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• Kort om Britta
• Last-mile logistik – hvad har det med MARLOG at gøre?
• Bæredygtig last-mile logistik i byerne: Mange 

interessenter, mange mål!
• Innovation af forretningsmodellen: Værdi-samskabelse
• Et katalog
• Oplæg til diskussion: Hvad er den maritime branches 

vidensbehov på området?

Agenda
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Professor i Supply Chain Management (herunder logistik)

Medlem af Vækstteam for det Blå Danmark 2012

BSc i International Shipping & Trade – koordinator af det tre-
kontinentale program GLOBAL Supply Chain & Logistics 
Management (CBS, UBC/Canada og CUHK/Kina)

Sammen med CBS kolleger udviklet og koordineret Minor i Maritime 
Business, nu ansvarlig for faget Global Transportation & Maritime 
Logistics

Udviklet og ansvarlig for Minor i Strategic Procurement

Kort om Britta 
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Bæredygtig transport og logistik især i byerne er en udfordring

Last mile: Ofte en del af globale transport- og logistikkæder. 

Resultat af vellykkede multi-modale skift i den globale transport- og 
logistikkæde

Relevansen af last-mile logistik stiger i samklang med stigningen i 
e-handel især inspireret af corona-krisen

Udfordrer e-handelsplatforme logistik- og transportsektoren?

Last mile logistik: 
Hvad har det med MARLOG at gøre?
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Last-mile i byerne: 
Mange aktører og interessenter (stakeholders) 

• Kun aktører har 
direkte indflydelse på 
konkrete transporter

• Ikke alle aktører og 
interessenter har 
samme mål!
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Last-mile interessenter er gensidigt forbundne
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Bæredygtighed: Den tre-dobbelte bundlinje

Miljø

ØkonomiSociale
aspekter

Bære-
dygtig

Ikke alle aktører og 
interessenter har i 
udgangspunktet lige 
stor interesse i alle tre 
bundlinjer

MEN, for bæredygtige 
last-mile leverancer, må 
der findes en 
”fællesmængde”: der 
må innoveres! 
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En forretningsmodel er et system af gensidigt forbundne og 
afhængige aktiviteter, som bestemmer den måde en virksomhed 
driver forretning på med sine kunder, partnere og leverandører

Værdiskabelse!

Innovation af forretningsmodellen kan ske via følgende drivkræfter:
• Nyhed 
• Lock-in 
• Komplementaritet
• Effektivitet (efficiency)

Innovation af forretningsmodellen
Am

ittand Zott, 2011
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Bæredygtige last-mile leverancer: 
Et spørgsmål om værdi sam skabelse (value co-creation)

Uudnyttede ressourcer tages i brug 
• Tid (udnytte døgnet bedre og mere målrettet)
• Infrastruktur (valg af transportform og teknologi)
• Samarbejde (udnyttelse af ledig kapacitet, crowdsourcing etc)

Baseretpå
Prahahald

and Ram
asw

am
y, 2004  

Sam-
værdiska-
belse

Aktør Aktør
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Med de maritime briller på: 

• Hvilke udfordringer findes i dag i last-mile?

• Hvad er branchens vidensbehov?

• Kan/bør myndighederne spille en større rolle i last-mile, end 
de gør i dag? 

Afsluttende diskussion
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bg.om@cbs.dk

www.cbs.dk/staff/bgom

https://www.i-smile.fi/

https://effektivitet.dk/magasin/e-handel-og-last-mile-logistik/den-
utaalmodige-forbrugers-tidsalder-e-handel-og-last-mile-logistik-2/

Kontakt og yderligere info

mailto:bg.om@cbs.dk
http://www.cbs.dk/staff/bgom
https://www.i-smile.fi/
https://effektivitet.dk/magasin/e-handel-og-last-mile-logistik/den-utaalmodige-forbrugers-tidsalder-e-handel-og-last-mile-logistik-2/
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