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Logistikkrav, miljø og kostnader - LIMCO
Ett kompetanseprosjekt for næringslivet hvor sensor og
sporingsdata fra lastebiler brukes til analyseformål
Transport og logistikk 2019
Inger Beate Hovi
Torsdag 26/9-2019

LIMCO – Et KPN-prosjekt
 Kompetanseprosjekt for næringslivet
 Forskningsprosjekt med brukermedvirkning, finansiert 80 % av NFR og 20 % av brukere
 Kompetansebyggende også i bedriftene

 Forskningspartnere:

 Brukerpartnere:

 Internasjonal eksperter
 Professor Michael Browne (University of Gothenburg),
 Professor Lauri Ojala (Turku School of Economics),
 Professor Alan McKinnon (Kühne Logistics University in Hamburg)

 Prosjektperiode august 2018 - juni 2021
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Overordnet idè:
Øke effektivitet og redusere miljøpåvirkning fra
lastebiltransport ved å utnytte data som for få år tilbake ikke
eksisterte
 Ulik grad av digitalisering i transport og logistikk
 Informasjonsflyt som strekker seg fra
 bruk av faks og brev
 digitalisering på høyt nivå

 Gjenspeiler potensialet for digitalisering i transport- og logistikkindustrien

 Uutnyttet potensial av disse dataene for transportplanlegging og optimalisering
 Samarbeid med transport- og logistikkfirma for å sikre tilgang til data og
kommersiell relevans av prosjektet

Side 3

Forskningsspørsmål
 RQ1: I hvilken grad påvirker kundekrav (sendingsfrekvens og
leveransetidspunkt) og logistikkutforming kostnader og miljø?
 RQ2: Hvordan påvirkes kostnader og miljø av det geografiske området
transporten utføres?
 RQ3: Hvordan kan kjøretøydata gi økt kunnskap om miljø- og kostnadseffekter
av flaskehalser i infrastruktur?
 RQ4: Hvilken effekt har geografisk plassering av terminaler på miljø og
kostnader?
Side 4
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Forskningsspørsmål
 RQ5: Hvordan kan kjøretøydata måle og forbedre sjåførenes adferd?
 RQ6: Hvordan kan synliggjøring av kjøretøydata bidra til mer effektive
distribusjonsløsninger i by?
 RQ7: Hvordan kan nye kjøretøydata bidra til mer tilpassede kjøretøy
(motorstørrelse, kjøretøystørrelse, etc.) til transportbehovet?

Side 5

Public sector partners:

• Input to logistics and transport planning at
NPRA
• Electronic reporting to SSB using truck data.
Industrial partners:
Transport and logistics firms, buyers of
transport services, and trade organizations

Data from Autosys
• Truck body
• Number of axles
• Gross weight
• Payload
• Vehicle length
• Etc.
Data from about
1.000 trucks with
onboard
systems
installed

Industrial partner:

Data from onboard systems in trucks
•
Fuel consumption
•
Emissions
•
Total usage of trucks
•
Idling
•
Weight class
•
Speeding
•
Cruise control usage
•
Power take-off (supplies power to
cranes, cooling systems etc.)

Data from the
users of the trucks

Industrial
partner:

Merge data from
onboard
systems with
data from
logistics
software and
ERP systems

Interviews with the industrial partners
Contribute to a more holistic approach
towards analyzing the logistic
organization
Complement the quantitative data from
automated systems

Data from logistic systems
•
Flow of goods
•
Deliveries
•
Delivery time
•
Timeslots
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3

04.10.2019

Kjøretøydata består av to datasett
 Sensordata
 Posisjonsdata
 Vi trodde at disse var aktive på alle nyere biler og koblet sammen!
 De er ingen av delene!!!
 Data er aktive kun ved åpne abonnementer fra kjøretøyleverandører
 Ulik tidsoppløsning på GPS-data og ytelsesdata i APIen som er tilgjengelig
 Medførte langt færre aktuelle biler blant brukerbedriftene enn vi initielt trodde
 Økt datafangst: NLF som prosjektdeltaker inviterte sine medlemsbedrifter
Side 7

Sensordata:
 Data fra Linx

 Sammenlignbare data på
utrulling, cruisekontroll og
tomgang
 Data knyttet til bremsing,
automatbruk, effektbruk og
overhastighet er ikke direkte
sammenlignbare
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Eksempel: En bil, en dag, 589 posisjoner
(2:27 min i snitt mellom hver)
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Det logges data fra 19 transportbedrifter fordelt på
571 lastebiler
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God spredning mht hvilke markedssegmenter som
dekkes
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God spredning også i geografi
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Bedre beslutningsgrunnlag for bedrifter og offentlig
planlegging
 Grunnlag for detaljerte kostnadsfunksjoner for transport og logistikk
 GPS-data sammen med sensordata gir mulighet til å analysere hvordan ytelser og
forbruk varierer med hvor bilene kjører
 GPS-data primært egnet til analyser av tidsbruk og vegvalg
 Knytte data til kartprogram
 Skiltet versus faktisk hastighet
 Variasjoner over hvor og når transportoppdragene utføres
 Tidsbruk ved leveranser og transportoppdrag

 Sensordata gir informasjon om motortid, kjøretid, tomgangstid, distanse, forbruk,
hastighet mm pr dag
 Kjøretøytekniske detaljer hentes fra Motorvognregisteret til SVV
 Utfordring informasjon om lastvekt og bruk av tilhenger, mangler.

 Informasjon om lastvekt og sendinger må hentes fra ordresystemer
Side 13

RQ8: Hvordan kan nye kjøretøydata gi bedre
grunnlag for planlegging?
 SSBs lastebilundersøkelse er kjent for alle lastebileiere
 Stor oppgavebelastning

 Pågående prosjekt i Eurostat om integrering av nye stordata i offisiell statistikk
 Norge: Nye data til produksjon av statistikk om godstransport på vei
 Data fra lastebiler og flåtestyringssystem (lokasjonsdata, tid, vekt)
 Godsdata fra fagsystemer

 Kobling av kjøretøydata med uttrekk fra fagsystem
 Nye data til å kvalitetssikre skjemadata
 Nye data som en del av et «smartere» surveydesign – flermodusundersøkelse
 Bedre rapporteringsløsning med preutfylte turer basert på GPS-data?
 Vektdata (tomtur/tur)?
 Nye data erstatter deler av/hele lastebilundersøkelsen?

 I prosjektet kartlegges nå i hvilken grad data kan hentes fra fagsystemer til
transportører og ERP-system

Side 14
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Mer informasjon om prosjektet:

Norsk og engelsk
Side 15
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Hvordan kan nye data fra lastebiler bidra
til billigere og mer klimavennlig
transport?
Transport og Logistikk, 26. september 2019
Christian S. Mjøsund
Forsker, Transportøkonomisk institutt

Innledning
 Hensikt:
 Få innsikt i bruken av lastebiler og
bedriftenes logistikkopplegg

 For å:
 For å besvare
forskningsspørsmålene i prosjektet
 Gi deltakerbedriftene kunnskap om
transporten og støtte til beslutninger

 Sentrale spørsmål:
 Hvordan brukes lastebilene i
dag?
 Hva er kostnadene og
miljøpåvirkningen forbundet
med dagens bruk?
 Hva er konsekvensen/effekten
av endringer?

Side 2
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Hvordan brukes kjøretøyene i dag?
• Data samles inn
kontinuerlig fra kjøretøyene
• Gir informasjon om:
•
•
•
•

Kjøreadferd
Ytelsestall
Drivstofforbruk
Posisjonering (GPS)

Side 3

Posisjonering med GPS-data fra lastebiler
Fordeling av tiden på hastighetskategorier (eksempeldag)

 Eksempel på GPS-tracking fra
lastebil

3.0

2.5

 Bama-bil på en tilfeldig dag
2.0

Timer

 Start: Moss kl 11:51
 Slutt: Moss kl 21:48
 Totalt: Ca 10 timer

1.5

1.0

 Statistikken gir et stilisert bilde av
virkeligheten, GPS-dataene
inneholder mer informasjon…

0.5

0.0
Stopp

Under 10 km/t

10-20 km/t
20-40 km/t
Hastighetskategori

40-70 km/t

Over 70 km/t
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Hva kan GPS-posisjoner gi i seg selv?
 Hvilke ruter blir valgt?
 Hvor og hvor lenge stopper
lastebilene
 Hvor er flaskehalsene i
infrastrukturen?
 … men det vil gi mer hvis man har
informasjon om:
 Transportkostnader og
miljøpåvirkning
 Rute- og ordredata
Side 5

Transportkostnader og miljøpåvirkning
 Det utvikles en generell
kostnadskalkylemodell i prosjektet
 Tilpasses transportoppleggene til de
ulike deltakerbedriftene
 Output fra modellen standardiseres
for å kunne benytte verdiene i
analyse på tvers av bedriftene

 Grunnlag for å tallfeste kostnads- og
miljøeffekter innenfor de ulike
forskningsspørsmålene
 Gir deltagerbedriftene et grunnlag for
kostnadseffektive og miljøvennlige
beslutninger
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Bedriftsspesifikke kostnadsmodeller
Hvordan?
 Kartlegge kostnadselementene i
bedriftenes transportopplegg
 Basert på bedriftenes
informasjon om:
 Ruteopplegg (tider, hva som fraktes,
leveransemønster)
 Hvilke kjøretøy som inngår i
ruteoppleggene
 Kostnadskalkyler for kjøretøyene
 Tider for aktiviteter som lasting og
lossing
Side 7

Struktur i kostnadsmodellen

Kostnadsregnskap for kjøretøy
Nøkkeltall:
Faste kostnader
Variable kostnader per km
Lønnskostnader per time

Ruteinformasjon /
Transportopplegg

Kostnader for
ruter/transportopplegg:

Nøkkeltall:
Årlig transportomfang
Antall km per rute
Tidsbruk per rute

Nøkkeltall:
Kostnad per rute
Kostnad per enhet
Utslippstall

Annen informasjon:

Annen informasjon:

Kapasitet for kjøretøy
Drivstofforbruk per mil

Hvilke kjøretøy brukes på rutene
Totalt antall km per kjøretøy
Fyllingsgrader og returlast

Side 8
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Hva får man ut av modellen?
Eksempel på output fra modellen som gir en oversikt over kostnader og miljøpåvirkning
for transportopplegget i bedriftene

Nøkkeltall per rute
Totale kostnader (1000 kr)
Miljøbelastning
Nøkkeltall kostnader (kr)
Nøkkeltall utslipp
Rute
Faste Variable Lønn
Totale Drivstofforbruk (l) C02‐utslipp (kg) Turkost Leveransekost Pallekost Km‐kost Drivstoff per tur (l) CO2 per tur CO2 per pall
Rute 1
1 552
2 930
2 835
7 317
199
529
13 494
6 447
288
21
232
618
13
Rute 2
2 211
2 668
2 268
7 147
183
486
18 832
18 832
302
28
308
819
13
Rute 3
269
1 298
2 811
4 378
87
231
4 528
4 528
76
33
57
151
3
Rute 4
2 018
2 027
2 957
7 002
138
367
8 932
8 932
150
29
113
301
5
Rute 5
355
1 613
2 032
3 999
107
286
6 805
6 805
137
24
115
305
6
Rute 6
557
888
1 439
2 883
63
168
9 675
9 675
163
25
135
359
6
Rute 7
1 565
2 570
4 900
9 035
175
466
4 585
4 585
103
30
57
151
3
Totalt
8 526
13 992 19 242 41 761
953
2 534
12 952
12 952
218
42
246
654
11
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Simuleringer i modellen
Eksempel på hvordan modellen kan brukes som beslutningsstøtte for den enkelte bedrift.

Hva er kostnads- og miljøkonsekvensen av 10 % reduksjon i laste- og lossetiden?
Totale kostnader (1000 kr)
Miljøbelastning
Nøkkeltall kostnader (kr)
Nøkkeltall utslipp
Nøkkeltall per rute
Rute
Faste Variable Lønn
Totale Drivstofforbruk (l) C02‐utslipp (kg) Turkost Leveransekost Pallekost Km‐kost Drivstoff per tur (l) CO2 per tur CO2 per pall
Rute 1
0,0%
‐0,2% ‐5,4% ‐2,5%
‐0,4%
‐0,4% ‐2,5%
‐2,5%
‐2,5%
‐2,5%
‐0,4%
‐0,4%
‐0,4%
Rute 2
0,0%
‐0,1% ‐4,8% ‐1,9%
‐0,2%
‐0,2% ‐1,9%
‐1,9%
‐1,9%
‐1,9%
‐0,2%
‐0,2%
‐0,2%
Rute 3
0,0%
‐0,1% ‐4,9% ‐1,9%
‐0,2%
‐0,2% ‐1,9%
‐1,9%
‐1,9%
‐1,9%
‐0,2%
‐0,2%
‐0,2%
Rute 4
0,0%
‐0,1% ‐4,3% ‐1,6%
‐0,2%
‐0,2% ‐1,6%
‐1,6%
‐1,6%
‐1,6%
‐0,2%
‐0,2%
‐0,2%
Rute 5
0,0%
‐0,2% ‐5,5% ‐2,8%
‐0,3%
‐0,3% ‐2,8%
‐2,8%
‐2,8%
‐2,8%
‐0,3%
‐0,3%
‐0,3%
Rute 6
0,0%
‐0,1% ‐4,9% ‐2,2%
‐0,2%
‐0,2% ‐2,2%
‐2,2%
‐2,2%
‐2,2%
‐0,2%
‐0,2%
‐0,2%
Rute 7
0,0%
‐0,1% ‐4,9% ‐2,3%
‐0,2%
‐0,2% ‐2,3%
‐2,3%
‐2,3%
‐2,3%
‐0,2%
‐0,2%
‐0,2%
Totalt
0,0%
‐0,2% ‐5,0% ‐2,2%
‐0,3%
‐0,3% ‐2,2%
‐2,2%
‐2,2%
‐2,2%
‐0,3%
‐0,3%
‐0,3%
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Besvare forskningsspørsmål
 Kombinere kostnadsmodellen med lastebildata og ordredata for å
besvare forskningsspørsmål
 RQ1: I hvilken grad påvirker kundekrav (sendingsfrekvens og
leveransetidspunkt) og logistikkutforming kostnader og miljø?
 RQ6: Hvordan kan synliggjøring av nye kjøretøydata bidra til mer
effektive distribusjonsløsninger i by?
 CASE: Norturas distribusjon av kjøttvarer fra slakteriet i Tønsberg til
Horeca-markedet i Osloområdet.

Side 11

Norturas distribusjon av kjøttvarer fra Tønsberg til
Oslo
 Det kjøres daglig flere biler med kjøttvarer
fra Tønsberg til Osloområdet

Varmekart leveringsadresser

 Fast morgenrute:
Start ca kl 4 fra Tønsberg
 Fast formiddagsrute:
Start ca kl 9-10
 Bilene har likt kostnadsbilde
 Distribusjonsrunde med typisk 10-25 leveranser per
tur – hovedvekt i Oslo sentrum.

 Når er det billigst og mest miljøvennlig å
levere varene?
 Er kostnadene og miljøbelastningen påvirket
av tidspunkt for distribusjonen?

 Har sett på data for én representativ måned
(februar 2019)

Nortura Tønsberg

Side 12
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Morgenruten er billigst og mest miljøvennlig
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+ 4,1 %

+ 0,9 %
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Indeks (Rute 0741=100)

Spesielt målt i kostnader og utslipp per kilo levert til kunden
+ 48,7 %
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Hvorfor er morgenruten billigst og mest miljøvennlig?
 Morgenruten har høyere fyllingsgrad
og færre leveringssteder
 Framkommeligheten er ikke det
utslagsgivende:
 Morgenruten bruker noe kortere tid per
stopp
 …men litt lengre tid på kjøringen.

 Høyere servicenivå gir utslag i
høyere transportkostnader og mer
utslipp per enhet

Kostnadsdrivere for distribusjon av kjøttvarer Nortura

Kostnadsdrivere
(Gj.snittstall)

Morgenrute

Formiddagsrute

Hastighet i kjøring

46 km/t

49 km/t

Tid per stopp

12 min

14 min

Leveringssteder
per tur

15

18

Fyllingsgrad (i kilo) 44 %

30 %
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Videre arbeid
 Mer data fra lastebilene og flere ruter og transportopplegg inn i
kalkylemodellen
 Flere case for samarbeidsbedriftene
 Svare på forskningsspørsmålene og skrive vitenskapelige artikler
 Vurdere hvordan dataene kan benyttes til rapportering av offentlig
statistikk

Side 15

8

04.10.2019

TRANSPORT
LOGISTIKK 2019
Hvilken nytte har Bama av bedre
kalkylemodeller for transportkostnader?
Arve Aspli – Logistikksjef Bama Trading

Innhold

Om Bama
Varestrømmen
Kalkylemodeller
Hvorfor?
Hvordan?
Hvor?

2

1

04.10.2019

Innhold

Om Bama
Varestrømmen
Kalkylemodeller
Hvorfor?
Hvordan?
Hvor?
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Om Bama

ÅR

I NORDEN

SIDEN 1960

Dette er
BAMA

OMSETNING

2300 + 810 ANSATTE

2
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Om Bama

Våre eiere

20 %
46 %
34 %

34 %
46 %

5

Om Bama

Omsetning og vekst 1997-2018
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45%

18,000

40%

16,000

35%

14,000

30%

12,000

25%

10,000

20%
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15%

6,000
4,000

10%

2,000
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0
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Revenue

Vekst
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Innhold

Om Bama
Varestrømmen
Kalkylemodeller
Hvorfor?
Hvordan?
Hvor?
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Varestrømmen

Fra jord til bord

8
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Overordnet oversikt inngående varestrøm

Varestrømmen

Hub Europa5

Varestrømmen

4 markedsoperatører med 32 distribusjonsavdelinger

Mer en 50% av
volumet
distribueres på
Østlandet

Hovedterminal
Alnabru - Nyland Syd

5
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Innhold

Om Bama
Supply Chain i Bama
Kalkylemodeller
Hvorfor?
Hvordan?
Hvor?
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Bærekraftkravene vil bli mer og mer avgjørende for både
løsningsvalg og prising fremover
Greta
Thunberg,
centre,
pictured with
activists
outside the
UN earlier
this month,
will address
massed
protesters at
the climate
strike in New
York

Kalkylemodeller - Hvorfor

Bærekraft avgjørende for vekst og vellykket forbedringsarbeid
Økt krav om
transparens
på
transportene
og sosiale
forhold

#SR15 – FNs
klimapanels
spesialrapport om 1,5°C
Kraftige utslippskutt som
vil kreve at vi endrer store
samfunnssystemer som
infrastruktur og transport
45% kutt i
klimagassen
innen 2030
(fra 2010nivå)

Veitrafikk står for
17% av de totale
utslippene herav
en andel på 47%
fra tungtransport

12
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Kalkylemodeller - Hvorfor

Hva er avgjørende for våre transportvalg; Løsninger og prising
Klimautfordringer
•
•

Uforutsigbarhet
Fra fossil til
fornybart
Bruk av
kjølemedier
Krav til investeringer i multimodal
transportløsninger, og materiell
Krav i anbudsprosesser

•
•
•

Sourcingspolicy

•
•
•

Maktkonsentrasjoner

Hvor skal varene hentes - leverandørstruktur
Programmer, planlegging kontra spot
Hub-struktur Norsk produksjonen

Nyhetsklipp fra Tungt.no

•

Maktkonsentrasjoner i shipping og
oversjøisk
Færre alternativer Europa og Norge

•
•
•

Begrensninger i bruk av vei

Økning i maut fra 2019 – 42-60%
Nyhetsklipp fra https://www.fla.de/wp/dailys/lastbilafgift-stiger-kraftigt/

•

CSR & Omdømme

•
•
•
•

Sjåførmangel
EU’s mobilitetspakke
Bomavgifter Norge
Distribusjon i bytette områder

Lønns og arbeidsforhold
Trafikksikkerhet
Dialog, prosess og oppfølging avtaleverk

Bama sin Konkurranseevne
•
•
•

Struktur og nettverksoptimalisering
Bruk ny teknologi og planleggingssystem
Investering i fremtidsrettede
transportløsninger

Optimalisering
av nettverk
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Kalkylemodeller - Hvorfor

Kalkylemodellen blir viktig verktøy i en mer komplisert
og krevende «verden» hvor vi alle må ta et større ansvar


Langsiktighet
• Behov for forutsigbarhet og stabilitet
• Større verdikjedefokus
• Bærekraftselementene blir enda viktigere



Behov for kontinuerlig forbedring
• Transparens – samarbeid fremfor «håndbak»
• Fokus på områder/parameter som gir størst
effekt



Incentiver
• Grunnlag for motiverende incentiver i samsvar
med målsettinger og strategier
14
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Innhold

Om Bama
Supply Chain i Bama
Kalkylemodeller
Hvorfor?
Hvordan?
Hvor?
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Kalkylemodeller - Hvordan

Hvordan lykkes?
•

Omforent om formålet med modell
•
•

Effektivisere Verdikjeden
Transparens

•

Tillit og åpenhet i partnerskapet/samarbeidet

•

Kompetanse til å gjennomføre modellen

•

Tydelige prinsipper for gjennomføring av modellen
•
•
•
•

Kartlegging av alle vesentlig kostnadselementer/-drivere
Oppdatering av modellen
Fordeling gevinster
Behov for uhildet/nøytral part

16
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Innhold

Om Bama
Supply Chain i Bama
Kalkylemodeller
Hvorfor?
Hvordan?
Hvor?
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Kalkylemodeller - Hvor

Eksempel på bruk av kalkylemodellen på Østlandet

80 % av den Norske
Produksjonen er sentrert
på Østlandet med Lier
som det største «punktet»

Ca. 50 % av utgående volum
fra Hovedterminal Nyland Syd
går til distribunalene på
Østlandet

Aktuelle
dilemmaer:

Leveringstider hos kunder
Hentetider hos leverandør

Rundtur med
god utnyttelse

Flere interessenter
i modellen – fordeling
av kostnader

Hvordan skal fordeling av
forbedring/effektivisering
fordeles

9
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Kalkylemodeller - Hvor

Videre fremdrift - En modell for hele Bama Gruppen ++
Naturlige steg for videre implementering
1. Mellomtransport på Østlandet 2019
2. Mellomtransport øvrige deler av landet
fra 2020
3. Distribusjons der det er aktuelt fra 2020
4. Import fra 2021

Innovasjon
Optimere
Transportplanen
for verdikjeden
Partnerskap
Transparens
Kontinuerlig forbedring

Økt
Konkurransekraft:
-

Red. kostnader
Ferskere varer
Bærekraftsmålene
Samfunnsansvar

TAKK!
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PostNord Solution
Kjøreadferd
September 2019

Tolkning av oppgaven…
Billigere og renere transporter med bedre sjåfører ?

Kunne vært =
Blir de ansatte bedre av at de følges opp?

Ja, selvsagt – men hvor mye bedre blir de og kan det måles ?

2

1

2019-10-04

PostNord Solution
 Forretningsområde i PostNord

 Enhet med eget materiell
 8 lokasjoner
 Lukket distribusjon Østlandet
• Næringsmidler
• Temperert
 250 faste sjåfører

(30.06.19)

• 70 % jobber turnus
 125 biler
• 48 2-akslede 21 ppl

• 39 3-akslede distribusjonsbiler
• 38 3-akslede trekkvogner

 2 verksted

(Rakkestad/Råde)
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Veien frem
 Helt ny lagoppstilling i administrasjonen i Solution fra 2017
 Jobbet bevisst og langsiktig med å følge opp og fjerne uønsket adferd
• Møkkete biler inn / ute
• Alltid melde fra om avvik umiddelbart, er lov å gjøre feil
• Rydde opp etter oss i forhold til kunder og medtrafikanter
• 100 % match mellom timelister og sjåførkort
• Knallhard oppfølging på kjøre og hviletid
• Fokus på riktig behandling av sykefravær, fjerne ukultur
 Vanskelig å få våre sjåfører med på medarbeiderundersøkelser o.l
 Sykefraværet er vårt viktigste parameter over tid på et godt arbeidsmiljø

4
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Utvikling sykefravær
%

2019
4,01%
Akk. per 31.07.19

Måneder

5

Gjennomføringen
 Prosjekt kjørt i perioden april - august
 Jobber med sjåfører som kjører turnus 2 + 2 eller 3 +1
 Faste sjåfører på faste ruter
 Midlertidig kontrollert forskjellsbehandling. Delt inn i kontrollgruppe og en
gruppe som følges opp detaljert. 8 sjåfører i hver gruppe
 Samme ruter og kjøring på begge gruppene
 Benyttet merkeuavhengig flåtestyring for maksimal tilgang til data - Linx
 Rapporter på kjøreadferd gjennomgås med den enkelte individuelt, kjente
parametre for oppfølging som utrulling, oppbremsing, hastighetstilpasning og tomgang
 Fin arena for å bli bedre kjent med sjåførene
• Avliver myter ved gode eksempler
• Lett å få suksesshistorier å dele videre
6
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”Premiering”

7

Høyere sjåførscore resulterer i lavere forbruk
PostNord valgte å benytte Linx som verktøy for
å gjennomføre pilotprosjektet i samarbeid med
rådgiverapparatet i Volmax
100

41

88

37

77

34
Apr-19

Mai-19

Jun-19

Jul-19

Sjåførscore

Aug-19

Sep-19

Snitt forbruk

04/10/2019
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Konklusjon
” Får vi billigere og renere transporter med bedre sjåfører? ”
 Testgruppen har hatt en fremgang i forbedret kjøreadferd på 15,4%,
og trenden er økende
 Kontrollgruppen har hatt en fremgang på 8,5%
• Mest sannsynlig fordi prosjektet ble en ”snakkis”
• Fremgangen kom mot slutten av prosjektet
 Eksempler på sjåfører som har forbedret seg med opp mot 40% i score
på kort tid, og har stabilisert seg på dette nivået
• Konkrete tilbakemeldinger som er enkle å forstå
• God dialog med sjåførene
• Bedre arbeidsmiljø
 Sjåfører med toppscore har heller ikke andre avvik, passer på bilen sin,
lite eller ingen godsskader, krever ingen administrasjon rundt kjøre- og
hviletid
9

Besparelser
 Forbedret kjøreadferd med 15,4 %, medfører et redusert dieselforbruk
med mellom 7 og 8 %
 Så langt vi har klart å kontrollere reduksjonen så finner vi igjen tallene på
de konkrete bilene og rutene som har deltatt i testprosjektet
• Kontrollert mot historiske tall med samme sjåfør, samme rute og
samme bil
• Kontrollert mot testgruppen
 Forbruk diesel på årsbasis for PostNord Solution = ca 3 400 000 liter
 Potensiell årlig besparelse = 258 000 liter dvs. NOK 2 800 000, Estimert redusert CO2 = ca. 700 tonn per år
 Bonuseffekten er bedre arbeidsmiljø, mindre skader på materiell, lavere
vedlikeholdskostnader, mindre stress, mer fornøyde sjåfører og ikke minst
mer fornøyde medtrafikanter

10
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Studentoppgaver i prosjektarbeid.
En ressurs for både forskere og bedrifter?
• Eirill Bø, Dosent, handelshøyskolen BI

Logistikkoppgaver
• En bacheloroppgave teller 15 studiepoeng og skives på
våren i tredje klasse etter at studenten har tatt 15
studiepoeng i fordypningsfaget logistikk.
• En masteroppgave starter våren i 4.klasse mens studenten
tar en major i logistikk. Oppgaven skrives i studentens 5 år.
• Oppgavene kan ta for seg en teoretisk problemstilling eller
løse et konkret problem i en bedrift.

1

Generelt om oppgavene
• Oppgavene skal vise en forståelse av teoretiske modeller og
praktisk relevans
• Metoden skal beskrives og valideres
• En god oppgave skal gi et bidrag til både teorien og
bedriften det eventuelt tas utgangspunkt i.

Studentoppgaver knyttet til Limco-prosjektet
En masteroppgave
• Post Nord/Cognia/Coop
Tre bacheloroppgaver
• Nortura
• Roaf
• Bama, Molde

2

Transport efficiency through driving behavior
• To what extent can sensor data from heavy-duty trucks and fleet
management systems be utilized to measure and improve driving
behavior and what is its effect on transport cost and polluting
emissions?

Anticipating
• Coasting: releasing the accelerator and rollout. The score is
measured as a percentage of the time no accelerator or break
functions are used based on total distance driven.
• Breaking: using the automatic engine break function or manually
use the engine to break. In addition, rough, unnecessarily and/or
frequent use of the breaks will lower the score.
• Standstill: avoiding all idling by turning off the engine. The score
will drop if the vehicle is idling for more than a minute.

3

Engine and gear
• Automate: using the automatic gear functions. The score is
based on the time driven in the automatic gear shift.
• Power: using the power gear function. The systems allow for a
small percentage of power shift use before the score is lowered
Speed adaptation
• Speed: the speed limit for the fleet is 85km/h. Speed above this
limit is categorized as overspeeding and should be avoided to not
lower the score considering this parameter. In addition,
unnecessarily speed accelerations will also lower the score.
• Cruise control: this function will optimize speed adaptation and
should be used as much as possible. The score is based on the
utilization of cruise control of the total time driven.

Nortura oppgaven
• «Hvilke konsekvenser og risiko står Nortura ovenfor ved å
endre prisformatet på transport av dyr fra "pris per dyr" til
"pris per kilometer"?»
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Risikobilde
• Nytt prisformat innebærer at transportørene mister incentiv
til å øke utnyttelsen av bilene
• Transportørene får et incentiv til å kjøre mange kilometer
• Nortura går fra å ha liten kostnadsrisiko knyttet til
transporten, til å risikere at kostnaden per gris blir høyere
• Skal kostnaden per gris ved «pris per km» være lik prisen
per gris ved «pris per gris», er utnyttelsesgraden avgjørende

5

Soneinndeling
• Nortura benytter en soneinndeling bestående av 18 soner,
hvor hver sone skiller 25 km i diameter. Soneinndelingen går
fra 0-450 km.

Oppgaven
•
•
•
•
•

Beregnet en kostnadskalkyle på en bestemt bil
Beregnet turpris som grunnlag for km-pris og pris per dyr
Sonebrudd
Avstand inn i sonen
Utnyttelsesgrad
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Antall gris planlagt å hente
Sone 5
Sone 6
Sone 7
Utnyttelsesgrad
Pris per km sone 7
Pris per gris sone 7

25
20
50
79 %
23,63
73,80

Antall gris

Turpris "pris per gris"
7011
Prosent av sonen
Antall km kjørt
Turpris
5%
304,5
48 %
326
100 %
352
95

Pris per gris
7196
75,75
7704
81,10
8319
87,57

Hvor høy må utnyttelsesgraden være
for at prisformatene skal møtes?
• 87% U-grad
• 48% inn i sonen
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Roaf
• Hvilke miljø og kostnadsmessige konsekvenser vil en
overgang til en nedgravd løsning ha for ROAF?
• ROAF sin primæroppgave er innsamling av husholdningsavfall og
de betjener et område med 200 000 innbyggere fordelt på 90 000
husstander.
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Testområde;
• Totale kostnader for dagens løsning 2 245 000 kr
• Nedgravd løsning 1 600 100 kr
• Fordelt på husstandnivå gir det en reduksjon fra 1 000 kr til 720 kr per år
• Kostnadsbesparelse på 29 %
• Største delen av kostnadsbesparelsen fremkommer av lønnskostnadene
Dette grunnet en reduksjon for antall personell per bil fra to til en ansatt per
rute
• Redusere kjøreavstand 60 meter per stopp

Bama
Problemstilling
• Hvordan er sammenhengen mellom transportørens
kostnader og prisen vareeier betaler for transporten, og
hvordan påvirker endringer i kostnadsdrivere prisen?
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Metode
•
•
•
•
•
•

Utarbeidet en kalkyle på input tall fra transportør
Beregnet transportpriser i hht betalingsform
Analysert bruk av SSB indeks for prisstigning
Sammenliknet kalkulerte priser med faktiske priser
Avdekket transportørens faktiske fortjeneste
Simulert på kostnadsdriverne

Konfidensiell konklusjon
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