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2018 er bak oss og vi er halvveis i Bylogistikkprogrammets seksårige programperiode. I fjor 

prioriterte vi datagrunnlag for planlegging, bylogistikkplaner, konflikter mellom varelevering 

og andre hensyn, elektrifisering av tunge korte transporter og varelevering med sykkel. I fjor 

ble det levert 8 rapporter, se nærmere omtale nederst.   

Noen resultater:  

 Det er behov for og interesse blant kommunene for å utarbeide bylogistikkstrategier 

og –planer. 

 Varestrømsundersøkelsen viser at det er svært mange små sendinger, og det er et 

klart potensiale for bruk av lastesykler og andre små elektriske kjøretøy i sentrum av 

store byer. 

 Overgangen til elektriske varebiler går ikke fort nok til å nå målene i NTP. Det kan bli 

behov for bedre incitamenter. 

 Datagrunnlag for planlegging kan forbedres ved at data som allerede registreres 

kategoriseres på samme måte. 

 Areal for sentrumsnære (små) terminaler er svært viktig for miljøvennlige «last mile» 

leveranser. 

 Sykkeltilrettelegging og parkering er de vanligste konflikttema mot varelevering når 

gater skal bygges om. 

 Det er mulig og potensielt lønnsomt med dagens tilgjengelige batterier, å kjøre korte 

tunge transporter med batterielektriske lastebiler – for eksempel mellom terminaler. 

Sammen med resultater fra annen internasjonal og nasjonal forskning er resultatene 

oppsummert i et grunnlagsdokument om bylogistikk til Nasjonal transportplan 2022-2033. 

Se rapport på NTP’s nettsider 

 

Bylogistikkprogrammet er et forskningsprogram i Statens vegvesen. Det omhandler 

godstransporter samt håndverkere og andre mobile tjenesteyteres transporter i byer. 

Programmet har følgende overordnet mål: «Bylogistikken skal bidra til attraktive byer 

med lave klimagassutslipp, effektive løsninger for næringslivet og god livskvalitet for 

innbyggerne».  

https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/forskning+og+utvikling/pagaende-fou-program/bylogistikk/publikasjoner
https://www.ntp.dep.no/dokumentliste/_attachment/2533472/binary/1304870?_ts=167ad7dcc90
http://www.vegvesen.no/fag/Fokusomrader/Forskning+og+utvikling/pagaende-FoU-program/bylogistikk


Igangsatte prosjekter og satsinger framover: 

Samfinansiering med Forskningsrådet: 

 NORSULP – Sustainable Urban Logistic Plans. Prosjektet er inne i sitt siste år. Veileder 

for Bylogistikkplaner er under arbeid.  

 LIMCO- Logistikkrav, miljø og kostnader ble startet opp i 2018 og er et treårig 

prosjekt om hvordan digital informasjon fra sensorer i lastebiler og næringslivets 

dataprogrammer kan øke effektiviteten for næringslivet og redusere miljøpåvirkning 

fra transport. 

Andre samarbeidsprosjekter - piloter 

 Sykkellogistikk og terminaler for miljøvennlig «last mile» leveranser, Oslo og Bergen 

 Ny vareleveringstjeneste i Drammen  

 Konsulentbistand og evaluering av varedistribusjonssentral i Stavanger sentrum 

 Forprosjekt: Beregne kostnader og besparelser knyttet til konsolidering av leveranser 

til Haugesund kommune 

Bylogistikkprogrammet delfinansierer siste del av SSB’s arbeid med transportytelser for små 

godsbiler som er ventet publisert i 2019, og vi er har startet arbeid med å etablere et 

kunnskapsgrunnlag for å utvikle regionale godsmodeller for byområder.  

Videre prioriterer vi kunnskap om netthandel og hjemleveranser og hvilken betydning dette 

har for trafikkmønster og fremtidig transport- og arealplanlegging i byer. Regelverk og 

praktiske løsninger som har betydning for sikker, effektiv og miljøvennlig varelevering blir 

også en satsing fra 2019. Dette gjelder blant annet utslipp, små elektriske kjøretøy og HMS 

for sjåfører. 

FOU-rapporter publisert i 2018: 

Tema: Kunnskapgrunnlag: 

Næringstrafikk og tilhørende utslipp og miljøkonsekvenser. Bergen, Stavanger, 

Trondheim. I rapporten bruker TØI samme metode som de har gjort for Oslo 

kommune. Resultatet viser at grunnlagsdata, særlig for små godsbiler, foreløpig er 

for dårlig til å gi pålitelige resultater. 

Varestrømmer og forsendelser i byområder. TØI har gått i dybden på SSB’s 

varestrømsundersøkelse. Rapporten viser volumer og antall sendinger i bykommuner 

og bysentra i Oslo, Drammen, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø 

Små godsbiler. Bruksområder, transportytelser og potensialet for elektrifisering. 

Rapporten viser blant annet transportytelser på bynivå i Oslo, Bergen, Trondheim, 

Stavanger, Drammen, Tromsø og Kristiansand (TØI) 

 

https://www.toi.no/logistikkplaner-i-by-norsulp/
https://www.toi.no/logistikkrav-miljo-og-kostnader/category1804.html


 

Tema: Bedre rammebetingelser 

Identifisering av konflikter og regelverk som hindrer gode løsninger for varelevering. 

Norconsult har gått systematisk gjennom egne planer og sett på hvordan konflikter 

mellom varelevering og andre tema håndteres og prioriteres.  

Tema: Piloter og tiltak for miljøvennlig byologistikk: 

Evaluering av oppstartsperioden for varelevering med lastesykkel. TØI har sett på 

erfaringene fra DHL’s start med lastesykler i Oslo. 

Evaluering av løsninger for varelevering under Sykkel-VM i Bergen. Rapporten gir 

kunnskap om varelevering ved stor arrangementer, men også nyttig kunnskap om 

nattleveranser generelt. (Norconsult) 

Situasjonsrapport: Varelevering Drammen sentrum. Rapporten viser metoder for å 

registrere varelevering i sentrumsområder og resultater for Drammen. Delfinansiert 

av Bylogistikkprogrammet, og er resultater fra et forprosjekt om ny og miljøvennlig 

vareleveringstjeneste i Drammen.  (Bylivsprosjektet Drammen).  

For nedlasting av rapporter se nettside 

https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/forskning+og+utvikling/pagaende-fou-program/bylogistikk/publikasjoner

