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Utfordringer
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Source: UN – World Urbanisation Prospects
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Drivere

Vekst og 
urbanisering

TeknologiMiljø
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E-handel

• E-handel økning 74 % siden 
2013

• Økning siste år 16 %

• Showroom i stedet for 
butikker

• Fysiske butikker stenger 

• Leveringsløsninger
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Byterminal

b) Distribusjon via byterminal

Konsolidering
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Terminallokalisering
• Terminaler nærmere sluttkunde – kortere last mile

6NORSULP-Kristiansand, 27.8.2018



SYKKELLOGISTIKK
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Hva så med byene?
• Mer direkteleveranser til hjem, showroom i bysentrum?

• Økte forventninger til rask levering

• Betalingsvillighet for miljøvennlig transport?
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Hva så med byene?
Mer trengsel – økt 
miljøfokus - strengere 
reguleringer?
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Elektriske 
varebiler
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Miljøvennlige kjøretøy

 Gnewt cargo
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Alternative drivstoff

• Parisavtalen – mål om betydelige utslippskutt

• Lokal luftkvalitet i byer – Euro 6 kraftig forbedring

• Innfasing av nullutslipps lastebiler tar lang tid
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City logistics in living laboratories

1.  Truck arrives 

 

2.  Driver unloads vehicle 

 
 

 

3. Truck and driver leave 

 

4.  Local staff brings freight to tenants 
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Alternative leveringstidspunkt
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Autonome kjøretøy
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Droner og roboter

15

Volum?
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Bylogistikkplaner (SULP)

• Bevisstgjøre, ta hensyn til nye distribusjonsformer 
og logistikk i planleggingen

• Kunnskap og data om distribusjonsformer og 
logistikkløsninger er basis for tiltak

• Diskusjon og erfaringsutveksling, felles mål?

• Fasilitering og støtte til lønnsomme forretnings-
modeller

• Kunnskapsoverføring og kompetansebygging i 
kommuner og byer
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Oppsummering

• Fortsatt befolkningsvekst og økt urbanisering?

• Spennende teknologisk utvikling på gang– hva er 
levedyktig?

• Teknologien som redning?

• Integrere vareleveringsplaner bedre i generell 
planlegging

• Varetransport har fått bedre plass i bytransport-
planleggingen
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Takk for oppmerksomheten!

www.norsulp.no

Olav Eidhammer (TØI)

oe@toi.no

971 41 461
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