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Økende kompleksitet i salgskanaler

Kilde: https://www.nwaretech.com/what-does-omni-channel-really-mean-to-warehouse-management/

https://www.nwaretech.com/what-does-omni-channel-really-mean-to-warehouse-management/


Hentet her: https://www.ninafuru.no/2015/09/30/hva-er-omnikanal-eller-omnichannel/



Omnikanal – status 2017

Kilde: Avensia 2017

Sverige Norge



Omnikanal varehandel

Merkevarebygging

Markedsføring

Salg

Omnikanal 
HANDEL

Produksjon

Varelager

Transport

Omnikanal 
LOGISTIKK

Trafikk

Arealbruk

Miljø og klima

Mobilitet og 
byutforming

«ANYTIME, ANYWHERE»

HANDEL
o Transparent informasjonsflyt i sanntid 

på tvers av salgskanalene
o Markedsføring og kommunikasjon via 

sosiale medier
o Innhente og bruke data om kunden
o Mange leveringsalternativer og retur

LOGISTIKK
o Digitalisering

o Varesynlighet/sporbarhet
o Organisering av varelager
o Distribusjon

https://youtu.be/W5uhpS7hGxE
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Endringer på mobilitet og areal

Figur: SWECO



Nye handelsløsninger og endringer i mobilitet

Tradisjonell 

butikkreise

Click and collect

Betjent hentepunkt

Pakkeautomat

Levering innenfor dør

Levering utenfor dør

persontransport

godstransport

persontransportgodstransport

godstransport
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● Veksten i netthandel vil føre til høyere pakkevolum

● Veksten i godstransport vil være mindre enn veksten i netthandel

Faktorer som vil påvirke trafikkarbeidet

Faktorer som kan føre til 
økt trafikkarbeid

Faktorer som kan føre til 
redusert trafikkarbeid

Rask levering Rask levering av dagligvarer (netthandel)

Høy andel retur Høy erstatning for handleturer

Liten erstatning for handleturer Høy befolkningstetthet

Mange mislykkede leveringer Høy tettet av hentepunkter

Kilde: CITYLAB Deliverable 2.1 version 3 (2018). Observatory of Strategic Developments Impacting Urban Logistics. www.citylab-project.eu.



Hjemlevering av mat og transportmiddelbruk

Forbrukere med høy bruksfrekvens av hjemleveringstjenester 
gjennomfører flere reiser totalt per dag sammenlignet med 
gruppen med lav bruksfrekvens. Samtidig gjennomfører de 
færre innkjøpsreiser per dag. 



Nettverk av logistikkarealer i by- og boligområder

Endringer i distribusjon fører til nye behov

Nye trafikkmønstre utfordrer tradisjonell gateplanlegging

Vegnettet må håndtere nye og andre kjøretøy enn det er planlagt for

Endrede funksjoner i byene

Nye butikkmodeller og trender

Mulige endringer i arealbruk



Nettverk av logistikkarealer i by- og boligområder

Byterminal Strøksterminal Felles varemottak



● Kan bli mer effektive ruter

- men krav til rask levering kan føre til økt trafikkarbeid

Nye trafikkmønstre utfordrer tradisjonell gateplanlegging

Kilde: CITYLAB Deliverable 2.1 version 3 (2018). Observatory of Strategic Developments Impacting Urban Logistics. www.citylab-project.eu.



● Kan bli mer effektive ruter

- men krav til rask levering kan føre til økt trafikkarbeid

● Mindre biler og nye kjøretøy i bysentre

● Større biler i boligområder

Nye trafikkmønstre utfordrer tradisjonell gateplanlegging



● Logistics sprawl

● Mindre butikklokaler

● Flere varelager inn i byene

Endrede funksjoner i byene

Figur: Gehl Architects 



Foto:Sebastian Stigsby



Amazon Prime Now’s urban warehouse in Barcelona

Foto: Google Street View



Illustrasjon: Architecture Research Office



Bylogistikk må inkluderes i kommuneplanarbeidet

Mer komplekse handelsløsninger vil føre til  
større behov for ulike lagertyper og 
logistikkarealer, også inne i byene. Det blir 
derfor viktigere å tilrettelegge for bylogistikk.

Målet må være å planlegge for både areal og  
infrastruktur som involverer framkommelighet 
for både mennesker og varer og samtidig gir 
god livskvalitet og attraktive byer.

TAKK FOR MEG!


