
Nyhetsbrev fra 

Bylogistikkprogrammet # 2-2017  

 

Teknologidagene 25. oktober 

Bylogistikkprogrammet deltar på Teknologidagene i Trondheim onsdag 25. oktober, se 

programmet for «Bærekraftig mobilitet og bylogistikk» fra kl 13. 

Tiltak.no  

To reviderte tiltak som angår bylogistikk er lagt ut:   

• «Samleterminal for varedistribusjon»  

• «Regulering av kjøring med tunge biler, tungtrafikkruter» 

Nye rapporter  

«Bruk av vegvesenets databaser for analyser av godstransport i by».  TØI Rapport 

1568/2017. Rapporten er skrevet av Inger Beate Hovi, Elise Caspersen og Tale Ørving. I 

prosjektet er det sett på kjøretøyregisteret i Autosys, periodiske kjøretøykontroller, 

vegtrafikktellinger og reisetidsdata. Prosjektet dokumenterer hvordan disse databasene kan 

gi informasjon om godstransporter i byene.  Det er også gitt anbefalinger for hvordan disse 

databasene samt SSB’s statistikker kan utvikles for å gi bedre grunnlag for analyser og 

planlegging på bynivå.  

Prosjekter som er startet siden forrige nyhetsbrev 

• Videreføring av prosjektet «Mulighetsstudie, elektrifisering av tungtransport» som ble 

rapportert i vår. Rapporten viser muligheter for å elektrifisere korte, men svært tunge 

transporter til og fra Oslo havn. Dette prosjektet er videreført i Oslo havn samtidig 

som en tilsvarende mulighetsstudie gjøres i terminalområdet sør i Trondheim. 

Prosjektet fokuserer konkret på tekniske løsninger, og målet er å etablere pilotforsøk 

i samarbeid med flere aktører (SINTEF).   

• «Evaluering av løsninger for varelevering under Sykkel-VM i Bergen» (Norconsult). 

Sykkel-VM medførte stengning og lav fremkommelighet i Bergen sentrum i over en 

Bylogistikkprogrammet er et forskningsprogram i Statens vegvesen. Det omhandler 

godstransporter, avfall og håndverkere og andre mobile tjenesteyteres transporter med 

verktøy eller annet utstyr.  Programmet har som mål at «Bylogistikken skal bidra til 

attraktive byer med lave klimagassutslipp, effektive løsninger for næringslivet og god 

livskvalitet for innbyggerne».  
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https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Forskning+og+utvikling/pagaende-FoU-program/bylogistikk/nyhetsarkiv-bylogistikk/nyhetsbrev-nr-1-2017
https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Forskning+og+utvikling/pagaende-FoU-program/bylogistikk/publikasjoner/_attachment/1797285?_ts=15b32eef5c8&fast_title=Mulighetsstudie%3A+Elektrifisering+av+tungtransport
http://www.vegvesen.no/fag/Fokusomrader/Forskning+og+utvikling/pagaende-FoU-program/bylogistikk


uke. Dette var utfordrende for varelevering, og evalueringen vil vise hvordan de 

midlertidige løsningene som ble valgt virket i praksis. Rapport ventes i januar 2017 

• «Identifisering av konflikter og regelverk som hindrer gode løsninger for 

varelevering». Norconsult skal se på prosjekter de har gjennomført i by. Hensikten er 

å studere hvordan man i praksis jobber med varelevering, hvilke interessekonflikter 

som er og hvilke løsninger man finner. En viktig problemstilling er å se om endringer 

i normaler og regelverk kan bidra til bedre løsninger. Rapport ventes i mars 2017 

Send gjerne nyhetsbrevet videre til andre du tror er interessert. Det er mulig å melde seg 

på eller melde seg av adresselisten, send epost til ann.espaas@vegvesen.no  
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