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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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Datafangst fra lastebiler – to ulike løsninger

Løsning A: Cognia

▪Plattform for føreradferd, energibruk og 
sikker datahåndtering, basert på en 
åpen, skybasert løsning

▪Effektiv samling og utveksling av data 
generert i kjøretøyenes computer 
system

▪ FMS (Fleet Management System) data

▪ GPS data

▪Betinger aktive dataabonnement med 
kjøretøyleverandør

▪Muliggjør datafangst fra et stort antall 
kjøretøy og (transport)bedrifter

Løsning B: Vehco

▪Tredjeparts FMS-løsning

▪Fysisk installert hardware i 

kjøretøyene

▪Datafangstløsning: FMS-

tjenestetilbyderen ruter kontinuerlig 

data til en server hos TØI 
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Begge løsninger forutsetter en godkjenning fra 

transportøren. Sjåfører skal være informert om 

at data benyttes til analyseformål.

Alle data fra FMS er i XML-format, må

konverteres til et mer hensiktsmessig format for 

analyse.
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Randomisert kontrollert eksperiment

▪2 grupper lastebilsjåfører: treatment vs. control

▪Kjører skift på de samme distribusjonsrundene (Sør-Øst Norge)

▪Bruker de samme bilene, som i tillegg har logging av:

▪ Drivstofforbruk

▪ 4 kjøreadferdsparametere

▪ Motor og gir (bruk av automat, effektuttak)

▪ Planlegging (utrulling, bremsing)

▪ Hastighet (overhastighet, bruk av cruisecontrol)

▪ Tomgang
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} Totalscore
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Signifikant reduksjon i drivstofforbruk etter kurset

▪Drivstofforbruket før kurset:

▪ Gjennomsnitt på ca. 3,7 liter/mil for kontrollgruppen

▪ Signifikant høyere (+0,23 l/mil) for treatmentgruppen (95% signifikans)

▪Signifikant reduksjon i drivstofforbruk etter kurset, for begge grupper (-0,3 l/mil)

▪ Lærekurve med størst effekt 12-24 uker etter kurset

▪ Effektene vedvarer ut analyseperioden for treatmentgruppen

▪ Kan tyde på at månedlig oppfølging/belønning bidrar til å «rotfeste» effekten

▪ Reduksjonen i drivstofforbruk for kontrollgruppen skyldes muligens en «overføringseffekt» etter 

belønningene ble synlige. 

▪ Ingen endringer observert for sjåfører utenom eksperimentet

▪ Også værforhold har signifikant effekt og bør kontrolleres for

▪ Lavere drivstofforbruk ved høyere temperaturer; høyere drivstofforbruk ved nedbør
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Opplæring og oppfølging kan gi varig gevinst - Samferdsel 

(toi.no)

https://samferdsel.toi.no/forskning/opplaring-og-oppfolging-kan-gi-varig-gevinst-article34870-2205.html
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Beste Bacheloroppgave til LIMCO-studenter -

Transportøkonomisk institutt (toi.no)
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https://www.toi.no/forskningsomrader/naringsokonomi-og-godstransport/beste-bacheloroppgave-til-limco-studenter-article36592-212.html

