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Eldrivna hemleveranser av livsmedel
E-handeln för livsmedel har ökat kraftigt de senaste åren, framför allt i vår då
den sköt i höjden på grund av Corona. För att säkerställa att dessa system får
en hållbar transportlösning ska det nystartade projektet ”Ehandelsdistribution av livsmedel i städer med elfordon” (E-DEL) utveckla en
lösning för omställning till eldrift inom e-handelsdistribution. Projektet
involverar Chalmers Industriteknik, Gordon Delivery, E-Tron AB, Coop,
Castellum och Stockholms Stad och är finansierat av Triple F.
Stor potential av omställning av livsmedelstransporter
För att nå ett fossilfritt Sverige 2045, måste godstransportsystemet ställas om

till ett fossil-oberoende system där elektrifiering har identifierats som en
viktig åtgärd. Då e-handeln av livsmedel bara anses vara i sin linda är det
läge att ställa om transportsystemet till elfordon nu för att ”göra rätt från
början” innan marknaden växer ännu mer. Omställningen av
livsmedelstransporter till elfordon står dock inför fler utmaningar än andra
godstransporter eftersom de måste säkerställa en obruten kylkedja för de
temperaturkänsliga produkterna.
Teknik, infrastruktur och logistik i samma system
För att hitta lösningar som snabbt kan implementeras kommer projektet att
fokusera på att hitta en lösning som beaktar utmaningar och möjligheter med
tekniken (då primärt fordonens kylanordningar och batterikapacitet),
infrastrukturen (i form av omlastnings- och laddningscentraler) och
logistiksystemet (t.ex. rutter, antal stopp, volymer, kundkrav) samtidigt. När
projektet är slut är ambitionen att ha en färdig lösning som kan testas i
verkliga distributionssystem.
Vill du veta mer om projektet
Projektet har fått finansiering av programmet Triple F, Trafikverkets
forsknings- och innovationssatsning med syfte att bidra till det svenska
godstransportsystemets omställning till fossilfrihet. Projektet börjar
omedelbart (september 2020) och pågår till slutet av augusti 2021. Ta gärna
kontakt med oss om du vill veta mer.
Projektledare E-DEL:
Jessica Wehner, Chalmers Industriteknik, tel: +46 (0)31-772 42 11,
jessica.wehner@chalmersindustriteknik.se

Chalmers Industriteknik erbjuder akademisk spetskompetens i konsultformat
inom områdena energi, material, digitalisering, design och cirkulär ekonomi
och gör morgondagen redo för framtiden. Gordon Delivery erbjuder
marknadsledande lösningar inom logistik för den sista milen och fokuserar på
e-handelsdistribution av livsmedel i flera svenska städer. E-Tron AB är en
specialist inom utveckling och tillverkning av elfordon och har funnits på den
nordiska marknaden sedan 1993. Coopär en av Sveriges största aktörer inom
dagligvaruhandeln och e-handelsdivisionen växer kraftigt. Castellum är ett

fastighetsbolag som huvudsakligen äger kommersiella fastigheter för kontor,
butik, lager och industri. Stockholms Stad är Sveriges största kommun och har
ambitionen att vara fossilfri till 2045.
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