
SAMORDNAD VARUDISTRIBUTION
Nytt avtal 2020-01-01



• Nacka kommun har tillsammans med upphandling Södertörn genomfört en 
upphandling av ny samlastningsleverantör. Ny leverantör från 2020-01-01 är 
Widrikssons Åkeri AB.

• Sedan november 2019 inkluderas ej livsmedel i samlastning – det nya avtalet 
omfattar endast övriga varor. 

NYTT AVTAL



VARFÖR

Hållbarhet – samordnad 
varudistribution ger:

• Färre transporter på våra vägar

• Färre transporter i närheten av 
skolor och verksamheter

• En leverans vid ett tillfälle

• Minskade utsläpp (CO2, Nox)



Avtalet följs upp på:

• Minskad miljöbelastning

• Service

• Kostnadseffektivet

Uppfyllda måltal är en förutsättning för prisjustering.

MÅL OCH MÄTETAL



DEN NYA LÖSNINGEN

• Baseras huvudsakligen på Södertörns nuvarande lösning

• Optimeras utifrån:

• Miljö

• Service

• Ekonomi

Styrning gentemot faktiskt utsläpp
Vad istället för hur
Koppling mellan mål och prisjustering

Transportavisering
Teknik
Endast betala för korrekt utförd tjänst 

Större möjlighet för optimering
Prismodell
Koppling mellan mål och prisjustering



Transportavisering av alla leveranser:

• Information om leverans innan (tidpunkt)

• Information om leverans under leverans

• Avvikelser och betygsättning efter leverans

• Enheter kan inkomma med kontaktuppgifter 
avseende den person på enheten som ska få 
avisering till henrik.kallstrom@nacka.se

SERVICE



FLÖDESSCHEMA 

ENHETMasterdata

LEVERANTÖR

DC

Orderdata
Inköp / 

transport

Data för 
ruttning

1

2 3 4

5

5 6 7 8

1. Inköpsorder
2. Orderbekräftelse
3. Transportavisering
4. Leverans till DC
5. Ankomst skann
6. Last skann
7. Leverans till enhet
8. Leverans skann (POD) OBS! viktigt 

att skriva under när leveransen tas 
emot.



• Priset per sändning baseras på leveransens totala 
vikt.

• Vikt per stopp, enheter med fler GLN betalar 
kg/pris för den ackumulerade vikten per stopp. 

• Sändningar med ett viktintervall på 1-25kg har en 
fast kostnad om 80kr/sändning. Ex 3 order, 24 kg 
totalt kostar 80kr. 

PRISMODELL



LEVERANSDAG FREDAG FRÅN V.3

DAG -3*
Sista beställnings-
tidpunkt (16.00)

DAG -2
Transportorder

skickas 

DAG -1
Inleverans till DC 

(05.00-12.00)

DAG 0
Leverans till 

beställande enhet kl
7-15

Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Enhet som har begränsningar i leveransfönstret fredag 7-15 måste meddela
tillgängliga tider denna dag! 

* Sista beställningstidpunkt till läromedia är tisdag veckan innan leverans. 



OM NÅGOT GÅR FEL VID LEVERANS

• Track & trace (http://k2.widrik.se/K2/) spårning sker på NK-nummer så viktigt 
att order läggs i Proceedo. 

• Kontakta Widrikssons
• sodertorn@widrik.se
• 08 – 588 929 05

• Vid fel i vara (t.ex. fel artikel ligger i förpackning), kontakta varuleverantör

• För övriga fel/synpunkter/masterdata kontakta Henrik Källström, avtalsansvarig i 
Nacka kommun. henrik.kallstrom@nacka.se

http://k2.widrik.se/K2/
mailto:sodertorn@widrik.se


TRACK & TRACE



• Vecka 48 – leverantörsmöten

• Vecka 49 – testsändning till enhet i Nacka

• Vecka 49 – informationsmöten med personal i Nacka kommun

• Vecka 50 – utvärdering / ev. justering

• Vecka 51 – OK från leverantör och Widrikssons

• Vecka 3 – produktionsstart

TIDSPLAN
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