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I denne rapporten vurderes ulike tilskuddsordninger og andre virkemidler Klimaetaten ved Oslo kommune kan
implementere for å effektivisere varedistribusjonen i Oslo. Arbeidet er første del av en større læringsprosess for
Klimaetaten, og i denne rapporten sammenstilles de første innspillene i denne prosessen.
Rapporten inneholder en kort litteraturgjennomgang om utviklingstrekk innen markedet for bylogistikk. Hovedvekten
av rapporten ligger på informasjonsinnhenting fra aktører som jobber med varedistribusjon i Oslo. Til sammen har vi
intervjuet sju ulike aktører fra bransjen, som har kommet med innspill til hvordan bylogistikken kan effektiviseres.
Basert på intervjuer med bransjeaktører er det identifisert forslag til tilskuddsordninger som kan bidra til å
effektivisere varetransporten. Disse er delt inn i kategoriene a) Næringsliv, b) Pilot- og FoU-aktiviteter og c) Andre
virkemidler.
Rapporten identifiserer sam- og omlastingsaktiviteter på tvers av markedsaktører som et av de mest aktuelle
tiltakene for effektivisering. Aktørene vi har vært i dialog med peker på potensielle effektiviseringsgevinster – men
også store utfordringer – knyttet til sam- og omlast på tvers av aktørene i bransjen. Flere av de foreslåtte
støtteordningene tar derfor sikte på å styrke insentivene til sam- og omlast.
For hvert anbefalte tiltak gis det en kort faglig vurdering av anbefalingene, men rapporten er i utgangspunktet ment
for å gi aktørene en stemme tidlig i læringsprosessen.
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1 Innledning

Innledning

Denne utredningen ser på muligheter for utvikling av tilskuddsordninger for mer effektiv
varetransport i Oslo. Sektoren for bylogistikk og varetransport gjennomgår en enorm
omstillingsprosess og de nye digitale teknologiene er hoveddrivkraften bak prosessen.
Miljø og klima er relevant for denne problemstillingen, men hovedfokuset vil ligge på teknologier,
prosesser, forretningsmodeller og infrastruktur som kan bidra til å effektivisere selve
varetransporten.
Oslo kommune har satt seg ambisiøse mål på klimaområdet, og angående varetransport uttales
det i oppdragsbeskrivelsen: «Byrådet i Oslos forslag til ny klimastrategi 2030 viderefører det
ambisiøse målet fra gjeldende Klima- og energistrategi om 95 prosent kutt i klimagassutslippene
innen 2030 sammenlignet med 2009. Klimamålet innebærer i praksis at klimagassutslipp fra
transport i Oslo må elimineres innen 2030. En mer effektiv varetransport er avgjørende for å nå
målene om å redusere klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030 (forslag til ny Klimastrategi
for Oslo kommune). Ti og tolv prosent av Oslos totale utslipp i 2017 kom fra henholdsvis varebiler
og tunge kjøretøy. Sammenliknet med personkjøretøy er de teknologiske nullutslippsløsningene
kommet kortere for større kjøretøy som benyttes i vare- og nyttetransport. Samtidig forventes
etterspørselen etter varetransport å øke. Totalbildet er derfor at det blir vanskelig å nå
klimamålene uten effektivisering av vare- og nyttetransporten, og at arbeidet med effektivisering
må igangsettes så raskt som mulig, dersom vi skal nå 2030-målene. I arbeidet med å effektivisere
varetransporten inngår flere potensielle virkemidler. Tilskuddsordning er ikke ennå utforsket av
Klimaetaten, og vi kjenner ikke grunnlaget for å bruke tilskuddsordninger til effektivisering av
varetransporten.»
Arbeidet som presenteres her bygger på kombinasjonen av en litteraturgjennomgang og intervjuer
med næringsaktører innen varetransport i Oslo. Hensikten med en slik struktur er å kunne
identifisere sentrale utviklingstrekk innen bylogistikk som kan være aktuelle for varetransporten i
Oslo, samt identifisere hva næringsaktørene anser som gode effektiviseringsløsninger. Alle
foreslåtte teknologier, prosesser og forretningsmodeller er vurdert i lys av de lokale behovene for
varetransporten i Oslo. Med utgangspunkt i innspill fra aktørene avsluttes rapporten med en faglig
vurdering av foreslåtte tilskuddsordninger.
1.1 Avgrensinger
Rapporten avgrenses til å omhandle teknologier, prosesser og forretningsmodeller som i de siste
årene har effektivisert markedet for varetransport i flere land. Ønsket om effektivisering handler i
stor del om klimagevinstene dette vil gi, men i denne rapporten vil ikke klimateknologier i seg selv
stå i fokus.
Videre er det viktig å avgrense de formene for varetransport som faktisk har betydning for Oslo
kommune. Transportøkonomisk institutt (TØI) definerer logistikk med følgende:
«Logistikk handler om planlegging, organisering, gjennomføring og kontroll av vareflyten
fra avsender til mottaker. Varekjeder består i prinsippet av en avsender og en mottaker,
med en eller flere transportetapper imellom. Mellom ulike transportetapper kan det foregå
omlasting, samlasting og lagring.» (Ahlman Jensen, Fossheim, & Eidhammer, 2020).
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Vi vil støtte oss på ovennevnte definisjon for logistikk videre i rapporten. I gjennomgangen
vektlegges varetransport i by, og vi velger derfor å bruke begrepet bylogistikk når vi omtaler
logistikken i Oslo.

Figur 1-1: Illustrasjon av internasjonale logistikkverdikjeder (Rodrigue, 2020). Den røde linjen til høye
indikerer den delen av verdikjeden som er relevant for Oslo kommune

Figur 1-1 viser en global verdikjede for logistikk og internasjonal varehandel. Av den totale
mengden av varetransport i internasjonale verdikjeder, er det bare den siste delen av
varedistribusjonen (til høyre) som har relasjon til regioner eller byer. Det er aktører innenfor
denne delen av verdikjeden Klimaetaten bør rette tilskuddsordningene mot, og ikke internasjonale
aktører uten vedvarende tilknytning til Oslo. Et eksempel kan være aktiviteter på
Alnabruterminalen: Selv om dette utgjør varetransport i Oslo, er ikke de internasjonale aktørene
nødvendigvis i målgruppen for tilskuddsordninger. Vi avgrenser derfor rapporten til å omhandle
varetransportører som enten er lokalisert i Oslo eller som har vedvarende hovedaktivitet innenfor
kommunens grenser.
Vi velger å utelate massetransport til bygg- og anleggsbransjen, da det er svært forskjellige
betingelser i disse markedene. Vi ser også bort fra nyttetransport i Oslo kommune.

2

Metodisk tilnærming

I arbeidet benytter vi kontekstualiserende metode, noe som betyr at vi setter de globale trendene
innen bylogistikk i kontekst med det norske markedet generelt og transport i Oslo spesielt.
Arbeidet foregår over tre faser som skissert i figur Figur 2-1. Første fase er en kort
litteraturgjennomgang, hvor vi diskuterer nyere utviklinger innen digitalisering av bylogistikk.
I andre fase studerer vi hvordan disse utviklingstrekkene relaterer seg til logistikkbransjen i Oslo.
Dette gjennomføres ved å samle inn og analysere førstehåndsinformasjon fra næringsaktører i
området. Vi har gjennomført sju intervjuer med næringsaktører fra logistikkbransjen som opererer
i Oslo, der de har kommet med innspill til hvordan støtteordninger kan utformes for å oppnå økt
effektivitet i varetransporten.
Avslutningsvis gis en faglig vurdering av næringslivsaktørenes foreslåtte støtteordninger.
Vurderingen tar utgangspunkt i faglitteraturen som er gjennomgått i fase 1.
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Figur 2-1: Metodisk tilnærming i arbeidet

3

Litteraturgjennomgang: nyere trender innen bylogistikk, teknologi og
prosessinnovasjon

I denne litteraturgjennomgangen diskuteres noen av de mest aktuelle trendene innen
varetransport og bylogistikk. I dag pågår en transformasjon til en mer miljøvennlig, effektiv og
mindre belastende bylogistikk. Denne transformasjonen består av mange enkeltstående
innovasjoner drevet fram av etterspørsel etter nye tjenester, konkurranse mellom små og store
private aktører i bransjen, samt offentlig sektors tilrettelegging for at disse markedskreftene skal
kunne utfolde seg.
Offentlig sektor som tilrettelegger

I utgangspunktet skal offentlig sektor være teknologinøytrale og overlate til markedsaktørene å
komme fram med de beste løsningene. Samtidig utformes bylogistikk i samspill med regler, lover
og krav som settes av byadministrasjonen. Gjennom ulike FoU-prosjekter har det blitt utviklet
anbefalinger for hvordan byer kan fylle rollen som tilrettelegger. Et eksemplel er Ahlman Jensen,
Fosshiom og & Eidammer (2020) sin rapport om utforming av såkalte bylogistikk-planer.
Innovasjon gjennom samspill

Innovasjoner innen bylogistikk må forstås som systeminnovasjon. Dette fordi ingen av de enkelte
aktørene vil lykkes med å implementere et velfungerende system for vareleveranser i by uten
samarbeid med andre aktører. Teknologiutvikling skjer ofte via markedsaktørene, men enhver
teknologi må integreres i det bredere logistikksystemet for å fungere godt.
Oppbygging av litteraturgjennomgangen

I litteraturgjennomgangen vil vi gå nærmere inn i diskusjoner om markedsdreven
teknologiutvikling og myndighetenes rolle som tilrettelegger av en vellykket effektivisering av
varetransporten i Oslo. Innledningsvis skisseres nye handelsmønstre (Kapittel 3.1), etterfulgt av en
diskusjon om markedsdreven teknologiutvikling og nye forretningsmodeller (kapittel 3.2).
Avslutningsvis diskuterer vi hvilke tiltak som kan iverksettes av offentlig sektor for å stimulere til
innovasjon og nyskaping. (Kapittel 3.3).
3.1 Nye handelsmønstre
Handelsnæringen har gått gjennom store forandringer i de siste årene. Inntil nylig har fysiske
butikker som vært den dominerende handelskanalen, men i dag er bildet i dag svært fragmentert.
På starten på 1990-tallet vokste netthandelen fram som parallell handelskanal til butikkene.
I dag er det vanligere enn noen gang å handle på nett, og grensen mellom handel i fysisk butikk og
netthandel har nærmest forsvunnet.
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Omnikanal-handel
Nye digitale verktøy gir kundene mulighet til å sammenligne både priser, varetilgjengelighet, beste
leveringsalternativer eller nærmeste fysiske butikk i sanntid. Dette har åpnet opp for nye
logistikkonsepter der varer kan hentes i butikk, leveres hjem, leveres til et hentepunkt eller hentes
av kunden på et større sentrallager i nærheten. Om kundene i dag handler på nett eller i fysisk
butikk avgjøres i sanntid, og med dette forsvinner også den klare skillelinjen mellom netthandel og
fysisk butikk. Dette fenomenet omtales som omnikanal-handel. Begrepet ‘omni’ betyr i denne
sammenhengen altomfattende. Disse handelsmønstrene er beskrevet av Nenseth og Klimek
(2019) i rapporten «Mobilitetsendringer som følge av nye handelskonsepter». I Figur 3-1 er
utviklingen fra tradisjonell handel i fysisk butikk til omnikanal-handel illustrert.

Figur 3-1: Fra tradisjonell handelskanal til omnikanal (Nenseth & Klimek, 2019).
Som vist i figuren har utviklingen fra tradisjonell handel til digitalisert omnikanal-handel vært en
stegvis prosess. Rundt 1990-tallet sto netthandel som separat salgskanal ved siden av de
tradisjonelle handelskanalene. I dag er grensene visket ut som et resultat av utviklingen av mobile
applikasjoner og løsninger som tilbyr sanntidsinformasjon. Konsekvensene av dette er stadig mer
komplekse logistikkløsninger og økt belastning på klima og miljø.
3.2 Markedsdreven teknologiutvikling i logistikknæringen
Logistikksektoren er under stor forandring både nasjonalt og globalt. Store internasjonale aktører
som DHL, Schenker og Amazon er ledende aktører i markedene i dag, men teknologiutviklingen i
næringen drives i et samspill mellom store etablerte aktører og nye start up- selskaper som
kommer inn i markedet med nye løsninger. I dette avsnittet diskuterer vi markedsdreven
teknologiutvikling. Som vi nevnte innledningsvis kan myndigheter gi incitamenter til
markedsdreven teknologiutvikling i form av tilskudd, men slike virkemidler må fremstå som
teknologinøytrale.
Figuren nedenfor illustrerer hvordan sosiale trender, «buisness»-trender og teknologitrender
spiller inn på utviklingen i logistikkmarkedet.
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Figur 3-2: En trendradar for den globale logistikkbransjen (DHL, 2019).
Trendradaren er utviklet av tyske DHL og baserer seg på kundeundersøkelser. Radaren viser sosiale og
forretningsmessige trender på venstre side og teknologiutvikling på høyre side. Jo lengre plassert på ytre
siden, jo lengre fram i tid anser DHL at trendene vil utvikle seg, mens faktorer plassert i sentrum av figuren
er av umiddelbar betydning i dag. Teknologier og forretningsmodeller som er plassert på den øvre delen av
figuren (high) forventes å ha større effekt på bransjen enn de som er plassert på den nedre delen (low).

Figuren viser at handelsmønstre som utjevner skillelinjer mellom fysisk handel og netthandel
krever logistikkløsninger som tillater høy grad av fleksibilitet og som er organisert og optimalisert i
sanntid. Dagens verdikjeder innen logistikk kan ikke være standardiserte og passive, men må
derimot være fleksible og reaktive. Teknologiene som muliggjør en slik reaktiv logistikkverdikjede
er nevnt på høyre siden av figuren.
I det følgende vil vi diskutere eksempler fra Error! Reference source not found. som illustrerer
hvordan ny teknologi frembringer nye forretningsmodeller i bransjen. Disse nye
forretningsmodellene er ofte representert av nye aktører i markedet, som for eksempel start-ups.
Dette ser vi også blant aktørene som opererer i Oslo.
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Omnikanal-logistikk preger dagens trendbilde

Omnikanal-logistikk, som vi beskrev i Kapittel 3.1, er som figuren viser en forretningsmodell som
har stor betydning allerede i dag. Kort fortalt betyr omnikanal-logistikk at varetransporten skjer via
alternative, men samtidige kanaler for varehandel.
Varesynlighet og sporing av forsendelser er en grunnleggende forutsetning for omnikanale
handelsmønstre, og dette er teknologisk iverksatt med sensorteknologi. Varer er i dag utstyrt med
sensorer eller strekkode slik at aktørene og kundene til enhver tid kan få innsyn i hvor en
forsendelse befinner seg. Videre organiseres effektivisering av logistikkløsninger i sanntid ved
hjelp av avanserte digitale løsninger. Med stordata-analyser og fullautomatiserte og robotiserte
lagre vil det være mulig å implementere fleksible og reaktive logistikk-nettverk. Merk at med slik
teknologi vil også fysiske butikker kunne bli en del av et fulldigitalisert logistikknettverk hvor
butikkene kan fungere som distribusjonssentre.
Logistics marketplaces
En annen ny trend innen logistikk er det som betegnes som «logistics marketplaces». Dette er en
åpen markedsplass for logistikktjenester som baserer seg på skyteknologi. Forretningsmodellen
går ut på at logistikkoppdrag sendes til en nettsky og blir tilgjengelig for aktørene, slik at
logistikkoperatørene kan konkurrere om oppdraget. Ved å la operatørene optimalisere fyllingsgrad
og transportrute i sanntid, oppnås det store effektiviseringsgevinster. Med slike åpne
markedsplasser vil mindre logistikkoperatører i byene få tilgang til et større marked enn de ellers
hadde hatt tilgang til, og det forventes at dette vil bidra til effektivisering av bylogistikken i hele
markedet.
Løsninger som støtter opp om brukervennlige digitale kommunikasjonskanaler,
ruteoptimalisering, stordataanalyser og kostnadsevalueringer i sanntid, er digitale løsninger som
bidrar til å muliggjøre digitale markedsplasser.
Shared Economy

Det siste eksempelet fra figuren som vi ønsker å illustrere er «Shared Economy». Denne nye
forretningsmodellen baserer seg på delingsøkonomi, og betyr i logistikksammenheng at
privatpersoner kan tilby å frakte varer via en online plattform. Det norske start-up selskapet
Nimber er et godt eksempel på en aktør som baserer seg på denne forretningsmodellen. Nimber
driver en online plattform hvor aktørene kan tilby å frakte varer fra A til B. Den grunnleggende
tanken er at hvis privatpersoner uansett skal kjøre en viss rute med for eksempel egen bil, så kan
de tilby å ta med en vare. Dette tilbudet kan tenkes innenfor byen, men også mellom to byer. Det
ligger en effektiviseringsgevinst i denne modellen som særlig går ut på å bruke eksisterende
kapasitet (her private bilister) til å redusere transport.
3.3 Offentlig infrastruktur og tilrettelegging for innovasjon
Innovasjon innen bylogistikk og effektivisering av varelevering er avhengig av god lokal
tilrettelegging og godt samspill mellom næringslivet og byadministrasjonen. Videre må den fysiske
infrastrukturen til enhver tid være i samsvar med teknologiutviklingen i næringslivet. I dette
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avsnittet ser vi nærmere på disse problemstillingene, og utforsker hvordan det offentlige i samspill
med privat næringsliv kan ta grep for effektivisering.
Bylogistikken er et komplekst system, preget av både samspill og konkurranse. Effektiv
varetransport krever at aktørene i markedet samarbeider, noe som kan være krevende i et marked
der det er sterk konkurranse mellom transportørene. Her kan det offentlige spille en sentral rolle
ved å skape et mulighetsrom for samarbeid på tvers av konkurrerende aktører. Selv om tekniske
og forretningsmessige innovasjoner utvikles i markedene, kan det offentlige stå for viktige
effektiviseringstiltak for varelevering.
I rapporten «Bærekraftig bylogistikk: Veileder for kommuner» skisserer TØI muligheter for å
tilrettelegge for mer effektiv og miljøvennlig varetransport i by (Ahlman Jensen, Fossheim, &
Eidhammer, 2020). Nedenfor beskriver vi kort konsolideringssentre og bylogistikkdepoter, to av
mulighetene som presenteres i veilederen. Disse to eksemplene er ikke uttømmende, men er like
fullt to gode eksempler på hvordan offentlig sektor kan spille en viktig rolle som tilrettelegger.
3.3.1 Konsolideringssentre

Et konsolideringssenter kan bidra til å redusere omfanget av varetransport i byen ved at mange
ikke-koordinerte transporter konsolideres, dvs. legges sammen til koordinert varelevering inn i
byen. TØI (2017) har følgende beskrivelse av konsolideringssentre:
«Et konsolideringssenter benyttes for å konsolidere forsendelser fra flere leverandører slik at
disse kan leveres samlet til varemottakere. I noen tilfeller kan konsolideringssenter også
benyttes for omlasting på tvers av transportmiddel eksempelvis fra fossilt drevne lastebiler til
elektriske varebiler. Varene som skal leveres til disse områdene fraktes med ulike
transportselskap til samleterminalen og derfra videre ut til mottaker.» (Andersen, Fossheim, &
Presttun, 2017)
Prinsippet illustreres i Figur 3-3. Slik figuren viser leverer mange transportører til
konsolideringssenteret (høyre side av figuren). Her konsolideres (legges sammen) varene og lastes
på én varebil som kjører varene ut til mottaker.
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Figur 3-3: Varedistribusjon med og uten konsolideringssenter (Andersen, Fossheim, &
Presttun, 2017).
Effektiviseringsgevinsten ved bruk av konsolideringssentre i bylogistikken ligger i at det er færre
varebiler som beveger seg i byrommet. Samtidig oppstår det ekstrakostnader ved at det kreves
flere omlastinger av varene.
Videre kan det oppstå noen forretningsmessige og organisatoriske problemstillinger knyttet til
bruk av konsolideringssentre, særlig knyttet til eierskapet og forretningsmodellen for drift av
senteret. Bruk av konsolideringssenter baserer seg på samarbeid mellom logistikkaktørene som i
utgangspunktet er hverandres konkurrenter, og markedsfører sine leveringstjenester under egen
merkevare. Når det skal samarbeides om leveransen, faller enkeltaktørenes direkte
kommunikasjon med kunden bort, og det blir mindre tydelige forskjeller mellom de ulike
transportørene. Eksempelvis kan transportører som leverer spesielt raskt eller punktlig oppleve å
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miste dette konkurransefortrinnet dersom det er av mindre betydning for kunden hvem
forsendelsen sendes fra. For slike aktører vil ikke konsolidering nødvendigvis fremstå som gunstig.
I møte med disse utfordringene kan det offentlige iverksette tiltak som støtter opp om å gjøre
konsolideringsentre attraktive. Noen foreslåtte tiltak fra TØI er fremstilt i Tabell 3-1.

Tabell 3-1. Tiltak for innfasing av konsolideringssentere
(Andersen, Fossheim, & Presttun, 2017).

Flere av tiltakene i tabellen griper inn i markedsaktørenes handlingsrom og kan være vanskelige å
gjennomføre i praksis. Det vil for eksempel oppleves som svært inngripende dersom en
logistikkbedrift skulle blitt pålagt å bruke konsolideringssentre, og flere aktører vil trolig motsette
seg et slikt pålegg. Trolig vil det være enklere å få logistikkbedriftene med seg dersom tiltakene tar
sikte på å styrke insentiver, eksempelvis gjennom finansielle bidrag eller fri disposisjon av tomt
eller lokaler.
Det er per i dag ikke avklart hvordan forretningsmodellene på tvers av markedsaktørene skal
implementeres ved eventuell samlast via konsolideringssentere. Dette omtales også i anbefaling 8
litt lengre ned.
3.3.2 Bylogistikkdepoter

TØIs veileder for kommuner trekker også frem at kommunen kan legge til rette for en mer
miljøvennlig og effektiv bylogistikk ved bruk av bylogistikkdepoter. Et bylogistikkdepot, også kjent
som et mikrolager, er et sentrumsnært depot som benyttes av transportører for å omlaste gods til
kjøretøy egnet for transport i bysentra, eksempelvis elbiler eller lastesykler (Ahlman Jensen,
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Fossheim, & Eidhammer, 2020). Et bylogistikkdepot kan være en del av et fulldigitalisert
bylogistikknettverk.
Som beskrevet i Kapittel 3.1 – Nye handelsmønstre, beveger dagens logistikkmarked seg stadig
mer i retning av å tilby individualiserte leveringstjenester der kommunikasjonen med kunden skjer
i sanntid. I dag har kundene høye forventninger til handelsopplevelsen når de bestiller varer – de
skal ha innsyn i hvor forsendelsen befinner seg, og stiller høye krav til leveransetid. Raske
leveranser kan muliggjøres ved å spre varebeholdningene til bylogistikkdepot rundt i bysentra.
Handelsvarene lagres da ikke lengre i store sentrallagre utenfor byen, men i mindre lagre plassert
nær kundene. I TØIs veileder illustreres et bylogistikkdepot som vist i Figur 3-4. Depotet kan anses
som det siste leddet i en kjede av lagringsaktiviteter og kan, som vist i figuren, også fungere som
omlastsenter til for eksempel el-lastesykler.

Figur 3-4: Bylogistikkdepot (Ahlman Jensen, Fossheim, & Eidhammer, 2020).
Mange markedsaktører vil foretrekke å implementere bruk av depoter innenfor sin egen drift,
uten samarbeid med andre aktører. Dette leder oss tilbake til problemstillingen vi diskuterte under
beskrivelsen av konsolideringssentrene. Langt ifra alle logistikkbedrifter har interesse av å
samkjøre sine logistikkløsninger med andre aktører. Mange vil tvert om styre sin egen verdikjede,
og følge en merkevarestrategi som maksimerer kundeopplevelsen ved bruk av en gitt
transportbedrift fremfor en annen. En slik strategi handler som regel om å være best på leveranse,
noe som betyr at samarbeid om bruk av bylogistikkdepot ikke fremstår som attraktivt – selv om
det kan løfte logistikkbransjen som helhet og styrke kundeopplevelsen på sikt.
I litteraturen diskuteres det også hvordan butikker kan fungere som distribusjonsentre (se for
eksempel Nenseth & Klimek (2019)). Gitt at alle varer som befinner seg i verdikjeden er synlige ved
bruk av sensorer, vil også lagerbeholdninger i butikker kunne inngå i et slikt fulldigitalisert
logistikknettverk.
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3.4 Oppsummering
I dette kapittelet har vi skissert noen utviklingstrekk innen bylogistikk som kan være relevante for
utformingen av tilskuddsordninger for private transportaktører i Oslo. Et viktig poeng i denne
sammenheng er at effektiv varedistribusjon ikke kan realiseres av enkeltaktører alene, men
oppnås på systemnivå. Effektivisering muliggjøres gjennom både markedsdrevne teknologiske
innovasjoner og offentlig sektors tilrettelegging, der sistnevnte har særlig stor betydning.
Problemstillingene som oppstår rundt utforming av tilskuddsordninger befinner seg i dette
skjæringsfeltet.
På bakgrunn av redegjørelser i foregående kapitler anbefaler vi at følgende prinsipper ligger til
grunn for utformingen av tilskuddsordninger for effektiv varetransport:
1) Målgruppen for tilskudd er varetransportører som enten er registrert i Oslo eller som har
Oslo som hovedmarked. Tilskuddsordningene må treffe målgruppene som faktisk opererer
i Oslo. Et godt eksempel er Kolonial.no med hovedkontor i Lørenskog og hovedmarked i
Oslo.
2) Vi anbefaler et verdikjedeperspektiv for å identifisere aktørene som er i målgruppen for
tilskuddsordningene (jf. Figur 1-1).
3) Dersom det vurderes å bidra til effektivisering, kan tilskuddsordningene rettes mot andre
aktører i verdikjeden, som eiendomsforvaltere og utviklere av infrastruktur i Oslo.
4) Enhver tilskuddsordning må oppfylle gjeldende krav i statsstøtteregelverket. Regjeringen
har utviklet en veileder for problemstillingen (Nærings- og fiskeridepartementet, 2019).
Ellers er Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge aktører som har detaljkunnskap om
regelverket.
5) Vi anbefaler å se på bylogistikk som et helhetlig system. Tilskudds- og andre
støtteordninger bør vektlegge helheten og ikke se på enkelte tilskudd isolert.

4

Datainnhenting fra intervjuer

Som en del av oppdraget har vi intervjuet sju bedrifter som arbeider med varedistribusjon i Oslo.
Intervjuene var strukturert slik at aktørene først skulle uttale seg om utfordringene de opplever
knyttet til effektivisering, før de ble bedt om å reflektere rundt hvordan Oslo kommune kan bidra
til effektivisering. Avslutningsvis fikk respondentene mulighet til å anbefale tilskuddsordninger
eller tiltak som kan bidra til effektivisering av varetransport i Oslo.
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Intervjuene fulgte en semi-strukturert intervjuguide med følgende spørsmål:
1. Hvilke utfordringer opplever din bedrift knyttet til effektivisering?
2. Hvilke investeringskostnader oppstår i sammenheng med effektivisering?
3. Hvordan kan Oslo kommune bidra i prosessen?
4. Hvilke tilskuddsordninger kan utformes for å støtte opp om effektivisering?

4.1 Innspill fra næringsaktører
Basert på intervjuene har vi identifisert en rekke anbefalinger for utvikling av tilskuddsordninger.
Aktørene har også kommet med generelle anbefalinger til kommunen. Disse har vi delt inn i tre
kategorier:
a) Næringslivet, dvs. tilskuddsordninger som er direkte rettes mot private bedrifter som
opererer i markedet.
b) Pilot- og FoU aktiviteter, dvs. finansiering som retter seg mot kunnskapsproduksjon via
forskning, utredning eller pilotering.
c) Kommunen, dvs. tiltak som kommunen kan sette i gang for effektivisering av
varedistribusjon i byen.
Selv om formålet med intervjuene var å identifisere mulige tilskuddsordninger, hadde flere av
aktørene i tillegg generelle anbefalinger til kommunen. Vi har inkludert generelle anbefalinger i
tabellen nedenfor. Innspillene oppsummeres i Tabell 4-1.
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Tabell 4-1. Oversiktstabell over foreslåtte tilskuddsordninger og generelle anbefalinger.
Foreslått tilskuddsordning

Kategori

1. Tilskudd som motiverer bedrifter til å engasjere seg i
samlastingsaktiviteter
2. Tilskudd til gårdeiere i byen som tilgjengeliggjør areal for
samlastingsaktiviteter
Næringsliv

3. Tilskudd til kjøp av mikrokjøretøy
4. Støtte til å etablere felles verksted for vedlikehold av mikrokjøretøy
5. Tilskudd til samlokalisering av postkasser og pakkestasjoner.
6. Tilskuddsordninger for effektivisering av leveranser til kjøpesentre
7. Et nett av hurtigladere som effektiviserer drift av el-kjøretøy
8. FoU-aktiviteter som kan utløse sam- og omlastingsaktiviteter
9. FoU-aktiviteter som innhenter kunnskap fra andre byer
10. Iverksette pilotprosjekter som tester og analyserer bedre utnyttelse av
eksisterende kapasitet.
11. FoU tilskudd til pilotering av datasystemer for samhandling

FoU,
pilotprosjekter og
utredninger

12. Pilotprosjekter som utforsker samspill mellom nye mikro-kjøretøy og
nye city-hub i sentrumsområdet.
13. Fremkommelighet i sentrum
14. Kommunen kan bruke sin innkjøpsmakt til å sette krav til mer effektiv
varelevering

Kommune

15. Kommunen kan ta en aktiv rolle ved å kreve samlast for sine leveranser
16. Kommunen kan bidra til forbedring av lastesoner i by
17. Etablere en samarbeidsarena som møtested for næringsaktørene
4.1.1 Beskrivelse av foreslåtte tilskuddsordninger og innspill på andre tiltak
1.

Tilskudd som motiverer bedrifter til å engasjere seg i samlastingsaktiviteter

Flere av bedriftene stilte seg positive til opprettelsen av en tilskuddsordning som styrker
insentivene til samlast. Tilskuddsordningen kan dekke kostnadene en omstilling til samlast
medfører, som opplæring, investering i driftsmateriell, markedsanalyser mv.
Videre kan bedrifter som inngår samarbeid om samlastingsaktiviteter søke om støtte til
gjennomføring. I senere tid har det dukket opp ulike start up-selskaper som tilbyr tjenester for
sam- og omlastingsaktivteter. Disse tar som oftest sikte på å samkjøre leveranser på tvers av
logsitikkbedriftene. Utfordringen er at de største logistikkbedriftene allerede har velutviklede
systemer for samlast innenfor sine egne verdikjeder, og det er ikke nødvendigvis attraktivt for
disse aktørene å samarbeide med andre mindre aktører. Støtte til samarbeid kan bidra til å
motivere aktørene til å investere tid og ressurser i utvikling av gode samarbeidsløsninger.
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Det er viktig at støtte til samlastingsaktiviteter ikke hjelper enkelte aktører i markedet på
bekostning av andre aktører. En tilskuddsordning må utformes nøytralt og ikke favorisere enkelte
samlastaktiviteter, men alle som optimaliserer samlast, både internt i egen drift, og i samarbeid
med andre aktører i markedet.
2.

Tilskudd til gårdeiere i byen som tilgjengeliggjør areal for samlastingsaktiviteter

Omlastingsterminaler, bylogistikkdepoter og city-hubs må være sentralt lokalisert for å kunne
bidra til effektivisering av varedistribusjon, men det er ifølge aktørene knapphet på areal til slike
formål i Oslo.
Ifølge aktørene mangler gårdeierne i Oslo insentiver til å frigi areal til logistikkaktivteter. Gode og
sentralt plasserte eiendommer genererer høye leieinntekter som eierne går glipp av dersom det
etableres terminaler ved disse områdene. En mulig tilskuddsordning rettet mot gårdeiere og
eiendomsutviklere kan ifølge flere av respondentene bidra til å gjøre det mer attraktivt å
tilrettelegge for bylogistikkterminaler i sentrale strøk.
3.

Tilskudd til kjøp av mikrokjøretøy

Det foreslås støtteordninger til kjøp av forskjellige mikrokjøretøy, dvs. kjøretøy som er mindre enn
vanlige varebiler, eksempelvis lastesykler eller firhjulinger. Et eksempel på vellykket bruk av
mikrokjøretøy til distribusjon er Postens samarbeid med Paxter, et mindre elektrisk kjøretøy for
distribusjon av post, aviser og pakker. Mange av aktørene spår at det vil skje mye spennende
innovasjon knyttet til bruk av mikrokjøretøy i tiden som kommer, som for eksempel kjøretøy med
autonome teknologier. Det kan forventes at dette vil utløse investeringsbehov for
næringsaktørene, og en mulig tilskuddsordning vil kunne bidra til å øke innfasingstakten av ny
teknologi.
I dag eksisterer det støtteordninger for kjøp av el-varebiler gjennom ENOVA, og en tilsvarende
ordning bør ifølge aktørene opprettes for mikrokjøretøy.
I tillegg til mikrokjøretøy kan støtteordningen også innebære andre driftsmidler som effektiviserer
vareleveringen, eksempelvis elektriske traller.
4.

Støtte til å etablere felles verksted for vedlikehold av mikrokjøretøy

Et stadig mer digitalisert marked vil preges av hyppige «on demand»-bestillinger og omfattende
bruk av mikrokjøretøy. Kundene vil fortsette å stille høye krav til både innsyn og leveransetid når
de handler på nett, noe som betyr at mikrokjøretøyene til enhver tid må være operative og klare
til å brukes. Hyppig bruk medfører slitasje og skader på kjøretøyene, og trolig vil behovet for
vedlikehold og reparasjoner melde seg når bestillinger i sanntid og bruk av mikrokjøretøy blir mer
utbredt. En av aktørene foreslår derfor at det bygges verksted for vedlikehold av mikrokjøretøy i
sentrum. Et slikt verksted trenger ikke nødvendigvis å tilby komplekse vedlikeholdsaktiviteter, men
kan løse mindre tekniske problemer knyttet til daglig drift av de nye mikrokjøretøyene.
Trolig vil det dukke opp nye aktører i markedet for mikrokjøretøy i tiden som kommer, og
tilgjengelige verksteder vil kunne bidra til å gjøre markedet mer interessant for nykommere i
bransjen. Verkstedene vil også kunne motivere aktørene til samarbeid på tvers av selskaper.
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Tilskudd til samlokalisering av postkasser og pakkestasjoner

Det er ifølge flere aktører fortsatt behov og muligheter for å effektivisere vare- og postdistribusjon
ved å samlokalisere postkasser og pakkestasjoner. Distribusjon i bygårder blir mer tidkrevende jo
lengre avstanden mellom mottakerne er. En tilskuddsordning for samlokalisering av postkasser og
pakkestasjoner vil kunne motivere til bedre samhandling mellom gårdeiere og varedistributører.
Det kan også rettes mot etalering av hentepunkt i for eksempel T-banestasjoner.
6.

Tilskuddsordninger for effektivisering av leveranser til kjøpesentre

Aktørene beskriver leveranser til kjøpesentre som tidkrevende og lite effektive. Ofte må
distributøren gå langt innenfor et kjøpesenter for å betjene lagrene i ulike butikker. Dette kan
effektiviseres ved å lokalisere lagrene ved et felles distribusjonspunkt. Trolig vil både
logistikkbedriftene og kjøpesentrene selv ha glede av nye løsninger på dette området. Dette er
trolig en mulig tilskuddsordning som retter seg mot eiendomsutviklere i samarbeid med
distributørene.
7.

Tilskudd til et nett av hurtigladere som effektiviserer drift av el-kjøretøy

Elektrifisering og klima- og miljøhensyn er i utgangspunktet ikke del av denne utredningen. Vi
velger likevel å formidle aktørenes synspunkter rundt viktigheten av et bredt og lett tilgjengelig
nettverk med ladeinfrastruktur for el-varebiler og elektriske mikrokjøretøy.
God ladeinfrastruktur styrker insentivene til å ta i bruk løsninger som kan bidra til å effektivisere
varedistribusjonen i byen. Oslo kommune oppfordres derfor til å satse på implementering av
ladeinfrastruktur og at eksisterende og nye tilskuddsordninger vurderes iht. potensielle
effektiviseringsgevinster i tillegg til ønskede effekter på klima og miljø.
8.

Tilskudd til FoU-aktiviteter som kan utløse sam- og omlastingsaktiviteter

Transportaktørene vi har vært i dialog med ønsker å implementere eller driver allerede med
samlastingsaktiviteter innad i sine egne verdikjeder, og mange er interesserte i å utforske
mulighetene for samlast på tvers av aktører.
Aktørene belyser imidlertid noen utfordringer knyttet til samlastingsaktiviteter på tvers av
bedrifter. Utfordringene knyttes til integrering av datasystemer, informasjonsflyt og
ansvarsfordeling og samarbeid mellom bedriftene.
Samlastaktiviteter innebærer samarbeid om last mile-leveranser – et markedsområde der
gevinstene av samhandling er store, men også et område man kan tjene mye penger i dersom man
skiller seg ut som den beste leverandøren. Samarbeid på dette markedsområdet gjør det
vanskeligere for transportbedriftene å skille seg ut i et logistikkmarked preget av høy konkurranse
og prispress. Sett fra et strategisk perspektiv vil aktørene helst kontrollere disse delene av
verdikjeden selv. Det kan ved samlast også oppstå konkurranserettslige problemstillinger ved at
samarbeid kan frembringe monopollignende strukturer. Det er behov for å forstå slike
mekanismer bedre.
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Vi mener det er behov for å forstå markedsmekanismene for samlastaktiviteter innen last-mile
distribusjon bedre, da økt forståelse trolig øker oppslutningen om samarbeid på tvers av aktørene.
En måte å styrke kunnskapen på er å gi tilskudd til FoU-aktiviteter knyttet til samlast.
9.

FoU-aktiviteter som innhenter kunnskap fra andre byer

Litteraturgjennomgangen peker på overordnet teoretisk kunnskap om utviklinger innen
bylogistikk, men for å forstå utfordringene i dybden må denne kunnskapen relateres til konkrete
eksempler i andre land og byer.
Flere av aktørene vi intervjuet relaterte sine innspill til eksempler fra andre byer. Sammenlignende
forskning kan gi verdifull innsikt i hvordan varedistribusjon organiseres i andre byer enn Oslo. Det
kan derfor være en god idé å sette i gang FoU-aktiviteter som ser på muligheter til å overføre
kunnskap fra andre byer til Oslos logistikkmiljø.
10.

Pilotprosjekter som analyserer bedre utnyttelse av eksisterende kapasitet

Flere aktører trekker frem effektiviseringsgevinstene ved å redusere tomkjøring og å øke
utnyttelsesgraden av eksisterende kapasitet. Eksempelvis foreslår en av aktørene å se nærmere på
muligheten for å utnytte ledig kapasitet på T-banen i Oslo.
Utnyttelse av eksisterende transportkapasitet innebærer samarbeid på tvers av transportformer
og selskaper som ellers konkurrerer med hverandre, og god koordinering av et slikt samarbeid må
bygge på erfaringsutveksling med andre byer og pilotprosjekter i Oslo. Dette kan utforskes videre
gjennom FoU-aktiviteter.
11.

FoU tilskudd til pilotering av nye datasystemer for samhandling

Vi anbefaler at det settes i gang pilotprosjekter hvor enten eksisterende eller nye datasystemer for
samhandling testes. Digitale samhandlingsløsninger vil kreve at aktørene åpner sine datasystemer
eller bytter plattformer, noe som kan oppfattes som en omfattende endring for veletablerte
bedrifter. Tilskuddsordningen til gjennomføring av slike testprosjekter kan senke økonomiske
barrierer og bidra til å skape engasjement.
12.
Tilskudd til pilotprosjekter som utforsker samspill mellom nye mikro-kjøretøy og
nye city-hub i sentrumsområdet.
Konsolideringssentre, omlastsentre, city-hubs og logistikkdepoter har vært mye omtalt av flere
aktører i våre intervjuer. Det er fortsatt mye usikkerhet knyttet til drift av disse sentrene. Aktører i
Oslo har allerede tatt i bruk slike løsninger, og FoU-aktiviteter på dette området vil kunne bidra til
å lære og dokumentere beste praksis. Spørsmål som for eksempel kunne avklares i slike FoUaktiviteter er lokalisering, transportvolumer, tid og kostnad ved omlastingsaktiviteter fra lastebil til
lastesykkel, deling av omlastingssentre mellom ellers konkurrerende aktører er en kompleks
utfordring.
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Andre tiltak for effektiv varetransport som framkommer i intervjuene:
13.

Fremkommelighet i sentrum – byggeplasser og andre barrierer

Noen aktører uttaler at fremkommelighet er én av de største utfordringene for effektivisering av
varedistribusjon i Oslo. Byggeplasser og stengte gater, samt lovstridig parkerte biler er typiske
eksempler på barrierer som kan oppstå ved varedistribusjon. Ifølge aktørene kan en ikke regne
med enkle løsninger siden byrommet og veinettet er under stadig forandring. Vi anbefaler
kommunen å sette i gang en stakeholder-dialog med berørte aktører for å finne gode løsninger
som kan øke fremkommeligheten og samtidig ivareta alle partenes hensyn. Her er samhandling og
dialog to viktige nøkkelord. Videre bør Oslo kommune etablere en intern og kontinuerlig
forbedringsprosess som sikter mot å optimalisere fremkommelighet i byen.
14.
Kommunen kan bruke sin innkjøpsmakt til å sette krav til mer effektiv
varelevering.
Aktørene vi har vært i dialog med nevner at Oslo kommune kan bruke sin egen innkjøpsmakt til å
sette premisser ved varedistribusjon. Oslo kommune er en stor innkjøper og har med dette stor
innflytelse på utforming av kontrakter. Ved å sette krav til effektivisering ved varedistribusjon der
Oslo kommune er mottaker, vil en også kunne teste og demonstrere nye løsninger og prosesser.
15.

Kommunen kan ta en aktiv rolle ved å kreve samlast for sine leveranser.

Noen aktører foreslår at det sette krav til samlast ved leveranser hvor Oslo kommune er mottaker.
Det foregår prøveprosjekter i andre europeiske byer hvor kommunen setter slike eller tilsvarende
krav. Vi anbefaler at Oslo kommune ser nærmere på slike aktiviteter i andre europeiske byer.
16. Kommunen kan bidra til forbedring av lastesoner i by
Daglig bruk av lastesoner på gate er i enkelte tilfelles ikke gunstig tilfølge noen aktører. Det anbefales å ha
tett dialog med aktørene for kontinuerlig å kunne forbedre effektiviteten til bruk av lastesoner

17.

Etablere en samarbeidsarena som møtested for næringsaktørene

De beste logistikkløsningene skapes i fellesskap mellom aktørene. Flere av aktørene vi var i dialog
med stilte seg positive til ideen om en samarbeidsarena for bylogistikk.
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Faglig vurdering av mulige tilskuddsordninger for effektivisering av
varetransport i Oslo

Vi har i vår gjennomgang lagt vekt på å presentere næringsaktørenes synspunkter. Basert på
gjennomførte intervjuer har vi utformet 17 (tabell 4-1) innspill for utforming av tilskuddsordninger
og andre tiltak:
a) tilskudd til næringsaktører,
b) finansiering av pilot- og FoU-aktiviteter,
c) innspill til Oslo kommune for å bidra til effektivisering innenfor eget mulighetsrom.
Vi ser en tydelig kobling mellom det som identifiseres i litteraturen på feltet og det vi identifiserer i
våre intervjuer. Aktørene i Oslo er opptatt av og har mye kunnskap om utviklingstrekk ved den
nasjonale og internasjonale i logistikkbransjen. Vårt inntrykk er at det ligger stort potensiale i å
styrke de norske aktørenes insentiver til å implementere nye og innovative logistikkløsninger.
Sam- og omlast som satsingsområde

Et tema som gikk igjen blant respondentene var effektivisering av sam- og omlastaktiviteter. Flere
av respondentene har et klart engasjement for temaet og etterspør tilskuddsordninger som
tilrettelegger for samarbeid på tvers av logistikkaktørene. Dette bekreftes også i
litteraturgjennomgangen i kapittel 3. Som redegjort for er det høy innovasjonstakt på området, og
det dukker stadig opp nye digitale løsninger for bedre samordning av varedistribusjonen.
Det kan imidlertid bli utfordrende å utvikle støtteordninger for sam- og omlast som oppleves som
attraktive for alle i målgruppen. Generelt ser vi at mindre aktører er spesielt opptatt av digitale
løsninger som muliggjør samlast på tvers av ulike leverandører. De større aktørene har allerede
velutformede rutiner for samlast innad i egne verdikjeder, og har derfor en oppfatning av at de har
mindre å vinne på å innlemme flere aktører i sine systemer.
Vi mener den logsitikkbransjen i Oslo har mye å vinne på å være tidlig ute med å implementere
gode løsninger for samordning av logistikk på tvers av aktører. Derfor er det viktig at
støtteordningene tar sikte på 1) å muliggjøre samlast for mindre aktører med begrensede
ressurser, og 2) styrke oppslutningen om temaet gjennom kunnskapshevende tiltak. Multiconsult
mener Klimaetaten kan spille en sentral rolle ved å skape et mulighetsrom for samarbeid på tvers
av konkurrerende aktører.
Konsentrer støtteordningene til bestemte tema

Støtteordningene må nå en kritisk størrelse for at de skal oppfattes som virkningsfulle for
aktørene, og det er derfor av betydning at tilskuddene ikke spres på ulike tema, men begrenses til
bestemte aktiviteter. Basert på faglige drøftinger og innspill fra aktørene mener vi
støtteordningene bør konsentreres rundt aktiviteter eller driftsmidler knyttet til sam- og omlast.
Det kan med andre ord ses på som et tidsbegrenset satsningsområde hvor forskjellige tilskudd og
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FoU-aktiviteter inngår for å gjenspeile kompleksiteten på feltet. I tabell 5-1 nedenfor har vi trukket
ut innspill fra aktørene vi anser som særlig relevante for dette formålet.
Tabell 5-1. Foreslåtte tiltak som relateres til sam- og omlast.
Foreslåtte tiltak
Tilskudd som motiverer bedrifter til å engasjere seg i
samlastingsaktiviteter
Tilskudd til gårdeiere i byen som tilgjengeliggjør areal for
samlastingsaktiviteter

Kategori

Næringslivet

Tilskudd til bedrifter som investerer i etablering av
omlastingsterminaler, konsolideringssentre, bylogistikkdepoter
FoU-aktiviteter som utløser sam- og omlastingsaktiviteter
FoU-aktiviteter som innhenter kunnskap fra andre byer
Iverksette pilotprosjekter som tester og analyserer bedre utnyttelse
av eksisterende kapasitet.
Insentiver for tilrettelegging av åpne datasystemer mellom
markedsaktørene. Det må utforskes og testes hvordan
konkurrerende aktører kan samhandle på last-mile.

FoU, pilotprosjekter
og utredninger

Pilotprosjekter som utforsker samspill mellom nye mikro-kjøretøy
og nye city-hub i sentrumsområdet.
Kommunen kan ta en aktiv rolle ved å kreve samlast for sine
leveranser

Kommune

Etablere en samarbeidsarena som møtested for næringsaktørene
Vi anbefaler at de foreslåtte tiltakene i tabellen sees i sammenheng, da enkelttiltak ikke
nødvendigvis vil være tilstrekkelig for å øke oppslutningen om sam- og omlast i Oslo.
Vi mangler per i dag kunnskap om hvordan markedsaktørenes strategier kan forenes med
samlastaktiviteter på tvers av bedrifter. Som redegjort for kan et slikt samarbeid innebære
utfordringer knyttet til konkurranseforholdet mellom aktørene.
Flere av de foreslåtte tiltakene inneholder FoU-aktiviteter, og dersom disse implementeres
anbefaler vi å utforske mulighetene for samarbeid med andre deler av virkemiddelapparatet, som
for eksempel Forskningsrådet og Innovasjon Norge.
Videre kan Klimaetaten dra nytte av samkjøring med andre etater i Oslo kommune som jobber
med problemstillinger relatert til logistikk i Oslo sentrum. Eksempler på dette er kommunens
arbeid med bilfritt Tøyen og Grønland, der innretting av varetransport er en viktig problemstilling.
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Testing og pilotering gir ny og verdifull innsikt

Det er vanskelig å si noe om virkningen av tilskuddsordningene før disse er prøvd ut.
Vi foreslår derfor at Klimaetaten tar initiativ til å gjennomføre et pilotprosjekt for å høste
erfaringer med sam- og omlastaktivteter.
Det bør være et mål at logistikkaktørene selv er med på utformingen av prosjektet. Eksempelvis
kan et pilotprosjekt innebære at aktørene som deltar, integrerer sine distribusjonssystemer i en
felles digital plattform for last mile-distribusjon. Deltakerne har jevnlige statusmøter der de kan
diskutere erfaringer og komme med forslag til forbedringer. Bedriftenes medvirkning hjelper
Klimaetaten å identifisere hvilke tiltak som bidrar til effektivisering, samtidig som
logistikkbedriftene får eierskap til en prosess der de spiller en nøkkelrolle i utformingen av nye
systemer for samordning av logistikk.
Pilotprosjektet kan i første omgang begrenses til leveranser innenfor et mindre geografisk område,
eksempelvis en bydel. Funnene fra en slik pilot kan gi verdifull innsikt i hva som bør være
Klimaetatens satsingsområder i fremtiden.
Klimaetaten har med denne utredningen satt i gang en læringsprosess om effektivisering av
varedistribusjon i Oslo. Multiconsult anbefaler å fokusere læringsprosessen på sam- og
omlastaktiviteter. Vi anbefaler på basis av innspill fra næringsaktørene på det sterkeste å se
kompleksiteten i helheten. Med andre ord anbefaler vi med dette ikke å velge enkelte isolerte
løsninger, dvs. tilskuddsordninger. Vi mener det er behov for å fortsette læringsprosessen for å
komme fram til enkelttiltak som kan utfolde sin virkning i en helhetlig prosess.
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