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Gods i byerne: distribution i ydertimerne  

 

Distribution i ydertimerne 

At varedistribution bliver spredt ud over flere timer i døgnet vil bl.a. 

betyde følgende: 

 Last- og varebilerne kører længere på literen i ydertimerne, 

hvor der ikke er så meget trafik, og hvor kørslen derfor kan 

blive mere jævn med færre start og stop. 

 Vognmændene opnår en bedre udnyttelse af deres materiel 

 Vejnettet vil blive lettet for tung trafik i dagtimerne 

 

Den største barriere i relation til distribution i ydertimerne er at be-

grænse støjen, men herudover er der også forhold som sikkerhed, 

adgangsforhold og arbejdstidsregler at tage hensyn til. 

 

Last- og varebiler kan køre væsentligt længere på literen og opnå væ-

sentlige tidsbesparelser ved at køre i ydertimerne i stedet for i myl-

dretiden. En CO2-reduktion i størrelsesordenen 30 % er ikke ureali-

stisk. 

Foreløbige erfaringer fra forsøgsprojektet 24T Transport peger imid-

lertid på, at det selv med mulighed for at opnå tilskud er svært at få 

igangsat demonstrationsprojekter. Barriererne er navnlig de gældende 

støjgrænser for varelevering. 

Det vurderes dog at der er et vist potentiale for at flytte distribution 

væk fra myldretiden og over til ydertimerne alligevel, navnlig hvis der 

benyttes støjsvagt materiel. 

Ca. 30 % af den samlede vejgodstransport handler om distribution til 

byerne. Det kan forsigtigt antages, at 1 - 5 % af denne transport kan 

flyttes til ydertimerne, og der er regnet på begge yderpunkter. 

 

Virkemidlet består i at yde tilskud til demonstrationsprojekter om di-

stribution i ydertimerne, herunder yde tilskud til støjsvagt materiel, og 
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dermed vise vejen for større frivillig udbredelse af distribution i yder-

timerne. 

 

Beregningerne viser, at drivhusgasudledningen kan reduceres med 

mellem 3.000 og 15.000 tons CO2-ækvivalenter i 2020. Der er ikke 

regnet en samfundsøkonomisk skyggepris , da tiltaget har temmelig 

lille CO2-effekt. 

 

 


