MIASTA DLA MIAST: DYSTRYBUCJA TOWARÓW W MIASTACH

Promowanie wydajnych
rozwiązań w zakresie
dystrybucji towarów
Wydajna dystrubucja towarów jest niezbędna dla
ekonomicznego rozwoju, środowiska i jakości Ŝycia
w centrach miast. Regulowanie dystrybucji towarów
i lepsza koordynacja działań mogą mieć pozytywny wpływ
na jakość Ŝycia w miastach.
Miasta uczestniczące w projekcie CIVITAS CATALIST
posiadają kilkuletnie doświadczenie w zakresie
innowacyjnych działań na rzecz zwiększenia wydajności
i zrównowaŜenia dystrybucji towarów w miastach.

Innowacyjne działania w zakresie logistyki
miejskiej– doświadczenia Inicjatywy CIVITAS
Dystrybucja towarów w centrach miast jest niezbędna dla ich rozwoju ekonomicznego i
wzrostu atrakcyjności. Jednak nieregulowana dystrybucja towarów przy uŜyciu cięŜkich
pojazdów często oznacza wysoki poziom zanieczyszczeń powietrza, kongestię i mniej
atrakcyjne otoczenie dla mieszkańców i właścicieli sklepów. Kilka miast Inicjatywy
CIVITAS opracowało działania dla zwiększenia efektywności dystrybucji towarów
i stworzenia korzyści dla wszystkich interesariuszy. W tym opracowaniu znajdą Państwo
przykłady kilku z bieŜących działań miast CIVITAS CATALIST.
podmioty (część projektu nazwaną „Göteborg
Eco Area” – „Obszar Eko w Göteborg’u”).

Göteborg: Sieć dostaw
i dystrybucji w mieście

Genua: “Kredyty Mobilnościowe”
– nowy model mobilności
miejskiej i dostaw towarów.

Strefa środowiskowa dla pojazdów cięŜarowych
została ustanowiona w 1996 roku w szwedzkich
miastach: w Sztokholmie, Goteborg i Malmö.
Obecnie miasto Goeteborg jest liderem grupy
działającej
na
rzecz
utworzenia
stref
środowiskowych
w
innych
szwedzkich
miastach.
W Goteborgu od 2006 roku działa Lokalna Sieć
Dostaw, w ramach której dystrybucja towarów
w mieście jest dyskutowana z róŜnymi
interesariuszami w łańcuchu logistycznym,
takimi jak: operatorzy transportowi, właściciele
firm i detaliści. W sieci działają takŜe
reprezentanci Volvo i Politechniki Chalmers.
Działania dotyczące transportu towarów
w
miastach
są
opracowywane
w dialogu z Lokalną Siecią Dostaw przed
wdroŜeniem, co zwiększa ich akceptację
i prowadzi do rozwoju z większą efektywnością
kosztową. Wspólnie z Siecią miasto Goteburg
zainicjowało równieŜ współpracę z policją
i straŜnikami parkingowymi dla lepszego
egzekwowania przepisów.
ZrównowaŜony Transport Miejski (SUT) jest
nowym projektem w Goteborgu zainicjowanym
w 2010 roku. Skupia się on na transporcie
w obszarze zurbanizowanym. Koncepcje i wizje
SUT będą rozwijane w międzydyscyplinarnym
podejściu
badawczym,
polegającym
na
współpracy producentów najnowocześniejszych
pojazdów i technologii IST (zapewnianych
przez
Volvo
Technology
Corporation)
z
ostatnimi
osiągnięciami
naukowymi
w obszarach logistyki i transportu oraz
w zakresie planowania rozwoju miast
i perspektyw dla zagospodarowania terenu
(Politechnika Chalmers).

System “Kredytów Mobilnościowych” zakłada
powiązanie zarządzania dostępem pojazdów
dostawczych i samo-adaptującego się systemu
opłat opartego na kredytach (wirtualnych
pieniądzach).
System kredytów mobilnościowych ma wysoką
wartość innowacyjną, jako Ŝe jest to polityka
opłat oparta na wyborach zachowań co do
wykorzystywania dostępnych kredytów. System
jest wdroŜony w stosunku do specyficznego
sektora prywatnej mobilności, ale generalne
kryteria
mogą
zostać
rozszerzone
i wykorzystane w stosunku do kaŜdej gałęzi
szeroko pojętej mobilności.
WdroŜenie tych załoŜeń w historycznym
centrum Genui zostało nazwane „Mercurio”
i jest pierwszym, testowym przypadkiem
takiego podejścia, zarówno w Europie jak i na
świecie.
Eksperymentalny okres Mrecurio rozpoczął się
14 września 2009 roku i funkcjonuje do dziś.
Rezultaty okresu testowego będą dyskutowane
na poziomie politycznym z udziałem głównych
zainteresowanych stron i konsekwentnie
zostaną podjęte decyzje dot. kontynuacji
działania systemu.
Jak to działa?
KaŜdy podmiot gospodarczy zlokalizowany
w historycznym centrum miasta ma prawo
do
określonej
liczby
kredytów
mobilnościowych.
Przewoźnicy
mają
równieŜ swoje własne wirtualne konto,
które zaczyna się od zera. KaŜdy wjazd do
strefy jest obciąŜany kredytami i za kaŜdy
dostarczony towar przewoźnicy otrzymują
kredyty od podmiotów.
• Granice obszaru objętego systemem są

•

Aby moŜliwe było przetestowanie, wdroŜenie
i ocenienie nowych koncepcji zaangaŜowane w
projekt zostało miasto Göteburg oraz inne
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•

jest kilka krajowych i europejskich projektów dla
zintegrowania
pojazdów
elektrycznych
z problematyką dystrybucji towarów w mieście.

wyposaŜone w bramki systemu APNR
(automatycznego rozpoznawania tablic
rejestracyjnych), które rejestrują pojazdy
wjeŜdŜające do obszaru.
Jeśli początkowy budŜet danego podmiotu
gospodarczego
został
w
pełni
wykorzystany, moŜe on dokupić dodatkowe
kredyty od Miasta

Brema: wybrane działania
i doświadczenia w logistyce
miejskiej
Brema wcześnie przystąpiła do działań
związanych z logistyką miejską. JuŜ w 1991 r.
rozpoczął się rozwój „Towarowej Wioski Brema”
– zawierającej intermodalny terminal łączący
drogi, kolej i drogi wodne. W połowie lat 90.,
pakiet usług Logistyki Miejskiej w Bremie był
przewodnikiem dla wielu innych miast. Po
okresie
dobrych
efektów
początkowego
funkcjonowania, faza operacyjna ujawniła
wzrastające
problemy.
Szczególnie
wewnątrzmiejskie łańcuchy detalistyczne miały
własne systemy zaopatrywania i dostawców,
systemy ekspresowych przesyłek poprawiły ich
efektywność. Jednak pomimo konkurencyjności
na rynku i generalnie postępującej fragmentacji
dostaw towarów, w 2005 roku nastąpiła
redukcja przebiegu pojazdów cięŜarowych o ok.
100 000 km. Niektóre z wniosków wynikających
z działania systemu logistyki miejskiej w Bremie
to:
• Dodatkowa obsługa w lokalnym centrum
konsolidacyjnym
powoduje dodatkowe
koszty i zuŜycie czasu – co jest zbyt duŜym
obciąŜeniem w stosunku do korzyści
wynikających z pakietowania dostaw
• Konkurencja w sektorze ekspresowych
przesyłek (paczek kurierskich) wzrosła, co
spowodowało
poprawę
wydajności
operatorów
• Czynnikami korzystnymi są prawne lub
fizyczne ograniczenia dostępu do stref
pieszych i historycznych centrów oraz ekowizerunek Logistyki Miejskiej.

Karta RFiD specjalnie opracowana dla Mercurio, uŜywana
do transferowania kredytów od podmiotów gospodarczych
do przewoźników.

Berlin
Berlin, stolica i największe miasto Niemiec, liczy
ok. 3,4 miliona mieszkańców rozproszonych na
prawie 900 km². W związku z tym sytuacja w
mieście roŜni się od innych europejskich
obszarów
metropolitalnych:
infrastruktura
transportowa Berlina (drogi, kolej, transport
śródlądowy) jest doskonała dla miejskiego
przewozu towarów. Ale istnieją problemy
generowane przez ten transport (jak emisje
PM10, PM2.5, krajowy limit NO2, krajowy limit
PM2.5, dyrektywy dotyczące hałasu), które
wywołują presję do rozpoczęcia działań.
Aby zaradzić tej sytuacji Wydział ds. Rozwoju
Miasta,
odpowiedzialny
za
planowanie
przestrzenne
i
planowanie
transportu,
opracował „Zintegrowaną Strategię Dostaw
Towarów”. Strategia zawiera: przywileje dla
dostaw w mieście (kombinowane pasy dla
cięŜarówek i autobusów, strefy dostaw),
ochronę potrzebnej infrastruktury kolejowej
w mieście i strefy logistyczne (realizacja
terminala, ochrona dostępu kolejowego do
terminala,
pośrednie
uŜycie
terenów
poprzemysłowych,
portów
i
obszarów
kolejowych), wydajny transport i planowanie
zabudowy (przewodniki dla analiz efektów dla
transportu
i
środowiska),
instalację
regionalnych platform i sieci dot. dostaw
i poprawę wydajności transportu (np. projekt
unijny CityLog).
Ponadto, Berlin stanowi pole dla testów róŜnych
programów
“e-mobilności”
dotyczących
samochodów osobowych. Obecnie wdraŜanych
Dystrybucja towarów w miastach

WdroŜenie czystszych pojazdów do obsługi
dostaw towarów w centrum Bremy było częścią
projektu CIVITAS VIVALDI. Mimo ograniczonej
dostępności wysoce ekologicznych pojazdów
ze strony producentów, niektórzy operatorzy
(jak DHL) wdroŜyli bardzo czyste pojazdy
dostawcze napędzane spręŜonym gazem
ziemnym (CNG) – spełniające normy EEV dot.
emisji
spalin.
W związku z jakością powietrza (problemy
z PM i NO2), miasto Brema promuje pojazdy
EEV/Euro-V poprzez system bonusów dla
całych
flot
przedsiębiorstw,
które
są
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zlokalizowane wewnątrz Strefy Środowiskowej.
W 2007 roku wdroŜony został równieŜ
„Środowiskowy
Punkt
Załadowczy”
przylegający do strefy ruchu pieszego, tak aby
uprzywilejować czyste pojazdy dostawcze,
z rozszerzonym okresem moŜliwych dostaw
w ciągu dnia.

Rotterdam: dystrybucja miejska

•

Miasto Rotterdam, wspólnie z podmiotami
handlowymi i przemysłem, próbuje uczynić
miejski ruch towarowy bardziej ekologicznym,
cichszym i bardziej ekonomicznym. Mając na
uwadze
działania
krótko-terminowe,
realizowane są następujące projekty/kampanie:
• ‘Dagranddistributie’ - dotyczy dostaw dla
łańcuchów detalistycznych i supermarketów
wczesnym rankiem lub późnym wieczorem.
Zapasy są dostarczane z uŜyciem
certyfikowanych cięŜarówek PIEK, mniej
hałaśliwych od standardowych pojazdów
• Fundacja Eco2City szuka moŜliwości
zaaplikowania
rozwiązania
binnenstadservice.nl
w
Rotterdamie.
‘Binnenstadservice’
to
rodzaj
usługi
łączącej
dostawy
do
średnich
przedsiębiorstw w centrum miasta
• Władze miasta poszukują moŜliwości
wdroŜenia
“czystych”
punktów
przeładunkowych w centrum Rotterdamu,
które mogą być uŜywane wyłącznie przez
najczystsze pojazdy
• Władze miasta pracują z Connekt dla
wdroŜenia „Lean and Green Label” w
mieście
(specjalnej
etykietki).
Z posiadaniem ww. naklejki związane są
przywileje
dla
„czystych”
firm
transportowych.
• Władze miasta na bieŜącą i skutecznie
informują przewoźników nt. dostępnych
godzin
dla
dostaw
towarów,
stref
środowiskowych, tras i innych regulacji
dotyczących transportu towarów, poprzez
ulotki oraz miejskie, regionalne i krajowe
strony internetowe
• Strefa środowiskowa w kluczowym dla
Rotterdamu obszarze zakupowym równieŜ
przyczynia
się
do
zrównowaŜenia
transportu towarów w mieście

We
współpracy
z
obszarem
metropolitalnym,
została
wdroŜona
jakościowa sieć dla transportu towarów.
Ruch towarowy jest prowadzony do
punktów docelowych poprzez drogi, które
zostały specjalnie zaprojektowane dla
takiego ruchu

Poprawiaj mobilność w Twoim
mieście z projektem CATALIST!
Miasta CIVITAS CATASLIST współpracują aby
zachęcać do nowych inicjatyw i wspierać
miasta w ich wdraŜaniu. Projekt CIVITAS
CATALIST ma za zadanie rozpowszechniać
informacje nt. doświadczeń w zakresie
zrównowaŜónego transportu w całej Europie. W
ramach projektu miasta mogą aplikować o
refundację kosztów współpracy i wymiany z
miastami CATALIST.
Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji
nt. logistyki miejskiej, prosimy o kontakt:
Göteborg
Magnus Jäderberg:
Magnus Jäderberg jest liderem
działań dla poprawy dystrybucji
towarów w centrum miasta.
magnus.jaderberg@tk.goteborg.se

Berlin

Genua

Gerd Müller
Gerd.mueller@senstadt.berlin.de

Claudia Podestà
cpodestaa@comune.genova.it

Brema

Rotterdam

Thomas Kirpal
CATALIST@umwelt.bremen.de

Alwin Bakker
a.bakker@dsv.rotterdam.nl

www.civitas.eu
CIVITAS
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