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Varetransport i by 
• Viktig for å skape attraktive byer og økonomisk bærekraft 

 
• Karakteriseres av 

– Manglende koordinering 
– Utilgjengelige vareleveringslommer 
– Ineffektive varemottak 
– Improviserte løsninger 

 

 
• Utfordringene bidrar til ineffektiv distribusjon, mer trafikk og 

økte utslipp 
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Presenter
Presentation Notes
If we focus on urban freight distribution, this is of course an important prerequisite for living cities.But on the other hand, a pilot project has shown that urban freight distribution in Oslo is characterized by challenges related to �-   lack of coordination between actors in the logistics chain, inaccessible and unavailable loading zones, ineffective stock receipts ad-hoc events requiring improvised solutions. This results in inefficient distribution and increased traffic, and thereby increased emissions.



Forprosjekt vår 2011 

Grønn bydistribusjon i Oslo 

Hva gjorde vi i forprosjektet? 
• Kartla utfordringene ved distribusjon i Oslo 
• Overordnet og begrenset internasjonal studie 
• Etablerte felles arena for involverte aktører - prosessgrunnlag 
• Forankring/sammensatt partnerskap -  konsortium 
• Søknad til Regionalt Forskningsfond, Hovedstaden høst 2011 

 
"Løse offentlig sektors behov gjennom miljøvennlig løsninger innenfor 
transportsektoren med hensyn til organisering, tjenester og teknologi" 

 
RFF innvilget støtte til prosjektet, 2012-14 
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Hovedmål 
Å utvikle miljøvennlige og effektive distribusjonsløsninger i Oslo sentrum 



Grønn bydistribusjon i Oslo  

 Visjon: Null utslipp ved varedistribusjon i by 

 
 Hovedmålet:  

Utvikle miljøvennlige og effektive distribusjonsløsninger i 
Oslo sentrum. 

  

 Delmål: 
M1  Utvikle løsninger for bedre utnyttelse av tilgjengelig gateareal 
M2  Utvikle løsninger for bedre utnyttelse av døgn og uke (24/7) 
M3  Demonstrere bruk av miljøriktige og energieffektive kjøretøy og 
varemottak  
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Stakeholders in urban distribution 
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Presenter
Presentation Notes
Research typically identifies carriers, end-receivers and local authorities as the most relevant stakeholdersThose are also identified as the main actors in Oslo case. The figure shows stakeholders and their interrelations in the urban distribution chain. One purpose of this paper is to present stakeholder needs and concerns upon implementation of measures for green freight distribution.



Hvordan finne effektive tiltak?  

 
 
 
 
– Egnet og tilpasset Oslo sentrum 
– Hensyntatt brukernes behov 
– Økonomisk bærekraftig  
– Energieffektiv 
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Presenter
Presentation Notes
In order to find the right solutions the project contains a state of the art study, stakeholder interviews, demonstrators and evaluation. There are many initiatives in other cities of the world which have proved successful in terms of environmentally friendly freight transport. The state of the art study comprised around 50 initiatives, sorted into 13 categories. It is important that the measures meet the specific needs and local requirements in Oslo, and this taken into account, the number of measure categories was reduced to 7.



AP 7 demonstrator (d1, 2012) 
• Demonstrere bruk av miljøvennlige kjøretøy  
• Fokus på optimalisering av kjørerute, batterikapasitet og lasteevne 
• Utvikling av evalueringsmetodikk; Rammeverk for både demo (d1) 

og (d2). Samfunn, gatebilde, økonomi, miljø, effektivitet 

• Bring har kjøpt sin første el-varebil 
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Samlede resultater 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Prioritert rekkefølge: 
1. Miljøvennlige kjøretøy 
2. Adgang kollektivfelt/ -gate 
3. Alternative leveringstidspunkt 
4. Konsolideringssenter 
5. Bestilling laste-/lossesoner 
6. Bemanningsfrie løsninger 
7. Adgangsbegrensninger 
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• Sprikende oppfatninger om flere av tiltakene – interessekonflikter mellom 
aktørene 

Presenter
Presentation Notes
De brune søylene viser gjennomsnittlig totalscore for tiltakene, når hver gruppe teller liktDe andre søylene viser vurdering fra hver gruppeSkal gå nærmere inn på resultater fra fire av tiltakene – de som er mest aktuelle som demonstratortiltak. Har allerede gjennomført en demonstrator for miljøvennlige kjøretøy, så det blir nr 2-5 på lista.



• Konsolideringssenter 
• Samlasting av samlet leveranse til mottaker på egnet sted i sentrum 
• Prioritering av større kjøretøy i nærliggende vareleveringslommer 
• Terrorsikringstiltak med begrenset adgang for større kjøretøy 

 
• Overordnete spørsmål: 

• Hvor kan et slikt senter ligge? 
• Hvem kan drifte senteret? 
• Hvem skal utføre distribusjon? 
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Konsolideringssenter og distribusjon med sykkel/el-varebil og 
regulere hvem som får tilgang til vareleveringslommer (d2) 



Reservasjon av vareleveringslommer for 
distribusjonskjøretøy 

• Nytt demotiltak (d2) 
Omskilting av to vareleveringslommer i Grensen, slik at varelevering får 
enerett i tidsrommet 08-17 

 
• Hovedmål 

Å undersøke muligheter for effektiv og  
miljøvennlig varedistribusjon i Oslo sentrum  
gjennom prioritering av distribusjonskjøretøy  
i vareleveringslommer  
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Bakgrunn for demotiltaket 

• Uforutsigbar p-situasjon for 
distribusjonskjøretøy 
 

• Resulterer i letekjøring, fysisk og 
psykisk stress for sjåførene og 
ineffektiv distribusjon 
 

• Forundersøkelser 
– Vareleveringslommer brukes i stor grad 

av andre (private, håndverkere, taxi 
mm.) 
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Effekt- og konsekvensanalyse ved 
adgangsbegrensning 
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Figur 2: Brukere av varelommene, fordelt over tid. 
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Figur 1: Fordeling av 
kjøretøy hos transportørene 

• «Barbere» toppen 
• Unngå letekjøring 

hos transportør 
• Unngå å utestenge 

varebil 



Målsetting  • Resultat  •  Nytteverdi 
GBO prosjekt, status per 010114.      

Hovedmål: Utvikle miljøvennlige og effektive distribusjonsløsninger i Oslo sentrum. 

Resultat: 
• Identifisert best-practice på urban freight i Europa 
• Kunnskap om involverte aktører, roller og behov og hvordan hver enkelt kan bidra til "vinn-vinn 

løsninger" og redusere sub-optimale løsninger 
• Vurdering av ulike tiltak, egnethet for Oslo sentrum og hensyntatt terrorsikring 
• Utvikling av evalueringsmetodikk mht.  samfunn, gatebilde, økonomi, miljø, effektivitet 
• Demonstrasjon  av  el-varebil  I bydistribusjon (d1) og planlegging og etablering av 

konsolideringssenter (d2) 
• Formidling av resultat og kunnskapsoverføring, nasjonalt og internasjonalt 

Nytteverdi: 
• Etablert  arena for dialog og samarbeid mellom det private næringsliv og offentlige myndigheter 
• Kunnskap om tiltak og effektene av de 
• Kunnskap om suksesskriterier og flaskehalser ved utprøving av tiltak 

 
www.sintef.no/gbo 
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http://www.sintef.no/gbo
http://www.sintef.no/gbo


Workshop Organizers: 

2nd Innovation in Urban Freight 
International Workshop 
Oslo, Norway, September 15-16, 2014 

The purpose of the workshop is to gather researchers, policy-makers and industry 
practitioners to learn about & discuss innovative solutions to urban freight challenges. 

• Innovations in distribution 
• Big Data analytics and ITS innovation 
• Smart and sustainable growth 

Website: http://www.ntnu.edu/ifreight 

Keep checking back for updates on abstract submission (deadline May 1, 2014), 
tentative program, and travel arrangements. 

Questions? Send an email to: kelly.pitera@ntnu.no 

Workshop themes: 

http://www.ntnu.edu/ifreight
mailto:kelly.pitera@ntnu.no
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For mer info: 
helge.jensen@bym.oslo.kommune.no 
astrid.bjorgen.sund@sintef.no 
 
 
www.sintef.no/gbo 

 

Presenter
Presentation Notes
Research project with Oslo municipality as project owner and funded by The Regional Research Fund. The project is carried out in collaboration with central businesses, government andresearch institutions.Development of evaluation method using measurements to assess the effect / impact of the measures (good data quality)�Street scene, economy, environment, efficiency

mailto:astrid.bjorgen.sund@sintef.no
mailto:astrid.bjorgen.sund@sintef.no
http://www.sintef.no/gbo

	�Prosjektpresentasjon �2014�
	Slide Number 2
	Varetransport i by
	Forprosjekt vår 2011�Grønn bydistribusjon i Oslo
	Slide Number 5
	Grønn bydistribusjon i Oslo 
	Slide Number 7
	Stakeholders in urban distribution
	Hvordan finne effektive tiltak? 
	AP 7 demonstrator (d1, 2012)
	Slide Number 11
	Samlede resultater
	Slide Number 13
	Reservasjon av vareleveringslommer for distribusjonskjøretøy
	Bakgrunn for demotiltaket
	Effekt- og konsekvensanalyse ved adgangsbegrensning
	Målsetting  • Resultat  •  Nytteverdi�GBO prosjekt, status per 010114. 				
	Slide Number 18
	  �

