
Nyhetsbrev fra 
Bylogistikkprogrammet # 1-2017  
Bylogistikkprogrammet er et forskningsprogram i Statens vegvesen. Det omhandler 
godstransporter, håndverkertjenester og andre mobile tjenesteytere i, til, fra og gjennom 
byområder.  Programmet har som mål at «Bylogistikken skal bidra til attraktive byer med 
lave klimagassutslipp, effektive løsninger for næringslivet og god livskvalitet for 
innbyggerne».  

Nyhetsbrevene informerer om rapporter, arrangementer og pågående prosjekter i 
programmet. Vi starter med å sende dette til dere som har vist interesse for bylogistikk eller 
godstransport for øvrig. Send gjerne 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  

Rapporter: 

 «Mulighetsstudie: Elektrifisering av tungtransport» ser på muligheter for å elektrifisere 
korte, men svært tunge transporter på to relasjoner til/fra Oslo havn. Dette kan være 
relevant for flere byer. Rapporten er skrevet av konsulentfirmaet Flowchange.  

«Bylogistikk og brukerbehov» fra Sintef og «Bærekraftige bylogistikkplaner i Europa, en 
litteraturstudie» fra TØI viser resultater fra det første året i prosjektet «NORSULP -
Logistikkplaner i by». NORSULP er finansiert av Forskningsrådet og Bylogistikkprogrammet. 

Rapporten «Bilfrie sentrumsløsninger i tre nordiske byer» fra TØI beskriver gågatenettet i 
København, Stockholm og Helsinki, med vekt på løsninger for varelevering. Prosjektet er 
finansiert av Nordisk vegforum og Bylogistikkprogrammet. 

Igangsatte prosjekter 

Det er i gang fem nye prosjekter i programmet: 

• Bedre datagrunnlag om bylogistikk. Kan eksisterende datakilder gi oss mer 
informasjon om bylogistikken enn vi vanligvis henter ut? (TØI) 

• Godsturgenerering i Groruddalen. Dette er i samarbeid med Statens vegvesen region 
øst. (TØI) 

• Lastesykkelpilot i Oslo. Tre lastesykler erstatter tre varebiler i Oslo sentrum. I 
samarbeid med Oslo kommune og DHL. (TØI) 

• Bytilpasset utforming av logistikkarealer – fra varemottak via byterminaler til havn- 
og baneterminaler. (Norconsult) 

• Utvikling og oppstart av en ny undersøkelse av transportytelser med små godsbiler. 
Det siste er en samfinansiering med Samferdselsdepartementet og utføres av SSB. 
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http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27896
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Arrangementer i programmet 

6. februar ble det gjennomført et referansemøte for programmet med 26 deltakere der ni 
kommuner, fire fylkeskommuner og tre organisasjoner for næringslivet var representert. 
Tema var informasjon om programmet og diskusjon om byenes og transportnæringens 
behov og forslag.  

Andre arrangementer 

I Stockholm arrangeres en konferanse den 4. mai om samordnet varetransport til kommuner. 
Konferanser er i regi av KOSAVA, et nasjonalt svensk nettverk for KOmmunal SAmordnet 
VAretransport.  

 

http://www.kosava.se/konferens-2017/#valkommen

