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Organisation
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3 cityhubbar: Malmö, Stockholm och
Göteborg.  Utför uppdrag även i Lund, 
Uppsala och Linköping. 

2 + 2 medarbetare vid huvudkontoret i 
Malmö: ledning, AFU, ekonomi/HR 
(Externt), försäljning/marknad (Vakant
samt deltidsanställd), IT (Vakant)

6 centralt agerande trafikledare, 3 i 
Malmö & 3 i Stockholm. Totalt 102 
heltids- och timanställda förare.

35 lastcyklar fördelat på både nya och
äldre modeller av Starke 
10 elmoperder, 5 mindre lastcyklar
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SYFTE

ATT SKAPA EN STAD SOM RÖR SIG 
I HARMONI MED MÄNNISKAN

VISION

HUNDRA PROCENT HÅLLBAR 
CITYLOGISTIK I ALLA LED

MISSION

VI UTVECKLAR CITYLOGISTIKEN 
MED STORT HJÄRTA OCH STARKA 
BEN

Syfte, vision & mission



Historik & Nuläge 
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● Grundat 2012 i Malmö

● Inledningsvis privata kunder;  
möbeltransporter, flyttlass och bud.

● 2019 etablering i Stockholm. Företagskunder 
och större lokaler. Alltmer del av större 
transportkedja.

● Nu hubbar i Malmö, Stockholm, Göteborg

● Ny VD, 1/3-2020

1802 2442 3588

21639

27000

2016 2017 2018 2019 2020

Översikt MBB 2016-2020

Omsättning
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Triple
Lastvikt (kg): 400 kg
Lastutrymme: Upp till 1 kubikmeter
Batteriräckvidd: En arbetsdag

Fordon

Starke
Lastvikt (kg): 200 kg (Modulär)
Lastutrymme: Upp till 4 kubikmeter
Batteriräckvidd: En arbetsdag

Typgodkänd på Europa
Patent. Växelflak



Konkurrenter / Omvärld / Fordon
Lätt att ha koll – få som gör det – alla vill publicera

Starke – L1EA (Ny fordonsklass som tillåter 1kwh, 25km, hjälm samt trafikförsäkring (mopedklass 2))

Onomotion, låg vikt, låg 1pall, hytt

Cykel-klassade, låg vikt, 1 pall (Tex Monark)

Velove – 1,5pall, låg vikt, låg kraft, kort distans



Konkurrenter / Omvärld / Verksamhet

Alla logistikbolag har en cykel som ligger på marknadsföringskontot

● PostNord – små lastcyklar, delvis personal

● Foodora – Storskaligt blomsterbud. Enstaka leveranser från A till B.

● Velove – cykel + bemanning, ingen logistik

● Pling – ekonomisk förening, cykelbud, A – B.

● Övriga logistikbolag köper tjänsten, via oss alt via Velove

MoveByBike, kombination av gods och fordon. 
Bemanning av människor som gillar att vara en del 
av staden samt öka säkerhetsaspekten genom att inte
sitta i ”hytt”. Möter oskyddade trafikanter i samma miljö. 



Marknad
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Starkt växande e-handel ritar om logistikkartan! 

o Andelen paket ökar successivt i takt med att e-handeln växer

o Med växande e-handeln följer konsumenters krav på 
bekvämlighet, flexibilitet och valbarhet.                                 
”Last miles” relativt stora andel av den totala 
paketleveranskostnaden utgör ett viktigt processteg för den 
som vill skaffa sig en konkurrensfördel.

o Efterfrågan av snabba, flexibla och hållbara citytransporter 
växer och förväntas växa än mer i takt med att andelen 
hemleveranser ökar.

o Samhällsdebatt och stadsplanering driver utvecklingen mot 
mindre CO2 utsläpp i städerna och hållbara lösningar. 

o Acceptans att betala för miljö & socialt ansvar 



Produktivitetet
Bike vs Van

 Dubbel infrastruktur
 Närhet till leverans – parkering

o Pilot med DHL – Malmö
Distribution stadskärna. 3vans / 2bikes

o Skolmat – Malmö
En leverans, bike halva sträckan halva tiden – samma leverans.

o Instabox – Stockholm
Distribution bike vs van varannan dag. 12lev/h vs 7lev/h

o Linas Matkasse
15-25lev/h

o Urbana godstransporter bidrar idag till rörlighet av gods och 
service men också till förseningar, trängsel, buller och 
klimatutsläpp.



Tack!
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