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26. august 2014 fra 8.30-16.30 

v. Finn Zoëga

Innovativ distribution i byen
- Citylogistik og Distribution af gods i Ydertimerne

www.tinv.dk

et nationalt fagligt netværk

Innovationsnetværk

Vi bygger bro fra viden til vækst

Innovationsnetværkets overordnede formål:

• At styrke brobygning, samarbejde og videndeling mellem videninstitutioner og 

virksomheder om forskning og innovation.

• At styrke forskning, udvikling og innovation i danske virksomheder, og derigennem 
fremme videnbaseret vækst og produktivitet i erhvervslivet. 
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TINV

Transportens innovationsnetværk 

Et nationalt netværk, på tværs af transport- og logistik erhvervets brancher og transportformer 

med fokus på følgende faglige områder:

TINV konsortiet:

• Køretøjsteknologi

• Energi i transport

• Logistik

• Intelligente transportsystemer

• CSR i Transport

• Maritim Tekn. og forretningsudvikling

• Innovation i transport

• Uddannelse og kompetenceudvikling

• Internationalisering

• Vidensdeling, matchmaking & 

projektudvikling

Temamøde – Citylogistik og DYT-projekt
26. august 2014 

08.30 Udstilling af materiel, biler og hjælpemidler

til Distribution, åbner

09.00 Konference registrering og morgenkaffe

09.30 Velkomst og oplæg for dagen

Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell

09.45 Perspektiver for mobilitet og fremkommelighed i

byen – godset skal frem – en forudsætning for et rigt

handels- og byliv.

Martin Hellung Larsen, Trafikstyrelsen

10.15 Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne

– en status på grøn varelevering i Indre By, København.

Christina Bech Godskesen Andersen, Project Manager, 

Copenhagen Business School

10:45 Innovativ CO2 venlig distribution i minicontainere

Case: Clear City Cargo Concept v/Per Lavmand

11:15 Længere åbningstider i handlen øger behovet for 

fremkommelighed i flere af døgnets timer

v/Jesper Højte Stenbæk, Dansk Erhverv

11.50 Frokost og udstilling på Rådhuspladsen i København

13:40 Peak low noise transport – Status on successful solution 

trucks on lng / bio-lng – Indlæg holdes på engelsk

Robert Goevaers, Goevaers Consultancy, Netherlands

(14:00 Udstilling af materiel, biler og hjælpemidler til

Distribution, lukker)

14:15 Status på DYT-project M. Larsen Vognmandsfirma A/S 

Rent gas: Scania P 280 renovationslastbil med gasmotor, 

overholder Euro 6-miljønorm.

Jeppe W. Jensen, M. Larsen / Anton Freiesleben, Scania 

Danmark

14:45 Kaffepause

15:10 Lantmännen Schulstad distribuerer brød og udnytter hele

døgnet med hybrid lastbil, Forretningsudviklingschef Niels Holm

15:45 Indlæg fra Dansk Retursystem og Carlsberg med 

erfaringerne fra Citydistribution i ydertimerne

16:30 Afslutning
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Udstillere på Rådhuspladsen i 
København

• Jungheinrich - elektrisk palleløfter i ”Silent Version”
• NP TRUCKS A/S – løsninger med mindre støj og lave service-omkostninger
• Container Centralen - eksempler på støjsvage container løsninger
• Rema 1000 - hænger med støjsvagt køleudstyr
• Lavmand - et HyliFlex køretøj altså en dobbeltdæksbil
• Schulstad/Volvo - en hybrid lastbil (Volvo)
• MLarsen/ Scania - en gasdrevet renovations udstillingsbil
• Case: frugt.dk – ”En sikker fleksibel levering af frugt til døren”
• Case: Industrial Electric Vehicle - elektriske scootere til 

distributionsopgaver
• Case: Citylogistik.dk – El-drevet mindre lastbil og andet udstyr
• Dansk Retursystem; - Ny distributionsløsning med vaskemodul
• Pendelmatic - Ny sættevogn tilpasset nye city regler

TINV medfinasieres af

Bliv medlem af det nationale netværk 
for transport og logistik

Tilmelding via
www.tinv.dk
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