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Workshop på Ålborg Trafikdage  

24. august 2021 - kl. 08.30 – 10.00 

 

Emne 

Godstransport og logistik 

Titel 

Tung trafik i byerne – hvordan gør vi det bedst? 

Varighed 

1 time og 30 minutter. 

Baggrund 

Vejgodstransporten er en væsentlig del af den danske transportsektor og har stor samfundsmæssig 

betydning. Det gælder ikke mindst for lastbilkørsel i de danske kommuner, hvor mange afgørende 

beslutninger om vejgodstransportens rammevilkår bliver truffet lokalt på rådhuset.  

Det er især i kommunernes tekniske forvaltninger, hvor der arbejdes med godstransport og logistik. 

Det gælder eksempelvis i forhold til udbud af kommunale serviceydelser, hvor vintertjeneste samt 

affaldsindsamling og – sortering hører til de væsentligste.  

 

Derudover er planlægning af den fysiske infrastruktur, herunder lokale kommuneveje, rastepladser 

og parkeringsregler for lastbiler et vigtigt emne for den kommunale indsats.  

Stigende trængsel, trafiksikkerhed og klima- og miljøhensyn har skabt fokus på transport og logistik 

i byerne. Igennem tiden har der været iværksat mange forskellige forsøg, der på forskellig vis har 

søgt at effektivisere godstransporten med henblik på at imødegå disse udfordringer.  

 

Opgaven er kompleks, især på grund af de mange forskellige interessenter, der er i spil. Set i lyset 

af det stigende fokus på klima og miljø er det store spørgsmål, hvordan disse interesser kan forenes 

i robuste og langtidsholdbare løsninger, der fx honorerer efterspørgslen på grøn godstransport 

samtidig med, at den er økonomisk bæredygtig både for de private og de offentlige parter. 

Kommunalbestyrelsen og de tekniske forvaltninger har stor betydning for vejgodstransporten til 

daglig. Det er derfor vigtigt, at der foreligger det nødvendige faglige og politiske fundament i 

kommunerne for de prioriteringer, der foretages her. Skal det lykkes, forudsætter det et tæt og 

tillidsfuldt samarbejde mellem de involverede interessenter. 

 

Formål 

Formålet med workshoppen er at fokusere på samspillet mellem vejgodstransport og den 

kommunale indsats. Med udgangspunkt i tre konkrete oplæg lægges op til drøftelse af, på hvilke 

områder der opleves udfordringer, og på hvilke områder det går godt. Diskussionen vil blive 

centeret om to overordnede emner hhv. den kommunale planlægning af den fysiske infrastruktur 

samt mulighed for etablering af en effektiv citylogistik. 
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Format 

Workshoppen indledes med tre oplæg, der danner grundlæg for den efterfølgende drøftelse. Først 

præsenteres resultaterne af ITD’s projekt ”Årets Transportkommune”, der har været gennemført de 

seneste år. Herefter gives et oplæg fra NN om arbejdet med reguleringen af den tunge transport i 

XX kommune. Endeligt vil ITD i et særligt indlæg reflektere over udfordringer og muligheder ved en 

effektiv citylogistik.  

 

Efter de tre indlæg vil der være gruppedebat samt mulighed for at stille spørgsmål.  

 

Detaljeret program 

1. Velkomst, baggrund og præsentation af indlægsholdere 

Ved chefkonsulent Anders Jessen, ITD 

Varighed: 2 minutter 

2. Tre indlæg: 

 

a. Præsentation af ITD’s årlige kommuneundersøgelse: ”Årets Transportkommune” 

Gode og smidige vilkår for vejgodstransporten er et vigtigt fundament for vækst og 

arbejdspladser lokalt og nationalt. ITD, Brancheorganisationen for den danske 

vejgodstransport har de seneste to år iværksat projektet ”Årets Transportkommune” for 

at anerkende de kommuner i landet, der gør en ekstra indsats for at tænke gode vilkår 

og faciliteter for vejgodstransporten ind i trafikplanlægningen og den lokale 

erhvervspolitik. Undersøgelsen vurderer blandt andet investeringer i det lokale vejnet, 

lokale faciliteter til f.eks. lastbilparkering, grønne tiltag på transportområdet, politiske 

initiativer og regulering af vejgodstransporten samt udlicitering og udbud af 

transportopgaver. 

 

ITD og IRIS Group præsenterer i fællesskab projektet og der dertil hørende metodevalg. 
Der vil blive vist udvalgte resultater fra de første to års undersøgelser.  

Indlæg ved chefkonsulent Anders Jessen, ITD og direktør Anders Asboe Christensen, 

IRIS Group 

 

Varighed: ca. 20 minutter 

b. Præsentation af erfaringer fra Aarhus Kommune.  

Hvordan ser en dansk kommune på vejgodstransporten? Hvilke initiativer er der taget 

fra kommunernes side for at få et godt forhold til de lokale vognmænd? Hvordan ser 

kommunen på muligheden for forbedret dialog mellem branchen og kommunen?  

Indlæg ved programleder for Grøn mobilitet i Aarhus Kommune, Morten Skou Nikolajsen  

 

Varighed: ca. 15 minutter 

 

 

 

 



3 

 

 

c. Hvordan kan vejgodstransportbranchen bidrage til en effektiv og grøn citylogistik i 

kommunerne? 

 

I mange år har adgang til distribution af gods med vare- og lastbiler i de større danske 

kommuner været et omdiskuteret emne. Citylogistikkens udfordringer har fyldt meget i 

debatten, men der synes at være et stykke vej, før der er fundet den rette balance 

mellem forskellige hensyn.  

 

I oplægget ses på hvordan branchen kan bidrage til en mere effektiv godstransport, 

herunder ikke mindst omstilling til mere klimavenlig transport. Hvilke muligheder er der, 

og hvordan kan det ske på en måde, der også tager hensyn transportvirksomhedernes 

praktiske virkelighed?  

 

Indlæg ved chefkonsulent Mads Røddik Christensen, ITD  

 

Varighed: ca. 15 minutter 

 

 

3. Workshop med panel- og gruppediskussioner. 

 

Deltagerne deles i to grupper, der på skift diskuterer to spørgsmål. Hvert emne drøftes i ca. 

10 minutter, hvorefter man går videre til næste spørgsmål. 

 

a. Hvad skal der til for, at den tunge transport fortsat kan bidrage til varelevering i 

byerne, og hvad kan byerne gøre for at sikre den tunge trafik optimale forhold? 

 

b. Hvad er alternativerne til den tunge trafik som hovedleverandør af gods og varer i 

byerne og hvilke konsekvenser vil det have hvis gods og varer omlades til mindre 

køretøjer?  

Varighed: ca. 20 minutter 

 

4. Plenum, ved ITD 

 

En talsperson fra hver gruppe redegør for diskussionerne og resultatet heraf.  

 

Spørgsmålene behandles ét ad gangen, så grupperne først diskuterer spørgsmål 1 og 

dernæst spørgsmål 2.  

 

Herefter er der en kort plenumdiskussion blandt alle deltagere. 

 

Varighed: ca. 15 minutter 

 

 

5. Afrunding, konklusion og fremtidige perspektiver  

 

Opsamling ved Anders Jessen, ITD.  

 

Varighed: ca. 3 minutter 

Gennemførelsesform 

 

Deltagerne placeres på forhånd på faste pladser i lokalet, hvorved der dannes et antal 

gruppeborde. Eventuelt anvendes der undervejs interaktivt samspil mellem indlægsholdere og 

deltagerne. Det sker ved brug af deltagernes mobiltelefoner.  


