Pakkeboks-

bærekraftig distribusjon av
pakker

Netthandelen øker og andel
hjemlevering i Norge er
forventet å øke betydelig
• Doddle Analysis har gjennomført en
kartlegging av andel B2C leveranser til hhv
hjemmet vs et hentepunkt (betjent eller
ubetjent)
• Norge/Norden har historisk hatt en svært høy
andel til PiB/Postkontor, men trenden er
synkende
• Globalt er det forventet at andel av B2Cpakker utlevert på hentested/pakkeautomat
(OOH) vil bli om lag 40 % i alle markeder.

• Det innebærer en betydelig økning i andel
hjemlevering

Kilde: Doddle 2020, interne analyser
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Hvordan kan vi sammen
skape og tilrettelegge,
for framtidens
logistikkløsninger?
1. Tilgjengelig og enkelt for innbyggere/mottakere

2. Legge til rette for miljøeffektiv logistikk
3. Skape muligheter for lokalt næringsliv
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En litt enklere hverdag for
innbyggerne/kundene
Pakkeboks er en selvbetjent pakkeautomat og skal sikre
økt tilgjengelighet til hente- og sendetjenester
• Kundene kan hente pakkene sine nærmere der de bor
eller ferdes, til alle døgnets tider
• Kundene velger selv Pakkeboks i nettbutikken
• Pakkeboksene er mobile, krever ingen fysiske inngrep
og kan plasseres nesten hvor som helst - og kan enkelt
flyttes ved behov
• Boksene kommuniserer med kundens telefon via en app
og har ingen behov for strøm eller netttilgang
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Posten skal bygge et nettverk av
Pakkeboks i hele Norge – og ved
utgangen av 2021 har vi
Pakkeboks på 1 000 steder
• Pakkeboks-lokasjoner i hele landet
• Og vi fortsetter utrullingen i årene fremover
• Pakkeboks skal samspille med eksisterende og
nye betjente hentepunkter (Post i Butikk)

Foreløpig har vi hatt mest fokus på å gjøre henteopplevelsen og kundereisen
via Posten appen best mulig

Returløsning er klar fra 2022
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Pakkeboks blir svært godt mottatt av sluttkunden. Forbrukerne endrer
atferd og pakkene blir hentet stadig raskere, noe som tyder på at vi lykkes
med attraktive beliggenheter*
52 %
Av pakkene blir
hentet innen 12 timer

35 %
Av pakkene blir
hentet innen 5 timer. 16 %
blir hentet innen to timer

4,65
Gjennomsnittlig
kundetilfredshet

36 timer
Gj.snitt liggetid
Fallende over tid
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De mest populære
lokasjonene
Er der mange folk bor og ferdes,
knutepunkt og der det er langt til
nærmeste betjent hentested

Lille Ekeberg borettslag

Lille Ekeberg
borettslag
Ensjø torg

Manglerud senter

Pakkeboks er et
grønnere alternativ fra
start
Vår ambisjon er å kun benytte fornybare
energikilder i kjøretøy og bygg innen 2025.
• Vi benytter primært varebil til Pakkeboksleveranser.
• Det betyr at Posten i løpet av 2021 leverer
utslippsfritt i hele Oslo, Asker, Bærum og
Drammen, Trondheim, Bodø, Fredrikstad,
Sarpsborg, Ålesund og Kristiansand. Bergen,
Stavanger/Sandes og Sandefjord er også snart i
mål.
• Øvrige byer og tettsteder vil ha utslippsfrie
leveranser til Pakkeboks i løpet av 2022 og 2023
Elektrisk varebil for utlevering av pakker
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Pakkeboks vil være et
betydelig miljøtiltak
for de store byene

Fra 29% til 69%
Økningen i andel av befolkningen i Norge som bor
nærmere enn 500 meter fra hentepunkt med 3000
pakkebokser

• 138% forventet vekst i volum til hentested mellom
2019 og 2025 (fra 36 til 86 millioner pakker)
• Covid-19 har forsterket denne trenden ytterligere
• Selv om transport til hentested er grønn, vil
trafikkvolum og utslipp øke som følge av
transport fra hjem til hentested.
• Med et nettverk av pakkebokser kan vi begrense
økningen i trafikk betraktelig.

Lokale butikker kan
forbedre sitt
netthandelstilbud ved å
bruke Pakkeboks som
utleveringspunkt
I en verden med økt netthandel (Amazon er på vei
inn i Norge) må lokale butikker tilby enkle og
lettvinte løsninger for utlevering for å opprettholde
konkurransekraft.

Netthandel vil øke framover - hvilke logistikkløsninger ønsker vi
som samfunn å tilrettelegge for?
Pakkevekst til hentepunkt

Pakkevekst som hjemkjøring
• Økt antall kjøretøy på veien
(trafikkbelastning)

• Lettere å sikre miljømessige leveranser
(færre km og færre stopp)

• Økt antall kjøretøy i boligfelt (sikkerhet)

• Redusert kjøring i boligområder (CO2 og
sikkerhet)

• Mange aktører

• Færre biler på veien

• fyllingsgrad per kjøretøy?

• Stor grad av el.kjøretøy til etterfylling av
bokser

• km per pakke?
• miljøfokus vs kostnadsfokus?

• Folk henter varer ifm andre oppdrag
• Bidra til levende bysentrum?
• Styrke lokalt næringsliv
• 24/7 tilgang?
• Dra kunder til butikk
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Kan vi sammen skape og tilrettelegge, for framtidens
logistikkløsninger med Pakkeboks?
1. Tilgjengelig og enkelt for innbyggere/mottakere
• Pakkeboks gir et betydelig økt servicetilbud til innbyggerne og har meget lav
risiko fordi de er mobile og kan enkelt fjernes/flyttes ved behov
• De fleste punkter vil være private, men det er også relevant med kommunale
punkter herunder også på mobilitetspunkt

2. Legge til rette for miljøeffektiv logistikk
Maks miljøeffekt ved høy fyllingsgrad i boksene. Posten leverer 7 av 10 B2C
pakker og vi plasserer ut/skalerer i takt med volum
• Posten har mål og ambisjoner om kun grønne løsninger og har allerede
utslippsfri levering i flere store byer
• Kjøretøystrategi er en del av dette og her har vi lang erfaring, samt at vi
leaser over 4 år og kan således bytte raskt
•

3. Skape muligheter for lokalt næringsliv
• Pakkeboks kan på sikt også benyttes til utlevering for lokale butikker og
servicetjenester
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Vedlegg
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Innledning

Hvordan fungerer Pakkeboks?

Automaten kan stå bade innendørs
og utendørs på mer eller mindre
ujevne flater uten å støpe/bygge
fundament

Går på batteri med 10 års
levetid, det ikke behov for strøm

Fleksibel
- Automatene kan enkelt flyttes
- Kan enkelt legge til/ta bort
moduler utifra etterspørsel. De
henger ikke sammen.

Pakkeboks trenger ikke Wifi eller
annen nettilgang, den
kommuniserer med sjåfør og
mottaker via app og Bluetooth
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Pakkeboksen
En Pakkeboks (modul) har målene

•

2030 x 1011 x 624 mm

•

På en lokasjon plasseres minimum 2-3 moduler (
primært 3 eller flere)
•

•
Pakkeboks

Pakkeboksen består av 13 eller 14 luker i tre
forskjellige størrelser
•

•

3 pakkebokser utgjør 1,9 m2

Den største luken har plass til pakker med målene
445x505x600 mm

En modul veier 300 kg

Dere stiller med plassen - Posten fikser resten

Installasjon
Vi utplasserer
boksene på angitt sted
og installerer boksene
i løpet av 40 minutter.

Kundeservice
Vi hjelper våre kunder
med spørsmål og
veileder dem.

Vedlikehold
Vi sikrer at boksene
fungerer som de skal
og fjerner tagging
og andre spor etter
hærverk.

Daglig drift
Vi fyller på pakker
daglig og ser til at
boksene fungerer.

Hva kjennetegner en god lokasjon?

Fordeler for brukere

Praktiske hensyn

•
•
•
•

• Enkelt å levere og hente pakker
• Gode og trygge parkeringsmuligheter for
sjåfør
• Muligheter for utvidelse

Synlig
Enkel adkomst
Tilstrekkelig opplyst
Tett på der folk bor eller ferdes

Pakkeboks

Vi gjør hverdagen enklere
og verden mindre.

