Omlastningscentralen i Eskilstuna
En station för omlastning av kommunens varor

Den femte september 2014 öppnar Omlastningscentralen. Målet
är att minska utsläppen från de transporter som levererar varor till
kommunens enheter samt öka säkerheten för våra skolbarn.

-”Det är bra att det införs successivt.
Nu har vi chans att få till rutinerna
innan detta kommer att gälla alla
leveranser.”

Alla leverantörer kör sina varor till Omlastningscentralen i Ekeby.
Där lastas varorna om, samordnas och körs ut till mottagare inom
ett område. Det här gör det möjligt för kommunens beställare att
arbeta mer effektivt då de alltid får sin leverans vid samma 
tidpunkt och vid färre tillfällen.
Omlastningscentralen innebär en halvering av antalet transporter
och en halvering av utsläppen. Vi får även kontroll på vilket drivmedel transporterna körs på.

Barbro Norrhammar

kökschef, äldreboendet Strigeln

Med färre transporter till skolorna blir också barnens väg till och
från skolan säkrare.

-”Vi kan köpa varor utifrån våra egna
önskemål och krav i större utsträckning.
Vi kan köpa mer närodlat. Det skapar
arbetstillfällen och det blir högre kvalitet
på varorna eftersom de inte behöver resa
så långt. ”

När verksamheten vid OLC är helt utbyggd kommer samtligt gods
till Eskilstuna kommun att lotsas via OLC. Införandet av olika godstyper kommer att ske successivt.

Färre stopp och mindre utsläpp

Redan innan OLC är helt utbyggt kommer antalet stopp för lastbilar
att minska drastiskt liksom koldioxidutsläppen.
Antal stopp för lastbilar

Innan OLC 			
Vid starten av OLC		

24 460 stopp
11 800 stopp
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-”Det blir lättare att planera och
arbeta effektivt när köttet och
mjölken kommer samtidigt. ”

Innan Omlastningscentralen
Marja Järtelius

Eskilstuna är en logistikstad

kostchef, Torshälla stads förvaltning

Flera oberoende undersökningar visar att Eskilstuna är en av
de bästa platserna i Norden för varudistribution. Eskilstunas
väl utbyggda infrastruktur innebär snabba och effektiva
person- och godstransporter.
Nu använder vi våra kunskaper och erfarenheter för att förbättra och effektivisera hanteringen av kommunens eget gods.

Grossist

Eskilstuna är en logistikstad, både globalt och lokalt!

-”Det blir en trygghet för personalen att
veta vem som kommer och vad man kan
förvänta sig i service och bemötande. ”

Innan Omlastningscentralen kunde det komma flera transporter
till varje enhet, flera gånger i veckan, vid olika tidpunkter. Det
innebar en säkerhetsrisk, en mängd utsläpp från bilarna och ett
ineffektivt arbetssätt för personalen.
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Med Omlastningscentralen
Alla leverantörer kör
sitt gods till OLC.
Grossist
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På OLC tas godset emot, sorteras och
packas om utefter område, exempelvis
Skogstorp och enhet, exempelvis Skogstorpsskolan.

Grossist

Lättare att ha kontroll på vad som levereras.
Nära samarbete mellan OLC och
verksamheterna.
Varorna packas i den ordning som

Grossist

verksamheterna vill ha dem.
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Lastbilarna kör ut godset,
endast en transport till
varje område och enhet.
Säkrare trafikmiljö och
mindre utsläpp.
Bilarna drivs med biogas.
Färre bilar på våra vägar.
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Tack vare OLC gynnas både miljö och
människor i Eskilstuna kommun!

Transporten anländer en specifik dag och tid till enheten.
Säkrare skolgårdar och utemiljö.
Lättare för personalen att planera.
Större leveranssäkerhet.
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