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Bakgrunn: turgenering
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Turgenerering = antall turer til og/eller fra en aktør (bedrift, individ) eller 

område   

= et mål på godstrafikken som skapes der 

Godsturgeneringen i Oslo-området er beregnet til 110 500 turer per dag (uten

netthandel) og 299 000 turer per dag (med netthandel) (Holguin-Veras, 

Ramirez-Ríos et al. 2018)

Turgenerering er et virkemiddel for å kartlegge parkeringsbehov, tilstrekkelig 

areal for tilgang til mottaker, evaluering av tiltak, inndata til modeller mm. 

(Sánchez-Díaz 2016, Gonzalez-Feliu and Sánchez-Díaz 2019, Gonzalez-

Feliu and Peris-Pla 2017))
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Konsolidering: mulig og attraktivt for 

konsumenter?
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Matvarer/

forbruksvarer

Matvarer/

forbruksvarer

Klær/sko/

kosmetikk

Leker/spill

Ulike kombinasjoner 

av inntekt, alder, 

med/uten barn

Kvinner

Ulike kombinasjoner 

av inntekt, alder for 

individer med barn
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Konsumenter kan vente på varene under påskudd av at det er 

miljøvennlig
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Undersøkelse blant kvinnelige 

konsumenter/netthandlere
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Netthandelsvaner
Leveringspreferanser

(last-mile)
Netthandels-
preferanser

Kjennskap til FJONG

Koronapandemiens 
innvirkning på 

netthandelsvaner

Holdninger til leie av 
klær og miljø

Valgeksperiment: 
leveringstid, 
forsinkelser, 

informasjon, CO2-
utslipp, svevestøv

Valgeksperiment: 
leveringstid, 
forsinkelser, 

informasjon, CO2-
utslipp, pris

Valgeksperiment: 
oppfølgingsspørsmål

Om respondenten 
(alder, postkode, 

husholdnings-
sammensetning, 
utdanning, yrke) 
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Millennias og 
Generasjon Z

Handler ofte 
på nettet

Høy inntekt (miljøvennlige 
leveringer er viktig)

Miljøbevisst (miljøvennlige 
leveringer er viktig)

Generasjon X
og Boomers

Kan konsumenter vente på en 

miljøvennlig hjemlevering?
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Kan nettbutikker og transportører 

overføre kostnader til kunder?

Konsumenter er villige til å betale

Sum varierer med konsument
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Opp: inntekt, tidssensitiv, 

miljøbevisst

Ned: hyppige netthandlere, 

prisbevisst
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Hvordan vil folk flest ha levert varene?
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Tid og service er viktig: vil 
velges hvis tilbys

Men, det finnes andre 
preferanser: miljø

Valgmuligheter kan få frem 
disse

Er hjemleveringsløsningene 
mindre viktige enn vi tror?
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Mulige implikasjoner for bærekraftig 
bylogistikk
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Kunder bør få muligheten til å konsolidere varene 
sine med egne kjøp og med naboers kjøp

De bør også få tilbudet om miljøvennlig levering –
dette er noe mange ønsker

Kostnader for miljøvennlig levering kan overføres 
(delvis) til kunder
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