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I. rész – Interjúk:
Tréningbevezetés
•
•
•
•
•

Ki kicsoda?
A résztvevők háttere és kötődésük a
városi teherszállításhoz.
Mit várunk ettől a tréningtől?
Mi a tréning célja és mit szeretnénk
elérni?
Mi történik majd a tréningen?
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Ki
kicsoda?

Napirend és ütemezés
•
•

I. rész – Interjúk: Bevezető a tréninghez
II. rész – Prezentáció: A városi teherszállítás meghatározása és
trendjei, valamint a fuvarozás városi problémáinak megértése
Szünet
• III. rész – Prezentáció: Városi teherszállítási megoldás
• IV. rész – A bajnok város (Champion City) bemutatása
• A városi teherszállítás elsődleges megoldásainak kiválasztása, a
munkacsoportok bemutatása
Szünet

•
•

V. rész – Munkacsoportok – esettanulmányok feldolgozása
VI. rész – A munkacsoportok eredményei, összefoglalás és lezárás
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II. rész – A városi teherszállítás
meghatározása és trendjei, valamint a
fuvarozás városi problémáinak megértése
•

Kereskedelmi célú közlekedés: Az áruk és személyek minden üzleti és kereskedelmi célú mozgása
Közlekedés
Nem materiális
jellegű közlekedés

Fizikai közlekedés
Személyszállítás

Telefon, fax,
adattovábbítás

Magáncélú
közlekedés
Ingázás,
bevásárlás,
szabadidős
közlekedés,...

Áruszállítás

Kereskedelmi célú közlekedés
Kereskedelmi
célú
személyszállítás

UFT
Szolgáltatási
Kereskedelmi
célú
célú
áruszállítás
közlekedés

A németországi városi területeken pl.:
85% személyforgalom, 15% áruforgalom (km) közlekedési teljesítmény
66% egyéni közlekedés, 34% kereskedelmi célú közlekedés (km) közlekedési teljesítmény
75% egyéni közlekedés, 25% kereskedelmi célú közlekedés (utazások) közlekedési volumen
UFT = Urban Freight Transport (városi teherszállítás)
CT = Commercial Transport (kereskedelmi célú közlekedés)
CL = City Logisztika
CEP = Courier, Express, Package (futár-, expressz- és csomagküldési) szolgáltatások
HDV = nehéz haszongépjármű
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Magáncélú
áruszállítás
Egyéni közlekedés
(bevásárlás)

Arndt 2013

A kereskedelmi célú városi
közlekedés volumene
A bővülő kereskedelmi célú szállítás trendjei:
 Megváltozott térigény
 A fuvarozással szembeni újabb időbeli követelmények  a közúti teherszállítás
előnyben részesítése

 A logisztikai szállítások fokozódó összetettsége
Elszállított
árumennyiség

Átlagosan a városi közlekedés 1/3-a
[KiD 2010]
(tkm)

A kereskedelmi
célú közlekedés
részaránya?

 Az áruszállítás legnagyobb része
közúton történik
 A közúti szállításnak számos hatása van
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Elszállított árumennyiség az egyes távolsági osztályok szerint –
T=T(táv)2
Példa: Olaszország 2010-ben
Forrás: Marinov 2013

Az UFT-háttere és trendjei
részletesen... és a környezeti hatások

UFT = Urban Freight Transport (városi teherszállítás)
CT = Commercial Transport (kereskedelmi célú közlekedés)
CL = City Logisztika
CEP = Courier, Express, Package (futár-, expressz- és csomagküldési) szolgáltatások
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Újabb termelési
koncepciók
 Új kialakítású ellátási lánc
 A termelés vertikális integráltságának





csökkentése (kiszervezés)
A gyártás szegmentálása
(szerelvénygyártás)
A just-in-time termelési filozófia bevezetése
Egységes, moduláris beszerzés (az
alkatrészszállítók és szállítmányozók
számának csökkentése)
ECR (hatékony reagálás a fogyasztói
igényekre)

Kaszkád
modell
autóülésalkatrészek gyártás

nyersanyagok

komponensek

modulok
Autó (végleges
szerelvény)
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Just-in-time
szállítási
példa
(autóülések)

E-kereskedelem
 Def.: Az üzleti folyamatok infokommunikációs

támogatása,
e-beszerzés és online kereskedelem
Online kereskedelem
 Gyors növekedés: a teljes kiskereskedelem kb.
20%-a a nem élelmiszer jellegű termékek
körében valósul meg(HDE-Online-Monitor 2016)
 A változatok száma bővül: vegyes eloszlás
• Online rendelés  majd a pick-pack pontok
• Bemutatóterem  majd online rendelés
• Hagyományos vásárlás
 Vegyesen igénybe vett szállítók, épp mint az
újságosnál igénybe vehető csomagátvétel stb.
 A jövő: Multifunkcionális üzletek minden
disztribúciós csatornán

Az online keresk. részaránya kül.
keresk. kateg. szerint Németoban

Ékszer és óra
Elektronika
Építőanyag és kert
Lakberendezés
Papír és írószer
Szabadidő
Gyorsan mozgó
fogyasztási cikkek
Egészség és wellness
Maradék kiskereskedelem




Online ker. mrd. euróban (FMCG nélkül)
Az online kereskedelem részaránya a teljes online és offline piacból
(FMCG nélkül)

:
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Quelle: Vidyasekar, Archanria: Futures of Urban Logistics, Internationales Verkehrswesen (65) 2,2013; S. 25
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A kiszállítással egybekötött online
kereskedelem bővülése
A kiszállítás helyzete az
online kereskedelem
térnyerése óta

A kiszállítás helyzete az
online kereskedelem
térnyerése előtt

Quelle: PWC 2017: Aufbruch auf der letzten Meile – Neue Wege für die städtische Logistik

A kiszállítási szolgáltatások bővülése
 Több CEP 1-cég
 Teherkerékpáros futárok
 Egyéni elvitel/keresletalapú kiszállítás (
Postmates, Uber freight,...)
 ….
Több és gyorsabb kiszállítás
 Amazon Prime: most már 2 óra

Bővülő CEP1-piac (piros vonal)  intenzívebb forgalom

Courier, express, package (futár,
expressz, csomagküldési)
szolgáltatások
1
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Quelle: Aufbruch auf der letzten Meile – Neue Wege für die städtische Logistik, pwc Deutschland 2017

Minden
közlekedési ág

Forgalom voluimene
2000=100

A CEP-piac és a közlekedési ágazat Németországban

CEP1
vasút

közút

Következmény: Az üresjáratok részarányának növekedése a teljes
futásteljesítményre vetítve
•

Németországi példa: az üresjárati km részaránya a teljes
futásteljesítményből

(Quelle: BAG)
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CO2-kibocsátás városon belül
Buszok

CO2-kibocsátás
városon belül
Kishaszongépjárművek
12 tonnánál könnyebb haszongépjárművek
12 tonnánál nehezebb haszongépjárművek

Személyautók

Teherautók

kereskedelmi
célú jármű

Vezetési
teljesítmény
városon belül
Kishaszongépjárművek
12 tonnánál könnyebb
haszongépjárművek
12 tonnánál
nehezebb
haszongépjárművek
Teherautók
Daten für 2014, Quelle: TREMOD 5.61 (09/2015)
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Szén-dioxid-kibocsátás és forgalom
 A forgalommal összefüggő szén-dioxidkibocsátás intenzív növekedése

 A teherszállítás szuperproporcionális
növekedése

ÜHG-kibocsátás a szektorok és
célértékek szerint
Forgalommal
összefüggő
ÜHGkibocsátás

Egyéb ágazatok
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OECD 2015

A teherszállítás konkrét CO2-kibocsátása g/tkm-ben

teherautó

2030as
EU-s
cél

hajó
vasút
2050es
EU-s

A városon beüli forgalom
nitrogén-oxid-kibocsátása
Buszok
Egyéb

A városon belüli
forgalom nitrogénoxid-kibocsátása
Kishaszongépjárművek
12 tonnánál könnyebb haszongépjárművek
12 tonnánál nehezebb haszongépjárművek

Személyautók
Teherautók

kereskedelmi
célú jármű

Vezetési
teljesítmény
városon belül
Kishaszongépjárművek
12 tonnánál könnyebb
haszongépjárművek
12 tonnánál
nehezebb
haszongépjárművek
Teherautók
Forrás: Martyn Douglas 2016; 2014-es adat, TREMOD 5.61 (09/2015)
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A városon belüli forgalomban keletkező
szilárd részecskék és a dízelmotor-kipufogógáz

Buszok

Egyéb

A városon belüli forgalomban
keletkező szilárdrészecskekibocsátás és dízelmotorkipufogógáz
Kishaszongépjárművek

Személyautók
12 tonnánál könnyebb haszongépjárművek
12 tonnánál nehezebb haszongépjárművek
Teherautók

kereskedelmi
célú jármű

Vezetési
teljesítmény
városon belül
Kishaszongépjárművek
12 tonnánál könnyebb
haszongépjárművek
12 tonnánál
nehezebb
haszongépjárművek
Teherautók
Forrás: Martyn Douglas 2016; 2014-es adat, TREMOD 5.61 (09/2015)
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Szilárd részecske és dízelmotorkipufogógáz





Finom por, dízelmotor-kipufogógáz
Karcinogén
A teherautók gyakran dízelmotorosak
Növekvő probléma

A teherszállítás szilárdrészecskekibocsátása g/km-ben

A személyautók és a teherautók PM10kibocsátása Berlin egyik főutcáján

teher
autók

Térségi
háttérkibocsát
ás

Helyi
forgalom

személyautók
Városi
háttérkibocsátás
Csak a kishaszongépjárművek városon belüli kibocsátása:
 Részesedés a nitrogén-oxid kibocsátásból: 8%
 Részesedés a szilárdrészecske-kibocsátásból (PM10): 28%
Forrás: TREMOD 5.53; Values of 2003
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Zajkibocsátás
Zajkategória

Érzékelt, zavaró zaj
(A „valami legalábbis zavar” részaránya)
Hangforrások

részará
ny

Utcai forgalom

54%

Szomszédok

40%

Ipari és kereskedelmi
létesítmények

21%

Légiforgalom

21%

Vasúti forgalom

17%

Forrás: BMUB/UBA: Umweltbewusstsein in Deutschland 2014
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I
30-65 dB(A)
fizikai hatás

II
65-90 dB(A)
Testi reakció

III
90-120 dB(A)
Halláskárosod
ás,
fülfájdalom

Hangtípus
Halk óraketyegés, lágy eső
Hőtőgép zörgése, nyugodt
mellékutca
Halk rádiózene, lakóövezet
szokásos zajszintje
Beszélgetés hangereje 1 m
távolságra, irodai háttérzaj
Hangos beszélgetés, kiáltás,
szgk. 10 méterest
távolságra, fűnyíró
Utcai zaj intenzív
forgalomnál, max.
beszédhangerő
Hangos gyártócsarnok,
teherautó menethangja 5
méteres távolságban nehéz

Hangerő
30 dB(A)

hangérzékelés
Nagyon halk

40 dB(A)

Viszonylag halk

50 dB(A)

Normális

60 dB(A)

Normálistól hangosig

70 dB(A)

Hangos és nagyon
hangos között

80 dB(A)

Nagyon hangos

90 dB(A)

Nagyon hangos

haszongépjárművek
Autóduda 7 méterre,
körfűrész,
Hangos diszkóhelyiség,
rockkoncert, fúrógép

100 dB(A)
110 dB(A)

Repülőgép-hajtómű

120 dB(A)

Sugárh. vadászgép, MP3lejátszó

130 dB(A)

Nagyon hangos és
elviselhetetlen között
Nagyon hangos és
elviselhetetlen között
Elviselhetetlentől
fájdalmasig
Fájdalomküszöb

Infrastrukturális költségek =
elfelejtett költségek!
Korszerűsítés (korábbi beruházási ktg. a
jelenlegi valós értékhez mérve)

A németországi infrastruktúra korszerűsítése 1980 és 2007
között
Közutak és hidak

A németországi
önkormányzati közúti
hídépítés
beruházásigénye 2013 és
2020 között:
évi 1 mrd. euró!
Arndt 2013
http://www.difu.de/projekte/2012/ersatzneubau-ko
mmunale-bruecken.html

Az útburkolat kopása

teljes forgalom
vízi utak
repterek

vasút
belvízi kikötők

közutak és hidak
tengeri kikötők

Forrás: ProgTrans AG, Basel 2009, from: Ralf Pagenkopf, GF Straßen.NRW (Pres. at BPPP, July 2013)
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1 teherautó (24 t) =
(1,4 t)

10 000 szgk.

A kereskedelmi célú városi forgalom
által okozott problémák









megoldás-e az
Szennyezőkibocsátás
Zajszennyezés
e-jármű?
Balesetveszély
Az infrastruktúra rongálódása
A forgalom áramlásának korlátai
Jelentős területhasználat és szeparációs hatás
A településkép leromlása
A közút mint gazdasági felület:

Dornier Consult

o A közút mint tárolóhely
o Közúti logisztikai csomópontok
o Rakodásra használt utca
(a szállítási és átvételi tevékenység 36%-a
a közútfelületen történik)
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Dornier Consult

Dornier Consult

A kereskedelmi célú közlekedés
problémái
 Az úttest kialakításából adódó kiszállítási
problémák
 Közösségi közlekedési megállók
 Parkolás közlekedési sávban
 A kiszállítójárművek képtelenek rakodni
 Megállás a belső sávban
 Megállás a gyalogos átkelőhelyen,
kereszteződésben vagy kevésbé forgalmas
területen, vagy éppenséggel a járdán
 Utcaszerkezeti korlátozások
 Építkezések miatti akadályok
 Megnövekedett forgalom az új építkezések
miatt
 Az úttesten zajló logisztika
 Konfliktusok más úthasználókkal
 …
 ... sok téma, sok feladat...

Dornier Consult

SenStadt
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Melyek az Önök fő UTF-kihívásai?
•
•
•

Mindegyik résztvevő jegyezzen le 3-4 kihívást
A tréningvezető ezután csoportosítja őket
A IV. rész végén folytatott megbeszélés során kiválasztjuk a 3
legfontosabb UFT-problémát mint a 3 munkacsoport témáját
Példák az UFT-problémákra:
• A szállítás utolsó szakaszának problémái, a városi területek hatása
• A fosszilis üzemanyagú UFT-járművek kibocsátási problémái
(szennyezés és zaj)
• A belső forgalmi sávban való megállás és a rakodóövezet nem
megfelelő használata miatti rakodási problémák

Az UFT-problémák csoportosítása
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III. rész – Városi teherszállítási
megoldás
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A tervezési folyamat és az
érintettek
 Figyelemmel kell lenni a konkrét érintettekre
és a városi teherszállítás szakpolitikai
területeire
Ügyfele
k

Cégek
Eltérő
érdekek

Önkormá
nyzat

 A tervezési folyamat

minden lépésében integrációra van szükség
 Az integrációnak minden tervben és tervezési szinten meg kell jelennie:
országos, regionális, helyi; informális (területhasználati tervek, közlekedési tervek), és
formális (részletes tervek,...)
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A kiszállítási forgalom csökkentésére
irányuló önkormányzati intézkedésterületek
 Az alacsony kibocsátású kiszállítójárművek és

megoldások támogatása, pl. környezetvédelmi övezeti
besorolású korlátozott területek
 A koordinált útvonalnavigáció bevezetése vagy
támogatása, pl. ITS-rendszerekkel a kiszállítási útvonal
optimalizálása érdekében
 Rakodási övezetek kialakítása a szállítójárműveknek; a
kereskedelmi célú közlekedés alapvető fontosságú a
város szempontjából
 A címzettek közötti együttműködés támogatása, pl. a
platformok (rakodórámpák) közös használatával, közös
beszerzéssel
 A szállítók közötti együttműködés támogatása (city
logisztika 2.0)
 Egyeztetési platformok kezdeményezése a
kereskedelmi célú közlekedés problémaköréről
 Területi koncessziók bevezetése a szállításhoz
 Általában csekély költségigényű megoldások!

Source: Arndt, Wulf-Holger (2015), Funktion und Gestaltung von Haupt(verkehrs)straßen mit Schwerpunkt Innenstadt,
Berlin (Difu-Impulse, Bd. 3/2015)
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Elektromos járművek
 Szén-dioxid-csökkentés: a németországi áramtermelésben pl.
11 és 13% között
Az elektromos járművek előnyei a kereskedelmi célú városi
közlekedésben:
 Hosszú ideig teljesítőképes járművek
 Csekély napi járműteljesítmény a kereskedelmi célú
közlekedésben
 Stop-and-go forgalom
 Rendszeres járatok
 Kisebb meghibásodási valószínűség
 Kisebb üzemeltetési költség

Grafik: Aischinger 2015:

A napi teljes járműteljesítmény járműosztályainak
részaránya a német kereskedelmi célú városi
közlekedésben
24(KiD 2010)

A napi közúti teljesítmény kvartilisei a WIV-ben, az
iparok után (Arndt, 2016)

Elektromos járművek
 Elektromos járművek = helyi emisszió nélkül, alacsony zajterheléssel
 A gyalogosövezetekben, lakossági területeken, szűk utcákban stb. való
közlekedés követelményeinek megfelelően módosított elektromos
kiszállítójárművek
 Tekintettel kell lenni a vállalatok járműparkmegújítási
költségeire
 Az elektromos tehergépjárműveknek szűk a
kínálata!
 Támogatás nélküli gyakorlati példák

•
•
•
•

Gnewt Cargo, London
Cargohopper, Amsterdam
BSS, Nijmegen
UPS, Hamburg

© Gnewt Cargo
Ltd.
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© Cargohopper NL

A közlekedési módok átrendeződése

Átváltás ... és ... között
teherautók/autók
vasút
kerékpározás
gyaloglás

www.cyclelogistics.eu:
~A városi teherszállítás kb. 50%-a
kerékpárokkal is megvalósítható lenne
• A teherkerékpár többnyire költséghatékony
megoldást jelent
26

Kisléptékű konszolidálás –
utolsó szakaszú logisztika
 Kisléptékű konszolidálóközpontok mindkét
irányban: begyűjtés és kiszállítás
 Az átrakási pontokra kombinált közúti
teherforgalomban jutnak el a küldemények
 A térségi kiszállítást és küldeményátvételt
kerékpárokkal bonyolítják

•

Több európai városban megvalósított
projektek, pl.
Bentobox Berlin,
SMILE Hamburg,
City2Share München

• Win-win helyzet = költségsemleges
• A költséget a helyszínek létesítése
jelentheti

http://www.bentobox-berlin.de/citylog-projekt/
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Rakodóterület
•

A kereskedelmi célú városi közlekedés nagyon fontos
kiszolgálófunkciót lát el!
• Ez a harmadik lefontosabb a sürgősségi ellátás és a
közösségi közlekedés után
• Az utca szélén kereskedelmi
árucikkek kézbesítésére és felvételére
kialakított terület
Mire van szükség?
• Egyértelmű jelöléssel rendelkező
rakodóövezetek kijelölése
• A parkolást és a várakozást
meg kell tiltani
• A parkolást és a várakozást
folyamatosan ellenőrizni kell!
• Mindezt viszont alacsony költségen
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Útvonaltervező rendszer
•
•

•

A teherautóknak konkrét útvonalat kell kijelölni, amivel elkerülhető, hogy a nehéz
haszongépjárművek behajtsanak a lakóövezetekbe
Ezt ötvözni kell a fuvarosoknak/logisztikai szolgáltatóknak címzett, navigáción alapuló
információkkal (pl. mint Dundeeban)

Source: Stadt Dortmund, Stadtplanungs- und Bauordnungsamt and Stadt Hamm,
Stadtplanungsamt - Verkehrsplanung

Lásd a „SMARTFREIGHT” és „GOFER” projekteket is
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Nagyteherautókra
kiszabott útdíjak
 Az externális költségek internalizálása
 A német autópályákon és szövetségi
útvonalakon közlekedő minden
teherautóra (7,5 tonna felett) vonatkozik

Haszongépjárművekre kiszabott útdíj, eurócent/km

A teherautók
útkoptatása (rezgéskeltése)

1 teherautó (24 t) =
(1,4 t)

10 000 szgk.

 Német útdíj, kb. 0,15 Ct/km
 UBA: az útdíj legyen 23,5 Ct/km-rel
magasabb, és tartalmazza a környezeti
költségeket is: kb. 40 Ct/km
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City logisztika
 A szállítók a szállítmányaik kombinálására
törekednek
 Cégen belül és hálózatban egyaránt
 Cégek között mint a szállító és a feladó
együttműködésében
 Az 1990-es évek első city logisztikai modelljei
a verseny és a jelentős koordinációs igény
miatt nem voltak sikeresek, ez ugyanis
együttműködési korlátot jelentett az ellátási
lánc azonos szintjén álló vállalatoknak
 Az ellátási lánc információáramlásának teljes
körű digitalizálása óta lecsökkentek a
korlátok: City logisztika 2.0
 A fuvarosok tranzakciós költségei viszont
nőttek
 Az önkormányzatok alkalmazzanak
támogatási rendszert, amelynek korlátozásai
előmozdítják a szállítók együttműködését
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Nationalatlas Verkehr

Együttműködés az építkezés ideje
alatt Berlin Potsdamer Platz
 Óriási anyagmennyiséget kellett megmozgatni az
építkezésen

•
•
•
•
•

Kitermelt anyag
6 mill. to
építkezési hulladék 200 000 to
talajvíz
14 mill. m3
beton
1,7 mill. m3
rakomány
2 mill. to

 A Berlinéhez hasonló fővárosi központban nehezen
bonyolítható le az ilyen fuvarozás
 PPP-program keretében létrehozták a
központosított építkezéslogisztikai irányítószervet
(baulog)
 Ez az építkezés minden kereskedelmi forgalmát
irányította (szállítás és hulladékkezelés)
 Vasút és belvízi hajózás
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Eredmények
 Előrejelzés: naponta 42 000
teherautókm többlet
 A baulog–nak köszönhetően a
menettávolság 1 300
km/teherautó/napra csökkent
 80% vasúton és belvízi hajóval
 Mentesült a belvárosi úthálózat
 Kiküszöbölték a lakosságot érő
zajterhelést és szennyezést
 Az építkezést fél évvel korábban
befejezték
 A baulog járulékos költségei három
hónap múlva csökkenni kezdtek
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A közlekedési koncepció jelene
 Kiváló hozzáférhetőség, különböző
közlekedési módokkal is

 A berlini Potsdamer Platz különböző
szinteken férhető hozzá

1. szint (felszín): utca, járda, kerékpársáv;
busz és taxi
2. szint (föld alatt): vasúti és elővárosi vasúti
kapcsolat a városi és regionális közösségi
közlekedési hálózathoz
alagút az átmenő autóforgalomnak

 Korlátozott személyautóforgalom
 Parkolóházak csak a terület szélén
vannak
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Áruszállítás


A közúti alagúton keresztüli áruszállításhoz 2 föld alatti
dokkoló áll rendelkezésre



Ezek 100 üzletet, 30 éttermet, 2 mozit, szállodákat és
irodákat látnak el



A föld alatti szállítási pontok meghatározott logisztikai
rendszerben működnek



A szállítók 15 perces időkeretet
foglalhatnak a 15 rámpa egyikére



Naponta 170-180 teherautó
használja ezt az állomást,
05:00 és 21:30 között



Jelentős befektetési költség:
kizárólag jelentős
teherautóforgalmú
belvárosi területeken
alkalmas
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Logisztikai központok / Berlin városi
logisztikai központja
Logisztikai létesítmények
Berlin agglomerációjában

Sárga: fő ipari területek
 Városszéli logisztikai
központok vasúti, közúti
és vízi kapcsolattal
o Áruszállítási alközpontok
a belső városi
vasúhálózaton

 az alközpontokat és a vasútat ritkán veszik igénybe, mert kevés az erre
irányító ösztönző, és nem eléggé korlátozott a közúti teherszállítás
36

A megvalósítás jogi
keretrendszere
1.

Indokolás
▲ A város minőségi céljainak és a szükséges intézkedéseknek a felsorolása
▲ A minőségi célok és a tervezett intézkedések közötti kapcsolat
megjelenítése
2. Beépítés a városfejlesztési koncepcióba
▲ A koncepciónak tartalmaznia kell:
•
•
•
•

3.

A megvalósítás időbeli és helyi ütemezését
Az intézkedések hatásvizsgálatát
Az érintettek (lakosság, helyi vállalkozások) jogos érdekeinek teljesítését
Először a várhatóan nagyon sikeres intézkedéseket kell végrehajtani

A városi tanács határozata
▲ Az illetékes bizottság támogató döntése a koncepciót illetően

Arndt, Sommer 1998
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IV. rész – A bajnok város (Champion City)
bemutatása
Dundee
•
•

Azoknak a tapasztalatoknak, tudásnak a bemutatása, amelyeket
Dundee a városi teherközlekedésnek a fenntartható városi mobilitási
tervbe való beépítésével nyert
Dundee Fenntartható Városi Logisztikai Terve
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A városi teherszállítás elsődleges
megoldásainak kiválasztása, a
munkacsoportok bemutatása
•
•

Mindegyik résztvevő 3 fő problémát választ ki
A 3 legtöbb pontszámot kapott témát három munkacsoportban
beszéljük meg.

 Városi teherközlekedési megoldások gyűjtőfala rangsorolással
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V. rész – Munkacsoportok:
esettanulmányok feldolgozása
Mindegyik résztvevő válasszon egy munkacsoportot; lehetőleg azt,
amelyiknek a témája leginkább érdekli. A tréner bevezetést ad a
csoportnak, és elmagyarázza, hogy mindegyik csoportnak ki kell
dolgoznia egy esettanulmányt a probléma-megoldás párosra.
A csoport feladatai a következők:
• Mi a megoldás?
• Milyen problémát lehetne megoldani
ezzel a megoldással?
• Kik az érintettek?
• Melyek a végrehajtás
sikertényezői?

•
•

Milyen szerepe van az önkormányzatnak?
Hogyan integrálható az intézkedés a fenntartható városi mobilitási
tervbe?
40

VI. rész – A munkacsoportok
eredményei, összefoglalás és lezárás
•

A csoportokból egy-egy tag mutassa
be a közönségnek a csoport
esettanulmányát 5 percben

•

Ehhez flipchart is használható

•

Ennek a résznek a fennmaradó
idejében
- összefoglalás (utolsó dia) és
- a résztvevők értékelése
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A kiszállítási forgalom csökkentésére
irányuló önkormányzati
intézkedésterületek
 Az alacsony kibocsátású kiszállítójárművek és

megoldások támogatása, pl. környezetvédelmi övezeti
besorolású korlátozott területek

 A koordinált útvonalnavigáció bevezetése vagy

támogatása, pl. ITS-rendszerekkel a kiszállítási útvonal
optimalizálása érdekében

 Rakodási övezetek kialakítása a szállítójárműveknek; a
kereskedelmi célú közlekedés alapvető fontosságú a
város szempontjából
 A címzettek közötti együttműködés támogatása, pl. a
platformok (rakodórámpák) közös használatával

 A szállítók közötti együttműködés támogatása (city
logisztika 2.0)

 Egyeztetési platformok kezdeményezése a

kereskedelmi célú közlekedés problémaköréről

 Területi koncessziók bevezetése a szállításhoz
Source: Arndt, Wulf-Holger (2015), Funktion und Gestaltung von Haupt(verkehrs)straßen mit Schwerpunkt Innenstadt, Berlin (Difu-Impulse, Bd. 3/2015)
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Rendelkezésre álló képzési anyagok
Cím

Leírás

Formátu
m

Forrás

Előadások, tanulmányok, kiadványok, webináriumok stb.
http://ec.europa.eu/
transport/sites/transport/
files/2018-urban-logistics-study-th
e-integrated-perspective.zip

Városi logisztikai
tanulmány, 2017

Útmutató a városi logisztika különböző vetületeinek legjobb
gyakorlataival. A célcsoportot a helyi és regionális
önkormányzatok alkották.

Tanulmány

SULP

„Fenntartható városi logisztikai tervek” c. tervezési program

Weboldal

www.enclose.eu/content.php?p=5

ELTIS

Városi teherszállítás/city logisztika

Weboldal

www.eltis.org/topics/
urban-freightcity-logistics

CIVITAS
WEBINÁRIUM

A városi teherlogisztika fenntarthatóvá tételének elmélete
és gyakorlata

Webinárium

www.youtube.com/
watch?v=SQX0rlC7Y1Y

EU-USA városi
teherszállítási
webinárum

Példák a városi tehergépjárműpark villamosítására

Webinárium

civitas.eu/event/eu-us-urban-freigh
t-webinar-series-2-examples-urban-f
reight-fleet-electrification

Belvárosi
teherszállítás és
city logisztika

A belvárosi teherszállítás és city logisztika bemutatása A
városi közlekedés uniós finanszírozású kutatási projektje. Az
eredmények a www.eu-portal.net oldalon olvashatók.
TRANSPORT TEACHING. 2003

Webinárium

43

slideplayer.com/slide/4695906
www.eu-portal.net

Rendelkezésre álló képzési anyagok
Cím

Leírás

Formát
um

Forrás

Bevált gyakorlatok
CiViTAS

Városi teherszállítás

Weboldal

civitas.eu/measures/
urban-freight-logistics

BESTUFS.NET

EUROPA - A városi teherszállítás legjobb
megoldásai

Weboldal

www.bestufs.net

BESTFACT

A teherszállítás legjobb gyakorlatait,
kapcsolódási pontjait és szakpolitikáit bemutató
portál.

Weboldal

www.bestfact.net/
category/urban-freight

Cargohopper

Bevált példák a rakománykonszolidálással
megvalósított környezetbarát logisztikára

Videó

www.youtube.com/
watch?v=4xTUMAbBpC4

Kisléptékű
konszolidálás
(Micro
consolidation)

A teherszállítás utolsó útszakaszára irányuló
(kisléptékű) konszolidációs megoldás
bemutatása

Weboldal

novelog.eu

44

Köszönöm a figyelmet!
Städtischer Wirtschaftsverkehr Commercial/Goods Transportation in Urban Areas
- Transports Commerciaux/Marchandises en Ville
(Deutsch / English / Francais)

Dr.-Ing. Wulf-Holger Arndt | Difu
Deutsches Institut für Urbanistik
Mobilitáskutatási Terület
Zimmerstr. 13-15
10969 Berlin
http://www.difu.de
arndt@difu.de
Tel.: 030 39001 - 252
https://difu.de/publikationen/201
3/staedtischer-wirtschaftsverkehr
-commercial-goods.html

https://difu.de/publikationen/2016
/commercial-transport-in-urban-are
as.html
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Rövidítések
UFT = Urban Freight Transport (városi teherszállítás)
CT = Commercial Transport (kereskedelmi célú közlekedés)
CL = City Logisztika
CEP = Courier, Express, Package (futár-, expressz- és csomagküldési)
szolgáltatások
HDV = nehéz haszongépjármű
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