
Næringslivsfrokost 

Astrid Bjørgen Sund  
SINTEF 

 
14. februar 2013 

14.02.2013 Grønn bydistribusjon i Oslo 1 



14.02.2013 Grønn bydistribusjon i Oslo 2 

Hovedmål 
Å utvikle miljøvennlige og effektive distribusjonsløsninger i Oslo sentrum 



Regionalt forskningsfond Hovedstaden, RFFHSTAD 2011 

Utlysningstekst: "Samfunnets behov for miljøvennlig infrastruktur – transportsektoren" 

• Målsetningen med utlysningen 
– Løse offentlig sektors behov gjennom miljøvennlig løsninger innenfor 

transportsektoren med hensyn til organisering, tjenester og teknologi 

– Stimulere til nye innovasjonsprosjekter med stort nasjonalt/internasjonalt 
markedspotensial for næringslivet 

– Øke synliggjøringen av forskningskompetansen i regionen og formidling av 
resultater 

 

• Visjon GBO 
– Null utslipp ved varedistribusjon i by 

 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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Project plan 
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2012-2014 

AP8: Dissemination 

AP1: Project management 

AP7: Demonstrator 
 
d1: 2012          d2: 2013-2014 

AP3: 
User needs 

AP2: 
International 
study 

AP4: 
Measures 

AP5: 
Evaluation 

AP6: 
Business models 



AP 2 "State of the art" 

• Rapporten L2.1 gir en systematisk oversikt over tiltak som er gjennomført i 
andre byer med fokus på å oppfylle delmål 1 og 2 i GBO. 

– 50 tiltak organisert i 14 kategorier som er 
attraktive for ulike partnere i prosjektet. 

 

• Tiltaksliste L2.2  "Best practise" 

– Identifisering av løsninger som kan egne 
seg å innføre i Oslo. 
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AP 3: Brukerkartlegging og -behov 
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Forutsetter: 

• Kunnskap om involverte  aktører og deres roller 

• Hvordan hver enkelt kan bidra til "vinn-vinn løsninger" og 
redusere de sub-optimale løsningene 

• Samarbeid mellom det private næringsliv og offentlige 
myndigheter 

• Kunnskap om tiltak og effektene av de 

Miljøvennlige og  
effektive distribusjonsløsninger i by 
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Demonstrator 2012 (d1) 

• Demonstrere bruk av  5 ulike miljøvennlige kjøretøy  

• Fokus på optimalisering av kjørerute, batterikapasitet og 
lasteevne 

- GPS kamera, 600 bilder av parkeringssituasjon 

- BEX – posisjoneringsdata, opphenting og leveringssted 

- Samsung nettbrett – kontinuerlig loggføring, GPS 

- Batteristatus hver andre time 

 

• Utvikling av evalueringsmetodikk ved bruk av målinger for å 
vurdere virkning/effekt av tiltakene (god datakvalitet) 

– Gatebildet, økonomi, miljø, effektivitet 

 

• Bring Express ønsker å etablere en Elbil flåte 
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AP 7 Demonstrator 
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  Periode Kjøretøy 

p
ilo

te
r 

4.-8. juni  
Uke 23 

Ford Connect 

7. juni Sykkelbud Trondheim 

20.-24. august  Commart 

28.-30. august 
4.-5. september 

Mia 

20.-21.september Renault Kangoo ZE 

d
e

m
o

 5.-11. november  Renault Kangoo ZE 

5.-11. november  Renault Kangoo ZE 

  



GBO videre ……… 
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AP 2:  
Litteraturstudie: 

Potensielle løsninger 
og tiltak i Oslo 

AP 3:  
Kartlagt brukere og 

brukerbehov 

AP 4: Tiltak i Oslo 
- hvilke kriterier? 
- prioriterte tiltak 

AP 5:  
Evaluering av tiltakene 

AP 6:  
Forretnings- 

modeller (2014) 

AP 7 (d2):  
Demonstrator 

GBO delmål: 
1. tilgjengelig gateareal 
2. døgn/uke 



Adgangskontroll 

Mål: Mer effektiv trafikkavvikling, prioritere spesifikke kjøretøytyper, etc. 

Kan kombineres med andre tiltak som konsolideringssenter og krav til 
kjøretøy 
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Pullerter i gata - tidsstyring  
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Fleksibel skiltbruk, - trippel bruk av gateareal 
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Flerbruk av kollektivfelt 

Mål: Optimere bruken av tilgjengelig gateareal 
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Miljøvennlige kjøretøy 
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Mål: Redusere utslipp 



Cargo hopper I 

• Sol celle panel på taket og el 

• 16 m langt tog (1.25 m bredt), 20 km/t. 75 km distanse 
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Ettermiddag, kvelds- og nattlevering 

Objective: 

• To avoid morning congestion and blocking of narrow streets. 
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Mål: Mer effektiv varelevering, mindre utslipp 



Forhåndsbestilling av laste/losse sone 
  

Mål: Bedre utnyttelse av gateareal og redusere antall kjøretøy 
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FR-EVUE Freight Electric Vehicles in Urban Europe 

EU prosjekt (2013-2017) som bygger på det nasjonale prosjektet (GBO).  

• demonstrere større  elektriske biler for varedistribusjon 

• sammenligne mot alternativ drivstoff  

• fokusere på logistikkløsninger og spesielle utfordringer under vinterforhold.  

 



 

Takk for meg! 
 

 

 

astrid.bjørgen.sund@sintef.no 

 

SINTEF Teknologi og Samfunn 

Transportforskning 
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