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1 Strategins vision och mål 

1.1 Vision 2032 

I Infrastruktur, logistik och information bildar en fungerande helhet i 
transportkorridorerna. Genom digitali-seringen har Finland 

förts mot en effektiv och hållbar logistik. 

Jämlika och effektiva digitala transportkedjor 

Funktionsdugligheten, säkerheten och hållbarheten hos den finländska logistiken lig-
ger globalt på en toppnivå tack vare digitaliseringen. Alla företag har, oberoende av 
företagets storlek och natur, möjlighet att tillgodogöra sig tillgängliga data för att 
bygga upp innovationer och digitala lösningar. 

Aktörer, producenter av data, i alla storlekar och av alla arter, både de som tillgodogör 
sig och de som använder den har tillgång till information. Både små och stora företag 
har kunskap som behövs för att fatta nya möjligheter via öppna gränssnitt. Företagen 
har jämlika möjligheter och verksamhetsförutsättningar för att producera tjänster och 
slutanvändarna har möjlighet att konkurrensutsätta olika tjänsteleverantörer. De som 
levererar data får möjlighet att leverera den via gränssnitt. Det kan tas fram verktyg 
som stöder möjligheterna att tillgodogöra sig gränssnittslösningar i syfte att underlätta 
och effektivera små aktörers verksamhet och för att underlätta systemintegrationer. 
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Informationsflöde i nationella och internationella korridorer och 
i kontaktpunkter 

Logistiken är som bransch en föregångare när det gäller att utnyttja de möjligheter 
som digitaliseringen och dataekonomin erbjuder. Data kan utnyttjas bättre vilket gör 
att företagen kan skapa nya handlingsmodeller så att data rör sig effektivare i hela 
transportkedjan. Digital transportdata är högklassig, i realtid och kompatibel mellan fö-
retagen och mellan företagen och de behöriga myndigheterna. Förutsättningarna för 
en effektiv multimodal, gränsöverskridande digital datadelning har skapats med stöd 
av lagstiftning och ett nätverksbaserat samarbete.  

Minskning av logistikens klimateffekter genom intensifiering, optimering 
och effektivisering 

Genom att aktualiteten av data och smidigheten i samband med leveranserna utökas 
kan överflödiga etapper i leveranserna gallras bort och sålunda uppnås miljöfördelar. 
Gränsöverskridningen och övergångarna mellan färdsätten fungerar smidigt. Infra-
strukturen för delningen av distribuerad data har förbättrat åtkomsten till information 
och dess aktualitet mellan logistikaktörerna. Transporter och verksamheten vid kon-
taktpunkterna, som till exempel hamnar och terminaler, inklusive flygfraktterminaler, 
optimeras så att fyllnads- och utnyttjandegraden har stigit och hanteringstiderna för-
kortats. Realtidsdata som tillhandahålls med bussnät utnyttjas för att göra transpor-
terna smidiga och i planeringen så att störningarna har minskat och transportkedjorna 
löper så förutsebart och smidigt om möjligt. 

1.2 Mål 
Med tanke på visionen är de tre främsta målen följande: 

1. Utveckling av datadelningen, tillgodogörande och dataproduktionen under
hela transportkedjan

I logistikens nav ligger datahanteringen och utnyttjandet av den i hela leveranskedjan 
där distributionen och delningen av information mellan aktörerna måste vara högklas-
sig och informationen transparent. Informationsspridningen måste ske i realtid för att 
verksamheten ska kunna planeras och förutses bättre. Det finns ett behov av en mer 
automatiserad digital kommunikation, där olika informationssystem kommunicerar di-
rekt med varandra. En betydande del av utvecklingen av digitaliseringen inriktas även 
på det här delområdet. Olika digitala lösningar utvecklas hela tiden bland annat i an-
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knytning till bränslehushållningen, konsumtionen och optimeringen av resekostna-
derna vilket spelar en roll när det gäller att minska utsläpp.  Datadelningen ska ut-
vecklas i hela transportkedjan och i det kan ingå olika stödverktyg som förutsätter att 
information utnyttjas bättre. 

Utsläppsminskningspotential finns till exempel när tidsinformationen hanteras bättre 
till följd av att verksamheten allmänt blir smidigare och effektivare. För sjöfartens del 
identifierades i Transport- och kommunikationsverkets utredning en plattformbaserad 
datadelning i hela transportkedjan kombinerad med algoritmerna för maskininlärning 
och förutseende analys som en metod för utsläppsminskning1. Utsläppen från vägtra-
fiken i hamnen kan igen minskas genom att man ser till att transportfordonen inte drö-
jer kvar onödigt i hamnen. I till exempel slotbokningssystemet reserverar en lastbil på 
förhand tid i hamnen för hämtning av en container. Strävan är att genom systemet 
minska köbildning och tomgång så att utsläppen minskar. Utsläppsminskning kan 
uppnås genom optimering av frakttransportkapaciteten, fartygens färdsträckor till havs 
och lasthanteringen i hamnen. 

Informationsflödet i korridorerna 

Trafiknäten ska utnyttjas effektivt och transportkapaciteten och transportresurserna 
utnyttjas med hjälp av datadelning. Lagstiftningen medför inte skyldigheter att an-
vända dokument i pappersformat i transportkedjorna och elektronisk transportdata an-
vänds i ärendehanteringen med myndigheterna. Transportdata ska vara digital och 
maskinläsbar samt realtidig, kompatibel, felfri och aktuell. Data ska löpa i spridd form 
via kompatibla och öppna gränssnitt med hjälp av så teknologineutrala lösningar som 
möjligt. 

Användningen av data ska förbättras genom att säkerheten, förutsebarheten och smi-
digheten främjas vilket möjliggör jämna, säkra och klimatvänliga färdhastigheter, ökar 
leveranssäkerheten och tillåter smidiga byten av transportformer. Realtiden hos data 
ska också ge företagen möjligheter att fatta beslut utgående från realtidig information. 
Snabba styckegods- och pakettransporter till exempel där optimeringen förutsätter så 
bra förhandsinformation som möjligt. 

Finlands konkurrenskraft måste höjas och all information som rör sig i transportkedjan 
och som gör den smidigare ska tas till vara. Hit hör också den tysta kunskapen om 

1 Traficom 2019. Utnyttjande av digitaliseringen i samband med utsläppsminskningar inom sjöfar-
ten 



KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS PUBLIKATIONER 2020:13 – SVENSKA SIDOR 
 

7 
 
 

hur arbetet utförs effektivt och i den ingår bland annat erfarenhetsbaserad informat-
ion. Det ska skapas en gemensam vision och målbild för uppbyggnad av förtroende. 

Utveckling av utnyttjande- och fyllnadsgraden 

Transporternas utnyttjande- och fyllnadsgrad ska höjas med hjälp av digitaliseringen. 
En minskning av tomma körningar förutsätter bland annat omfattande transportför-
medling som till exempel bruk av förmedlingstjänster och gemensam distribution i stä-
der. En effektivisering av transportkedjorna kan ha effekter som medför minskad ge-
nomsnittsförbrukning av bränsle. Det har uppskattats att motsvarande effekter på en 
minskning av den genomsnittliga bränsleförbrukningen kan nås med hjälp av en auto-
matisering av trafikmedel och bakgrundssystem. Statistikcentralens trafikarbete för 
den inhemska lastbilstrafiken 2018 låg vid 1,9 miljarder kilometer med en lastnings-
grad på 71 procent2. Utnyttjandegraden i samband med varutransporter har uppskat-
tats vara cirka 57 procent. Det är möjligt att höja utnyttjandegraden genom att kombi-
nera transporter med hjälp av digitaliseringen men trots att teknologin som behövs för 
att kombinera transporter redan har funnits länge har antalet tomma körningar trots 
allt stannat på samma nivå3. 

Infrastruktur för distribuerad datadelning 

Datadelningen ska basera sig på distribuerade system. Detta möjliggör att data end-
ast måste sparas i ett system och åtkomst till verktyg för datahantering. I stället för att 
data överförs och kopieras ska den i fortsättningen kunna utnyttjas via öppna och 
kompatibla gränssnitt (API). Detta innebär naturligtvis inte att alla data är tillgänglig för 
alla utan den kan avskiljas för olika roller och behov (till exempel myndigheter – af-
färspartner - övriga privata aktörer – data som är öppen för alla). Handlingsmo-
dellerna och definitionerna ska också främja en förbättring av informationskvaliteten 
och dess spårbarhet. I vissa fall kan det bli aktuellt att bedöma skyldigheten att dela 
data eller härledd information via gränssnitt. 

2. Utveckling av ett högklassigt dataunderlag 

Dataunderlaget och utnyttjandet av data ska utvecklas så att aktörerna har rätt och en 
genuin  möjlighet att utnyttja sin egen information. En situation där en enskild aktör får 
en för dominerande ställning i informationsutbytet och därmed i hela serviceverksam-
heten ska undvikas. Företagens verksamhetsförutsättningar och sysselsättningsmöj-

                                                      
 
2 Statistikcentralen 2019 
3 Liimatainen, H. & Viri, R., 2017. Liikenteen päästötavoitteidensaavuttaminen 2030 – politiikkatoi-
menpiteiden tarkastelu: Finlands Klimatpanel. 
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ligheter ska dessutom förbättras genom att nya handlingsmodeller och teknologier an-
vänds. Det ska tas fram jämlika verksamhetsförutsättningar för företag av olika storlek 
och natur och målet är också att förhindra uppkomsten av grå ekonomi.  

Det ska bildas en realtidig ekonomi i vilken de ekonomiska transaktionerna baserar 
sig på digital information och hanteringen av den och där uppgifterna i elektroniska 
kvitton och fakturor kan användas i logistikkedjan. Detta förbättrar till exempel produk-
tivitetstillväxten i företag och inom den offentliga förvaltningen och främjar sålunda 
samhällets och branschernas hållbarhet och konkurrenskraft. Systemen som används 
och data ska basera sig på öppna, i samband med internationella logistikkedjor sär-
skilt på internationella standarder eller källkoder och rätten att använda dessa får inte 
diskrimineras. 

3. Medborgarnas och företagens möjligheter att påverka sitt eget ekologiska 
fotavtryck 

De olika aktörerna i transportkedjan ska ha rätt till uppföljningsuppgifterna som be-
hövs för en bedömning av klimateffekterna som gäller den egna verksamheten. I 
första hand ska detta omfattas med avtal mellan företagen och som sista metod vid 
behov även genom lagstiftning. Uppföljnings- och utsläppsinformationen för transport-
kedjan ska finnas tillgänglig och en internationellt godkänd metod för beräkning har 
utvecklats allt från avsändaren till mottagaren och ända fram till slutanvändaren så att 
till exempel uppföljningen av förloppet och utsläppen av leveransen sker så realtidigt 
som möjligt och för att tjänsten ska kunna skräddarsys i enlighet med kundens eller 
beställarens val. De som ansvarar för transporterna och de företag som beställer och 
tar emot dem ska ha de utsläppsmätare som krävs vilket främjar kombinerade trans-
porter. Detta kan stödas med närlogistikcentraler avsedda att kombinera leveranser 
där försändelser som ska levereras i samma riktning kan kombineras. Marknadsbase-
rad verksamhet och mångsidiga serviceutbud ska främjas och erbjudas företagen och 
medborgarna alternativ till exempel i fråga om utsläppsbaserade val. 

Positiva effekter på arbete och sysselsättning 

Logistikbranschen ska moderniseras och konkurrenskraften ska utökas så att det kan 
skapas möjligheter att sysselsätta och attrahera ny arbetskraft. Nya handlingsmo-
deller och teknologier ska också förändra modellen för hur arbete utförs så att digitala 
lösningar sätts in. Arbetets meningsfullhet och effektivitet ska förbättras med hjälp av 
digitaliseringen. Möjligheten att förutse arbetsetapperna förbättras, möjligheterna att 
ordna arbetet ökar och antalet tunga arbetsetapper minskar. Hanteringen av trans-
portkedjorna ska förbättras och antalet fel ska minska vilket påverkar den servicenivå 
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som slutanvändaren och beställaren upplever liksom deras konkurrenskraft. Medbor-
garna ska ha jämlika möjligheter att finna sysselsättning i branschen även med hjälp 
av digitala plattformar.  

Förmåga att tillgodogöra sig digitala lösningar 

Logistikbranschen ska locka kompetenta personer och företagen ska ha tillgång till ar-
betskraft som kan utnyttja och utveckla digitala lösningar. Kompetensen som digitali-
seringen kräver ska ligga på hög nivå bland aktörerna i branschen. Kunskapen och 
förståelsen i företagen när det gäller att utnyttja digitaliseringen ska vara förstärkt så 
att till exempel tjänster och modeller för affärsverksamheter som baserar sig på olika 
digitala lösningar och utnyttjande av information är möjliga. Dessutom ska nya lös-
ningar och innovationer kunna skalas från finska förhållanden för den internationella 
marknaden. 
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2 Strategiåtgärder 
a. Utveckling av logistikens datamiljö 

− Informationen i den logistiska lägesbilden utvecklas, inklusive beräknad 
ankomsttid, genom att tillgången till den digitala informationen utökas 
och genom att olika logistikaktörer arbetar tillsammans inom hela trans-
portkedjan med målet att göra transporterna smidigare och effektivare. 
Särskilt uppmärksammas tillgången till ankomst- och avgångstider i kon-
taktpunkterna (hamnar, terminaler, flygplatser). 

− Det skapas förutsättningar för förmedlingsplattformar och förmedlings-
tjänster som främjar informationsutbytet, med beaktande av cybersäker-
heten, och principerna för delning och användning av data bestäms till-
sammans med aktörerna, processer och roller som en del av verkstäl-
landet av kraven som gäller EU:s elektroniska fraktdata och hamnan-
mälningarna inom sjötrafiken4. I utvecklingsarbetet beaktas EU:s åtgär-
der i datastrategin. 

− Ansvaren och rollerna för dataproducenterna och för dem som tillgodo-
gör sig informationen samt för dem som förmedlar information fastställs. 
Utvecklingsarbetet gällande hanteringsmodellen för delning av EU:s 
data beaktas. 

− Tillgången till VAK-information i transportkedjorna och för myndigheter-
nas användning förbättras. 

Transportkedjorna görs smidigare och effektiviseras genom att användningen av data 
utvecklas och det ska skapas jämlika verksamhetsförutsättningar och rätt till informat-
ion för aktörer av olika storlek och olika natur. Informationen har för tillfället delats 
mellan olika aktörer och olika funktioner så att även bestämmanderätten har fördelats 
mellan ett flertal aktörer så att det till exempel är svårt att få en helhetsbild över ut-
släppen gällande hela transportkedjan. Branschen har fastställt ett behov av att kom-
binera datalager som distribuerats på plattformen och tjänsterna. Dessutom ska sä-
kerställas att plattformarna kan utnyttjas av aktörer i olika storlekar och av olika natur. 
Dataåtkomsten och dess kvalitet är inte i alla hänseenden på en sådan nivå som möj-

                                                      
 
4 Minimikrav för en uppbyggnad av digitala tjänster som stöder datatjänster i nätet är på kom-
mande inom EU-lagstiftningen: 

o hamnanmälningar inom sjötrafiken, EMSW-förordningen: I EU-medlemsstaterna ska 
(kuststaterna) det nationella single window-systemet för skötsel av anmälningsformali-
teterna vid hamnbesök, vilket uppfyller kraven i den nya förordningen EU 2019/1239, 
vara i bruk senast 8/2025. 

o elektronisk fraktinformation (eFTI: Förutsätter att myndigheterna tar emot fraktuppgif-
terna i digitaliserad standardform. Genomförandet av systemet anknyter till överenskom-
melser om åtgärder för verkställande på EU-nivå samt ordnande av certifiering. 
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liggör en önskad helhetseffektivering. Informationens riktighet (inkl. plats- och adress-
uppgifter borde säkerställas redan i källan så att kvaliteten, pålitligheten och tillgången 
säkerställs.  

Genom att nya handlingsmodeller och teknologier tas i bruk förbättras dessutom före-
tagens verksamhetsförutsättningar och sysselsättningsmöjligheter. I de digitala lös-
ningarna framhävs effektiviseringen av hela transportkedjan där fartygstransporten är 
en viktig länk eftersom huvuddelen av varuströmmen i utrikeshandeln transporteras 
med fartyg. Även i fråga om planering, styrning eller den operativa verksamheten ut-
vecklas jämlika digitala lösningar hela tiden. Maskinläst och maskinellt hanterbar in-
formation är också utgångspunkt för automationsteknologin. 

Automatiseringen av hamnarna är möjlig utifrån de möjligheter som digitaliseringen 
tillhandahåller men med tunna varuströmmar stiger kostnaderna för investering av 
automatik för högt. Därför måste det också hämtas fram andra effektiviseringsmetoder 
genom digitaliseringen.  Enligt kartläggningen som arbetsgruppen Aikatieto som styrs 
av Trafik- och kommunikationsverket skulle en aktuell och högklassig förmedling av 
information om fartygens ankomst- och avgångstider underlätta arbetet för alla som 
arbetar i hamnen. 

b. Möjliggörande lagstiftning 

− Det skapas förutsättningar för aktörerna i transportkedjan till uppfölj-
ningsinformationen som behövs för bedömning av klimateffekterna på 
den egna verksamheten vid behov genom lagstiftning i vilken den glo-
bala interoperabiliteten har tryggats. 

− Det ska skapas förutsättningar för effektiv multimodal gränsöverskri-
dande digital datadelning. Aktörernas rätt att få tillgång till information 
som är viktig med tanke på verksamheten ska vid behov förstärkas ge-
nom lagstiftning. 

− Uppföljnings- och utsläppsinformationen för transportkedjan ska finnas 
tillgänglig allt från avsändaren till mottagaren och ända fram till slutan-
vändaren så att till exempel uppföljningen av förloppet och uppföljningen 
och kontrollen av utsläpp sker så realtidigt som möjligt och kan förutses. 
Det är viktigt att beräkningsmetoderna för att mäta utsläppen är enhet-
liga. Det kan vara möjligt att ålägga aktörerna att lämna information om 
utsläppen till varandra, i princip genom avtal mellan företagen men vid 
behov genom lagstiftning.  

En hållbar och effektiv logistik behöver både fysisk och digital infrastruktur för att data 
ska förmedlas smidigt och friktionsfritt. En situation där en enskild aktör får en för do-
minerande ställning i informationsutbytet och därmed i hela serviceverksamheten ska 
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undvikas. Det ska tas fram jämlika verksamhetsförutsättningar för företag av olika 
storlek och natur och de ska ha rätt att få information. Genom att främja informations-
byte eftersträvas också en utökning av kontrollen över grå ekonomi.  

Genom att utveckla lagstiftningen och förenhetliga informationsinnehållet säkerställs 
att informationsförmedlingen möjliggörs nationellt, på EU-nivå och internationellt. För-
utom EU-påverkan och internationell påverkan behövs också avtal mellan företagen 
för att informationsutbytet ska utvecklas. På EU-nivå sker påverkan i regel genom 
medverkan i DTLF (Digital Transport and Logistics Forum) där målet är att bygga upp 
en gemensam vision och färdkarta för digitalisering av trafiken och logistiken på EU-
nivå. Överenskommelser om de centrala informationsinnehållen ska ingås och vid be-
hov ska jämlika rättigheter till med tanke på den egna leveranskedjan väsentlig in-
formation förstärkas genom lagstiftning för att informationen ska utnyttjas friktionsfritt i 
digitaliseringen och planeringen av hela transportkedjan samt i utvecklingen av trafik-
systemet.  

c. Tillgången till uppföljningsinformation och utveckling av statistik 

− Beställarens eller slutanvändarens ansvar gällande utsläpp och möjlig-
heter att följa upp dessa utökas nationellt och vid behov genom EU- och 
internationella avtal så att det uppkommer efterfrågan på hållbara lös-
ningar och investeringar. 

− Tillgången till data och dess kvalitet främjas liksom återanvändning till 
stöd för statistik och utveckling samt för övervakning av grå ekonomi. 

− Det skapas förutsättningar för en aktuell lägesbild och för framtagning av 
statistik för prognosmodeller som stöder optimering och utveckling av 
trafiksystemet. Utnyttjandet av information om användningen av trafikle-
den som tillhandahålls från vägnät och fordon och som produceras via 
olika sensorer utökas och aktualiteten och den geografiska täckningen 
av informationen förbättras.  

− Den digitala infrastrukturen utvecklas som en del av utvecklingsåtgär-
derna för den fysiska trafikinfrastrukturen. Vägarnas underhåll och till-
gången och kvaliteten gällande information som behövs i störningssitu-
ationer förbättras för att främja särskilt de behov som näringslivet har i 
fråga om transporter. 

− Som en del av verkställandet av strategin skapas mätare för bedömning 
av Finlands logistiska konkurrenskraft och produktivitet i den internation-
ella omvärlden. 

När det gäller användningen av data borde producenternas, förmedlarnas och använ-
darnas ansvar och myndigheternas roll förtydligas. Utgångspunkten för användningen 
av data ska vara marknadsbaserad. Åtgärderna omfattar digitalisering av väsentlig in-
formation, informationens aktualitet och kvalitet. Dataunderlaget utvecklas så att det 
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finns tillräckligt med tillgänglig information bland annat för att effektivisera olika trans-
portkedjor. Det har betraktats som utmanande att statistiken är specifik för enskilda 
transportmedel så att det inte finns tillgång till information om flera transportformer 
och sålunda är det inte möjligt att granska transportkedjorna. Dessutom är statistiken 
ofta så grov att det till exempel inte är möjligt att få fram exakt information om region-
ala vägtransporter och vägtrafikens varutransportstatistik baserar sig på stickprov. 
Statistiken kan också innehålla affärshemligheter varvid till exempel trafikformspecifik 
statistik och statistik som ges för forskningsändamål kan vara knapp.  

Kvaliteten och omfattningen av informationsmaterialen som ingår i statistiken begrän-
sar möjligheter till exempel att avbilda transporterna. Olika sensorer möjliggör preci-
sare last- och massauppgifter om transporterna än tidigare. Denna information har 
emellertid inte tidigare samlats in eller använts i större utsträckning. Informationen ska 
även utnyttjas för riskbaserad övervakning och beställarens möjligheter att bedöma 
leverantörens pålitlighet. 

Användningen av information och en omfattande tillgång till information är viktigt även 
i fråga om underhållet eftersom underhåll i rätt tid baserad på information främjar smi-
diga och effektiva transporter. Här ingår även vinterunderhåll och samarbete framför 
allt med transportbolagen särskilt i det lägre vägnätet till exempel när det gäller trans-
porter inom skogsindustrin och för mjölkgårdar. Information om platser och tidpunkter 
gällande transporter möjliggör även en optimering av snöröjning. 

d. Finansiering och pilotprojekt 

− Det tas fram en långsiktig utvecklingsplan om utvecklingsprojekt som 
behövs för att logistikuppgifterna ska kunna utnyttjas, särskilt i syfte att 
effektivisera informationsspridningen i transportkorridoren. 

− Det säkerställs att målen för digitaliseringsstrategin för logistiken beak-
tas i EU:s finansieringsprogram. Vi ser till samordningen av samarbetet 
som behövs i finansieringsprogrammet och allokeringen av nationell 
finansiering på projekten. 

Digitaliseringen av trafiken och logistiken främjas bäst genom att det skapas digitala 
plattformar för verksamheten och ekonomiskt hållbara affärsverksamhetsmodeller och 
värdekedjor som baserar sig på informationsdelning. Så har företagen förutsättningar 
för att bygga en handlingsmodell som baserar sig på intäkter som fås via investe-
ringar och innovationer som baserar sig på utsatt konkurrenskraft. För datadelning 
och för att ta i bruk digitala lösningar i syfte att avlägsna flaskhalsar behövs särskilda 
utvecklingsåtgärder som det inte verkar uppkomma marknadsbaserade eller jämlika 
lösningar för. Dessutom främjas driftsättningen av förmedlingstjänster genom använd-
ning av EU-finansiering (särskilt DEP Digital Europe Program, CEF2 Digital och 
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Transport, Horizon Europe -programmen), nationell finansiering och olika samman-
slutningar och nätverk som bland annat använder följande utvecklingsobjekt: ERTMS, 
Intelligent Transport Services for road (ITS), New technologies and innovation, River 
Information Services (RIS), Safe and secure infrastructure, Single European Sky – 
SESAR. 

När det gäller finansieringssökning, experiment och uppbyggnad av pilotprojekt har 
olika nätverk i vilka man utbyter information och finner gemensamma mål en viktig 
roll. Viktiga nätverk är till exempel kommunikationsministeriets digitaliseringsnätverk 
för logistik och de gemensamma öppna nätverken inom branschen. I den nationella 
lagstiftningen och lagstiftningen på EU-nivå är det viktigt att se till verksamhetsmiljöer 
som möjliggör experiment som baserar sig på utnyttjande av information och digitali-
sering.  

e. Optimerad fordonspark och kapacitet för stadslogistik 

− Projekt och investeringar styrs mot hållbara lösningar genom att bestäl-
larens ansvar och rättigheter utökas eller genom lagstiftning. Finansie-
ringen av drivkrafts- och energieffektivitetsinvesteringar inriktas på främ-
jande av digitala lösningar. 

− Möjligheterna att tillgodogöra sig information gällande optimering och 
kombinering av distribution förbättras.  

Bättre tillgänglig information möjliggör också nya handlingsmodeller i stadslogistiken 
varvid stamtransporter kan överföras för transport med elektriska fordon i korta trans-
porter under den första och de sista kilometrarna. 

Städerna och näringslivet ska samarbeta för att främja sammanslagningar av trans-
porter och för att det ska gå smidigt till under transportens första eller sista kilometrar. 
Användningen av mindre distributionsfordon ska göras flexiblare även genom utveckl-
ing av en standardiserad lastningsenhet för stadstrafik (jmf. container i globala multi-
modala transporter). Viktigt är att minimera det ljud som lastning och lossning orsakar. 
Dessutom skulle en övergång till tysta eldrivna fordon av olika storlekar i närdistribut-
ionen möjliggöra distribution som förlöper bättre både på dagen och på natten, då pa-
ketdistributionen inte stör annan trafik. Också informationen om lastningsplatserna 
och den elektriska trafikens laddningsplatser ska vara tillgängliga i realtid för alla. För 
att förbättra användbarheten av eldrivna fordon ska dessutom en infrastruktur som 
lämpar sig för laddningen av städernas elfordon anläggas i närheten av lastningspar-
keringar eller lastningsområden. 

Stadslogistiken och lösningar för utbyte av information som ökar utnyttjandet av in-
formation ska utvecklas så att transporterna kan optimeras. Företag som ansvarar för 
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transporter, företag som beställer och tar emot transporter ska ges bättre möjligheter 
att kombinera transporter. Detta kan stödas med centraler avsedda för kombinering 
av leveranser inom närlogistiken och genom gemensamma förmedlingstjänster där 
försändelser som ska i samma riktning kan kombineras. Även konsumenterna ska er-
bjudas möjlighet att i omfattande utsträckning utnyttja distributionscentralerna för att 
ta emot produkter inom näthandeln varor inom dagligvaruhandeln. Företag och med-
borgare ska ges möjlighet till valfrihet genom att ett så marknadsbaserat och 
mångsidigt serviceutbud som möjligt tillhandahålls. 

f. Kompatibel information genom samarbete 

− Nya handlingsmodeller tas i bruk, rutiner förnyas och samarbetet mellan 
aktörerna i branschen och mellan den offentliga sektorn utökas. 

− I samband med att förordningarna eFTI och eMSW verkställs är det vik-
tigt att se till verksamhetsförutsättningarna för nätverken för ekosyste-
miskt informationsutbyte. 

I logistiken deltar flera instanser och varor levereras via olika kontaktpunkter vidare 
och med hjälp av olika transportformer. Bestämmanderätten fördelas ofta till exempel 
mellan logistik-/transportföretaget och industriföretaget eller transportkunden. Det vik-
tiga är att skapa en målbild, spelregler, rutiner och internationellt standardiserings- 
och harmoniseringsarbete tillsammans för att tillgången till data, dess kvalitet och 
kompatibilitet ska säkerställas. 
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