 

Inden for collaborative logistics er der to hovedtilgange: Ordredeling 
og Kapacitetsdeling. Ved ordredeling samler de samarbejdende logi-
stikvirksomheder deres ordrer i en pulje, og det besluttes så hvilke virk-
somheder, der skal køre med hvilke ordrer for samlet set at minimere 
ressourceforbruget. Fokus er især på kørselsafstand og tidsforbrug og 
dermed også emissioner. Ved kapacitets deling er fokus på at dele ledig 
kapacitet, for derved at fylde bilerne bedst muligt og således minimere 
ressourceforbrug.

Til trods for det stadig større fokus på potentialerne ved ordre deling 
mangler der stadig analyser, der kan vise potentialet ved denne tilgang. 
For at skabe viden herom, blev der til brug for denne forskning indsam-
let såvel kvantitativt og kvalitativt data fra en række logistikvirksomhe-
der i Aalborg, og potentialet ved ordre deling blev modelleret. 

I dag samarbejder logistikvirksomheder i Aalborg ikke. Det betyder, 
at de enkelte virksomheder hver især har deres egne depoter, hvor 
leveringskøretøjerne starter deres ruter med levering af varer til kunder i 
Aalborg, og hvortil de returnerer igen efter endt levering. Målet for dette 
projekt var bl.a. at estimere den potentielle reduktion i rutelængde og 
tidsforbrug, og dermed også den potentielle nedbringelse af forurenin-
gen, der kan opnås, hvis disse logistikfirmaer i stedet samarbejdede og 
lagde deres ordrer i en pulje. Figur 1 viser en skematisk illustration af de 
to scenarier: Ingen samarbejde og samarbejde. 
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Figur 1: Figuren viser situationen ved ingen samarbejde (venstre) og samarbejde 
ved ordredeling (højre).



cere forureningen. Ved en opskalering til flere virksomheder, vil antallet 
af kunder, depoter og køretøjer stige, hvorved der må forventes endnu 
større potentiale ved et samarbejde.

Resultaterne tabel 1 er beregnet ud fra en antagelse om, at alle 
virksomheder deler alle informationer i samarbejdet. I praksis sker dette 
dog sjældent, og der er mange udfordringer relateret til at implementere 
ordredeling i praksis. F.eks. er det en udfordring at dele besparelserne 
fair mellem de deltagende virksomheder. En anden udfordring er ”kerne- 
kunder”. Nogle virksomheder har også kundeordrer, som de ikke vil 
dele pga. enten kontraktuelle forhold eller konkurrencehensyn. Der blev 
derfor også lavet simuleringer, hvor kun en delmængde af ordrerne blev 
delt mellem virksomhederne, og disse viste, at selv om virksomhederne 

ikke deler alle ordrer, så kan de alligevel opnå besparelser. Et eksempel 
herpå er også vist i tabel 1, hvor 10% af ordrene ikke deles, og dette 
eksempel er regnet som worst-case scenarie, hvor de kontraktuelt låste 
kunder ligger længst væk fra depoterne. 

Analysen viser således, at der er et signifikant potentiale ved at 
anvende collabroative godstransport i byområder. Der er dog også behov 
for yderligere forskning i hvordan tilgangen kan implementeres i praksis, 
f.eks. i forhold til hvordan besparelser for de enkelte virksomheder kan 
estimeres og de fælles besparelser deles mellem de samarbejdende 
virksomheder. 

Denne forskning er udført som en del af forskningsprojektet ”Col-
laborative Logistics in Aalborg – Opportunities, Challenges and the Road 
Ahead” finansieret af Aalborg Kommune. En tak skal gå til alle virksom-
hederne og de offentlige organisationer, der leverede data til projektet. 
Fejl og mangler er vores ansvar alene.
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Figur 2: Beskrivelse af den foreslåede metode.

 
Ingen Samarbejde Samarbejde uden kontrakt kunder Samarbejde med 10 % kontrakt 

kunder der ikke deles 

  Strækning 
(km) Tid (timer) 

CO2 
udledning 

(kg) 

Strækning 
(km) Tid (timer) 

CO2 
udledning 

(kg) 

Strækning 
(km) 

Tid 
(timer) 

CO2 
udledning 

(kg) 
Virksomhed 

A 40.96  1.64  6.55  31.96  1.3  5.11  32.93  1.32  5.27 

Virksomhed 
B 32.74  1.31  5.24  23.74  0.95  3.79  30.13  1.21  4.82 
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