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1.

BAKGRUNN FOR PROGRAMMET
OM BYLOGISTIKK

Begrepet «bylogistikk» handler om forflytning varer, utstyr og avfall inn til, ut fra, innen og
gjennom et byområde1. I faglitteraturen fremheves også mål om at bylogistikken bør være
effektiv og miljøvennlig og bidra til attraktive byer. Bylogistikken handler både om
leveranser i bykjerner, lokalisering av terminaler, adkomsten til terminaler og håndteringen av
tungtransporten gjennom byområder.
Bydistribusjon og spesielt de siste kilometrene fram til mottaker er kostnadskrevende. Det er
vanlig at siste leddet i distribusjonen utgjør så mye som 40% av hele transportkostnaden2, selv
om dette utgjør en svært liten andel av det totale transportarbeidet. Godstransporten står for
en betydelig del av byenes klimagassutslipp og lokal forurensning og støy. Tunge biler står
for en uforholdsmessig høy andel av dødsulykkene med myke trafikanter, spesielt syklister, i
byene.
Befolkningsvekst og mål om tettere byer med attraktive bysentrum med handel, kultur,
servering og kontorarbeidsplasser innebærer økende godsmengder pr arealenhet. Det er i dag
en arealknapphet knyttet til fremkommelighet i vegnettet som rammer varetransporten i
byene. «Logistic sprawl» er en stor utfordring på grunn av økt transportdistanse. Mangel på
losseplasser bidrar til ulovlig parkering, og er et problem både for sjåførenes arbeidsmiljø og
for andre trafikanter. Målet om at kollektivtransport, sykkel og gåing skal ta transportveksten
i byene innebærer at en mindre del av gatearealet kan brukes til motoriserte kjøretøy. Tiltak
for effektiv og miljøvennlig bylogistikk vil gjøre det mindre konfliktfylt å tilrettelegge for
miljøvennlig persontransport, slik at dette er også et tiltak for å nå nullvekstmålet i
personbiltrafikken. Utviklingen i e-handel og mobile tjenester bidrar til å endre
trafikkmønsteret i byene, og dette er en del av utfordringen. Mobile tjenesteytere
(håndverkere og andre tjenester som møter opp hos kunder eller klienter).
For å møte utfordringene over og nå de overordnede målene for transportpolitikken også for
godstransport, er det nødvendig å heve blikket utover framkommelighet for det enkelte
kjøretøy. Det er varer og annet gods som skal frem, og det skal helt frem til mottaker. Vi har
tidligere skiftet fokus fra at kjøretøy skal frem til at det er personene som skal fram.
Bylogistikk handler om å løfte blikket fra godsbiler til det som fraktes. Bedriftene skal
selvsagt fortsatt legge opp sin egen logistikk, men rammebetingelsene for valgene og
tilrettelegging for miljøvennlige løsninger er et offentlig ansvar. Det er da nødvendig å forstå
hvordan summen av de private logistikkløsningene blir for byen (bylogistikk), for å utvikle
fremtidige rammebetingelser (regelverk og økonomiske virkemidler) og hensiktsmessig
tilrettelegging (arealbruk og infrastruktur).

1

European Commission, 2013: “A call to action on urban logistics”. COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT,
Brussels 17.12.2013“Urban logistics' may be defined as meaning the movement of goods,
equipment and waste into, out, from, within or through an urban area.”
2
Birgit Hendricks, foredrag for Grønn bydistribusjon i Oslo, 2014. Jean-Paul Rodrigue, First and Last
Mile Unit Cost Structure, Hofstra University, New York,
USA.https://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch7en/conc7en/first_last_mile_unit_costs.html
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BEHOV FOR KUNNSKAP
FOU-programmet skal bygge på tidligere kunnskap. Kort kan vi nevne etatsprogrammet
næringslivets transporter, bred samfunnsanalyse av godstransport, PIARC og en rekke prosjekter i
EU, se oversikt over tidligere og igangværende prosjekter i vedlegg 1. Det er behov for å utvikle et
fagmiljø på dette feltet.
Kunnskapsmangelen knytter seg til mange forhold.
 Byenes vare- og tjenesteforsyning har i liten grad vært tema i byplanlegging og
byutvikling. Vi vet en del om problemene som dagens manglende planlegging og
samordning medfører for næringslivet, men vi vet lite om effekten av endringer.
 Vi vet for lite om hva fortetting og moderne utforming av byer betyr for godstransport, og
vi har for lite kunnskap om sammenhenger mellom arealbruk og godstransport, særlig
policy for lokalisering av logistikkområder og terminaler (inklusive små byterminaler).
 Vi har for lite grep om konsekvenser av endringer i handelsmønster, herunder e-handel og
tjenester for omfanget og kjøremønster for næringstrafikk
 Vi vet lite og har liten forståelse av hvordan bylogistikken fungerer i norske byer, særlig
når det gjelder små godsbiler.
 Vi ha for dårlig datagrunnlag. Vi noen gamle studier om antall leveranser til ulike
virksomheter, men vi vet mindre om trafikkarbeid, fyllingsgrad og kjøremønster
 Vi kjenner heller ikke potensialet i norske byer for reduksjon i trafikkarbeid og
arealbeslag ved tiltak som konsolidering og bruk av cargosykler o.l. for små leveranser,
selv om forsøk fra utenlandske byer indikerer at dette er betydelig.
 Vi vet at økt bruk av nattleveranser kan være svært effektivt, men lite om
rammebetingelsene.
 Vi vet for lite om egnetheten av eksisterende rammebetingelser og trafikkreguleringer for
å møte de utfordringene vi nå har.
 Vi kan for lite om forutsetningene for og nytten av samarbeid mellom aktører.
 Bykommunene og vegvesen har lite kompetanse og bruker lite ressurser på bylogistikk
 Vi vet for lite om hvordan vi skal nå målsetninger om tilnærmet null utslipp av
klimagasser i de største bysentrenes varedistribusjon innen 2030

FORANKRING I NASJONAL TRANSPORTPLAN OG STATENS VEGVESENS
ANSVARSOMRÅDER:
Gjeldende NTP 2014-2023 sier følgende om bylogistikk under kapitlet tilrettelegging for

godstransport i byene, side 156:
«Det er behov for bedre logistikkløsninger for varetransport i byområdene. Det samlede
transportbehovet kan effektiviseres gjennom bedre utnyttelse av lastekapasitet, helhetlige
distribusjonsløsninger og annen samordning av transportbehovet. Bedre framkommelighet og utnyttelse
av transportsystemene er også avhengig av arealavklaringer for terminaler og bedre tilrettelegging av
varemottak og lastesoner, bedre tilrettelegging for intermodalitet i vareleveringer og etablering av årer
for gjennomgangstransport utenom områder med mye lokal varelevering. Behov for økt kapasitet og
prioritet i vegnettet må også vurderes. Lokale myndigheter bør derfor planlegge for god framføring av
gods og logistikk, der miljø, transportkostnad, næring og knutepunktsutvikling ses i sammenheng. Det
er viktig å håndtere konflikter mellom brukere av vegarealene med hensyn til både effektivitet og
trafikksikkerhet. Staten vil bidra til å bygge opp og formidle kunnskap om helhetlig bylogistikk til alle
aktører, slik at bykommunene kan bygge opp sin kompetanse og gjennomføringsevne på dette feltet.»

I transportetatenes planforslag for ny NTP 2018-2029 foreslås dessuten følgende, side 33:
4

- Etter 2025 skal nye privatbiler, bybusser og lette varebiler være nullutslippskjøretøy
- Innen 2030 skal nye tyngre varebiler, 75 prosent av nye langdistansebusser, 50 prosent av
nye lastebiler være nullutslippskjøretøy
- Innen 2030 skal varedistribusjonen i de største bysentra være tilnærmet utslippsfri i tråd med
EUs ambisjon

Kunnskaps- og kompetanseutvikling på bylogistikk ligger innenfor Statens vegvesens
sektoransvar for helhetlig bypolitikk3. Bedre kunnskap om godstransporten i byområder vil
også være nyttig for utviklingen og forvaltningen av riksvegnettet i byområdene, og for
kommende revisjoner av NTP.

Fra E18 i Oslo, ved avkjøring til
Sydhavna. Foto: Knut opeide

3

Sitat fra instruksen: Statens vegvesen har et samlet ansvar for å følge opp nasjonale oppgaver for hele
vegtransportsystemet (sektoransvar), herunder delansvar på miljøområdet og for fagkompetanse på
helhetlig bypolitikk og kollektivtransport. Sektoransvar innebærer også å bidra til at det blir utviklet ny
kunnskap og bidra til at utdanningsinstitusjonene gjennomfører programmer som sikrer faglig kvalitet
og rekruttering til sektoren.
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MÅL OG RESULTATER

2.

SAMFUNNSMÅL


Bylogistikken skal bidra til attraktive byer med lave klimautslipp, effektive løsninger
for næringslivet og god livskvalitet for innbyggerne.

RESULTATMÅL
FoU-programmet skal:






Utarbeide kunnskapsgrunnlag for samordnet areal- og transportplanlegging for gods i
byområder
Integrere bylogistikken i planlegging og styring.
Bidra til hensiktsmessige rammevilkår og tiltak for bylogistikk som støtter opp om
samfunnsmålet
Bedre mulighetene for styring og prioritering av godstrafikken i og gjennom byen
Bidra til omstilling til null utslipp av klimagasser i bylogistikken

EFFEKTMÅL
Resultatene fra FoU-programmet skal bidra til å:










Gjennomføre tilnærmet CO2- fri bydistribusjon innen 2030
Nå målene om at nye små varebiler skal være uten utslipp fra 2025 og redusere utslipp fra
store varebiler og lastebiler
Redusere lokal luftforurensning og støy fra godstransport
Redusere konflikter om gategrunn mellom næringstransport og kollektiv, sykling og gåing
Redusere drepte og hardt skadde grunnet ulykker med syklister / gående og tunge kjøretøy
Bedre arbeidsmiljø for sjåfører
Legge til rette for effektive løsninger for næringslivet
Legge til rette for at ny teknologi tas i bruk
Etablere et fagmiljø i Norge om bylogistikk

Håndverkertjenester er en del av bylogistikken. Foto: Knut Opeide
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BESKRIVELSE AV PROGRAMMETS OPPGAVER OG AKTIVITETER

3.

OPPGAVEBESKRIVELSEN - PROGRAMOMRÅDER
Programmet er delt i tre programområder.
1. Kunnskapsgrunnlag for offentlig politikk
Under dette punktet prioriteres datagrunnlag og kunnskap om sammenhenger:
 Hva er nødvendig kunnskap for å få til samordnet planlegging av areal-og godstransport?
Herunder vil det bli prioritert kunnskap om terminalenes og losseplassenes betydning for
trafikkarbeid, valg av kjøretøy, kjøremønster og samlet arealbehov.
 Hvilke data om gods og næringstransporter i by er viktige å ha, hvordan kan de innhentes
og hvem bør ha ansvar for å samle dem?
 Hvilke indikatorer er viktig for oppføling av effektiv og miljøvennlig bylogistikk.
(Hensikten er at gods- og annen næringstrafikk skal kunne skilles fra persontransport, og
at godstransporten på sikt kan inngå i bymiljøavtaler og være grunnlag for kommunenes
planlegging)
 Kunnskap om mobile tjenesteytere
 Status og framtidsutsikter for nullutslippskjøretøy og tilhørende infrastruktur: hva tilbys
av markedet i dag, hva vil komme på kortere eller lengre sikt? Status for omlegging til
nullutslipp i bylogistikken i ulike byer
 Utvikle metoder for å kunne vurdere og beregne effekter av tiltak

2. Rammevilkår som bygger opp om samfunnsmålene



Er rammevilkårene til hinder for en effektiv og miljøvennlig bylogistikk som støtter opp
om samfunnsmålet?
Hvordan påvirker gjeldende reguleringer, incitamenter og offentlig tilrettelegging for
effektiv og miljøvennlig bylogistikk, inkludert mobile tjenesteytere?
o Gjennomgå trafikkregelverk (inkludert Vegvesenets håndbøker) og evt andre regler
som programmet gjennom arbeidet finner er viktige og innhente empirisk kunnskap
om hvordan regelverket fungerer og styrer valg av løsninger. Hensikten er å:
 Identifisere reguleringer som vanskeliggjør tiltak rettet mot målene
 Identifisere øvrige konsekvenser ved å fjerne/endre reglen
 Vurdere andre måter å regulere på /nye reguleringer som kan bidra til
målene og ivareta andre nødvendige hensyn.

3. Tilrettelegging for miljøvennlig bylogistikk (inkludert tiltak på riksveg)






Hvilke tiltak og virkemidler og kan bidra til effektiv og miljøvennlig bylogistikk?
Hva er effektene av ulike tiltak?
Hvilke samarbeidspartnere er viktige å involvere i tiltak for miljøvennlig bylogistikk?
Hvilke prosesser er viktige for gode resultater?
Overføre kunnskap om tiltak prøvd i andre land til norske forhold
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4.

AKTIVITETER OG ARBEIDSFORMER
FAGLIGE AKTIVITETSOMRÅDER

I tillegg til tradisjonell teoretisk/empirisk FoU vil prosjektet jobbe aktivt for å bidra til at byene
utvikle bylogistikkplaner og at det kan startes opp pilotprosjekter for å prøve ut miljøvennlige
løsninger. Hensikten er at forskningsmiljøene både skal bidra med å overføre kunnskap fra
utenlandske prosjekter og at prosesser og resultater blir evaluert slik at kunnskapen kan overføres
til andre og til forskningsbasert undervisning. Programmet er dermed delt inn i tre faglige
aktivitetsområder:
1. Tradisjonell teoretisk/empirisk Fou
Det vil være nødvendig med både teoretiske og empiriske studier innen alle programområdene.
Det er viktig at kvaliteten rent forskningsmessig blir god. Denne delen innbefatter kontakten med
Fou-miljøer og samarbeid om søknader til forskningsrådet, og om det er grunnlag for andre
former for forskningssamarbeid. Det omfatter også arbeidet med gode konkurransegrunnlag for
prosjekter og problemstillinger som vi må eller bør finansiere selv.

2. Lokale og regionale planer
Norske byer jobber lite med planlegging knyttet til effektive og miljøvennlige næringstransporter,
det gjelder både vareleveranser og mobile tjenesteytere (Eidhammer, O. 2015). Det viktigste
prosjektet under denne aktivitet er NORSULP4 som finansieres av Forskningsrådet (Transport
2025) og Statens vegvesen Bylogistikkprogrammet5. Det er 9 byer som deltar i programmet.
Næringslivets organisasjoner er også opptatt av at bylogistikken blir bedre planlagt og mindre adhoc preget enn hittil og støtter prosjektet. Prosjektet har som mål å utarbeide en veileder for
bylogistikkplaner, utviklet sammen med kommunene. Det inngår to doktorgrader i prosjektet. En
av dem handler om turgenerering for gods og hører inn under vårt punkt om kunnskapsgrunnlaget.
Den andre handler om brukerbehov og planprosess.

3. Pilotprosjekter
Pilotprosjektene er knyttet til utvikling og evaluering av tiltak. Et fullstendig
demonstrasjonsprosjekt innenfor programmet vil innbefatte medvirkning til initiering, utvikling og
utforming av tiltaket, samarbeidsavtaler, gjennomføring og evaluering. Det er ikke lagt opp til at
FoU-programmet har midler til å dekke investeringer og driftskostnader av piloter. Dersom
Statens vegvesen skal iverksette på eget vegnett eller støtte andres tiltak, må det etableres egen
finansiering for dette.
Piloter kan være alt fra små tiltak – for eksempel endring av en trafikkregulering, endring av
rutiner og praksis (f.eks. innkjøpsordninger) til større tiltak som f.eks å etablere
logistikkservicesenter, fylle/ladeinfrastruktur og soneregulering (lavutslippsoner eller andre
«SULP» står for «Sustainable Urban Logistic Plan». Dette er en komplettering til “Sustainable
Urban Mobility Plan» – SUMP som fremmes som planleggingsstrategi av EPOMM. Statens
vegvesen er medlem av EPOMM og støtter denne måten å planlegge for miljøvennlig
persontransport.
4

5

Prosjektet har en totalramme på 12 mill. kr hvorav Statens vegvesen bidrar med 4 mill. kr og Forskningsrådet
med resten.
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soner). Piloter kan også være forsøk på å prioritere eller tilrettelegge spesielt for næringstransport
i riksvegnettet. Dette kan være relatert til adkomst til /fra terminaler eller miljøvennlig
bydistribusjon. I utgangspunktet er det en åpen holdning til innspill fra kommuner og forskere om
konkrete piloter. Det kan også være aktuelt at pilotprosjekter blir igangsatt som en del av
programmet, men at sluttevaluering vil måtte komme etter at programmet er avsluttet. Prosessen
med å utvikle bylogistikkplaner vil være nyttig for å generere pilotprosjekter.
Erfaringer fra gjennomførte og igangværende pilotprosjekter primært i andre Europeiske land er et
viktig grunnlag for utviklingen av norske demonstratorer. Erfaringene fra gjennomførte
demonstratorer legges til grunn slik at en bygger videre på eksisterende kunnskap og tilpasser
dette til norske forhold. Overføringer av kunnskap fra utenlandske prosjekter blir en viktig del av
grunnlaget for denne aktiviteten.
Det er tid- og ressurskrevende å initiere og gjennomføre pilotprosjekter. For å lykkes er det viktig
at programmet fokuserer på denne aktiviteten. FoU-programmet vil kun ha midler til små piloter.
Det er nødvendig at andre utenfor programmet, også utenfor Statens vegvesen, har hovedansvaret
for å finansiere eventuelle investeringer og gjennomføre tiltaket. Usikkerheten, dvs. risikoen for å
ikke å få til pilotprosjekter kan derfor være høy.

KOMPETANSEBYGGING OG KOMMUNIKASJON
Kompetansebygging omfatter kursing og formidling som mer en løpende del av programmet.
Under dette området ligger også ansvaret for å få utarbeidet produktene, utvikling av
tiltaksbeskrivelser for tiltakskatalog.no og «Best Practice Guide». Kursing og formidling
inkluderer også mål om å trekke inn bylogistikk i undervisningen på universiteter for fremtidig
rekruttering til feltet.
Administrasjon omfatter også konkurranseutsetting av prosjekter, søknader til Forskningsrådet og
andre som finansierer forskning og samarbeid med andre. Kommunikasjonsplan, HMS-plan,
kvalitetsplan og arbeid med prosjektnedbrytningsplaner osv. inngår i denne aktiviteten. I starten
vil det også være nødvendig å jobbe med å etablere en programorganisasjon.

SAMMENHENG MELLOM PROGRAMOMRÅDER OG -AKTIVITETER
Programområde 1. Kunnskapsgrunnlag er viktig for utvikling av bylogistikkplaner, men det er
også slik at arbeidet med bylogistikkplaner vil bidra til å fremskaffe hva behovet er og hva som er
viktige data å framskaffe for å få til gode planer. Det er derfor viktig at dette blir godt integrert og
jobbet med parallelt.
Rammevilkår og endring av reguleringer (programområde 2) kan være en viktig del av tiltakene
som tas frem i en plan. Det er likevel viktig at gjennomgangen av rammevilkår og avdekking av
eventuelle mangler og svakheter gjennomføres av en selvstendig uavhengig forskergruppe.
Erfaringer som kommer frem i arbeidet med bylogistikkplaner og piloter vil danne en del av
empirien for dette programområde, men da som datagrunnlag som forskerne henter inn gjennom
intervjuer ol.
Kunnskapsgrunnlag og arbeidet med bylogistikkplaner vil bidra til å få opp relevante
pilotprosjekter. Men det vil også være motsatt, at pilotprosjekter kan gi inspirasjon og kunnskap

9

for planene. Programområdet 3 om tilrettelegging for miljøvennlig bylogistikk er tett knyttet til
pilotene, og det er viktig at disse blir integrert og jobbet med parallelt. Vi tror at piloter tett knyttet
og evaluering vil være godt egnet for samfinansiering med Forskningsrådet. Figur 1 viser en
skjematisk oversikt over organiseringen av programmet.

Tradisjonell FoU

Kunnskapsgrunnlag
Rammevilkår
Tilrettelegging

Bidra til å utarbeide
bylogistikkplaner i samarbeid
med byene

Pilotprosjekter i samarbeid med
kommuner og næringsliv

Kompetansebyggende tiltak
Kommunikasjon

Figur 1: Oversikt over forskningstema og arbeidsmåter

AVGRENSNING AV PROGRAMMET
FoU programmet om bylogistikk er planlagt primært som et forskningsfinansieringsprogram,
som vil bestå av flere prosjekter. Det er også lagt opp slik at vi ønsker å søke samarbeid med
forskere, kommuner og næringsliv om søknader til Forskningsrådet og andre som finansierer
forskning.
Programmet avgrenses til de tema som er satt opp. Dette er bredt satt opp fordi det skal være
rom for søknader fra forskere og for initiativ og behov som kommuner og næringsliv bringer
inn til programmet. Programmet er derfor planlagt mer ambisiøst enn Statens vegvesens
bidrag alene bør dekke. Programformen innebærer også at det ikke er hensikten at
programmet skal bidra til å løse alle behov og spørsmål innen de tema som er satt.
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5.

LEVERANSER OG IMPLEMENTERING

Programmet har en slik karakter at mye av implementeringen vil være integrert i leveranser
underveis. Utvikling av bylogistikkplaner i byene vil bidra til at kunnskap utvikles og spres i
samme prosess. Tilsvarende vil pilotene ha en lignende lærende effekt. Programmet vil også
utarbeide Best Practice Guide og beskrive tiltak og avholde kurs og konferanser. Se tabell
over leveranser under.
Dokumentasjonen av piloter og erfaringer fra utvikling av planer vil i seg selv lette
implementering fordi det blir tilgjengelig.
Programmet er delt i tema og arbeidsmåter, og det vil bli etablert flere prosjekter. Det vil bli
utarbeidet implementeringsplaner for tema og prosjekter, alt ettersom det er hensiktsmessig.
I etterhånd vil det likevel bli behov for videre arbeid med implementering på noen felt. Det
gjelder spesielt oppfølging av indikatorer og datagrunnlag, og tema om rammevilkår.
Noen resultater er også aktuelle å ta inn i håndbøker. Det skal derfor lages
implementeringsplaner spesielt for disse temaene.
Tabell 1: Oversikt over leveranser som ventes av programmet.

Leveranser - implementering
Best Practice Guide
Veileder for bylogistikkplaner
Håndbok (eller bidrag til håndbøker) om datagrunnlag for planlegging og
effekter
Indikatorer for å måle utvikling knyttet til godstransport og annen
næringstransport (f.eks. til bymiljøavtaler)
Kunnskapsgrunnlag om rammevilkår, grunnlag for å vurdere endringer i
regelverk
Tiltaksbeskrivelser for bedre bylogistikk, publisert i tiltakskatalog.no
Gjennomførte pilotprosjekter – eventuell videreføring
Doktorgrad(er)
Seminarer, konferanser
Kurs i bylogistikk
Rapporter

Oversikten under viser FoU-programmets målområder og sentrale eksterne og interne
interessenter.
Målområder:
 Areal- og transportplanlegging
o Arealer for logistikkbedrifter, terminaler og depoter
 Reguleringsplaner
 Gateutforming, utforming av terminaler
 Bylogistikkplaner og utredninger i tilknytning til bymiljøavtaler
 Håndbøker
 Lover og forskrifter
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Sentrale eksterne interessenter:
● Kommuner og fylkeskommuner
● Forskningsmiljøer i Norge og internasjonalt
● Departement(er)
● Statistisk sentralbyrå
● Konsulenter
● Transportnæringen
● Gårdeiere og handels- og servicenæring
Sentrale interne interessenter:
● Fylkesavdelinger, fagseksjoner i regionene og Vegdirektoratet som jobber med
godstransport og transportanalyser, planlegging, planforvaltning og trafikkforvaltning,
trafikkdata og ITS

Sykkel er egnet for ekspress og småpakker. Foto: Knut Opeide
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6.

PROGRAMORGANISERING

Programmet organiseres med en styringsgruppe, programleder med programgruppe og en
referansegruppe, se oversikt i figur 2.

Figur 2: Den organisatoriske strukturen i forsknings- og utviklingsprogrammet

Styringsgruppe:
Styringsgruppen er sammensatt av ledere og sentrale personer fra ulike enheter i Statens
vegvesen.
Styringsgruppen skal ha et overordnet ansvar for etatsprogrammet og skal:
 Påse at arbeidet er i tråd med etatens gjeldende retningslinjer
 Ta stilling til, samt fatte vedtak til problemstillinger av prinsipiell karakter underveis i
programmet
 Sørge for at resultat- og effektmålene i programplanen står i samsvar med de ressurser
programmet er tildelt
 Sikre at strategiske beslutninger blir kommunisert til ledelsen
 Sikre tilrettelegging for kompetanseoverføring og formidling av resultater internt i etaten
og til andre i tråd med sektoransvaret
Programleder og programgruppe:
Transportplanseksjonen har ansvar for programledelse. Programleder har ansvaret for planlegging
og gjennomføringen av forsknings- og utviklingsprogrammet i tråd med programplanen og
føringer fra styringsgruppen. Programgruppa har også deltakere fra Statens vegvesens regioner.
Bare programleder jobber heltid i programmet. Flere medarbeidere og fagmiljøer vil bli trukket
inn i konkrete prosjekter.
Referansegruppe:
Programmet er i stor grad forankret i sektoransvaret. Det er viktig at programmet fanger
kommunenes, næringslivets og universitetenes behov i dette programmet. Referansegruppen vil
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bli en viktig kanal for input til programmet og til formidling. Referansegruppen bør bestå av
fagpersoner fra bykommuner, fra organisasjonene i næringslivet, fra universiteter og fra
miljømyndigheter.

7.

TIDS- OG FINANSIERINGSPLAN

På grunn av at det er tidkrevende å gjennomføre pilotprosjekter, er programmet planlagt over
6 år – 2016-2021. Det er lagt til grunn en ramme på 30 mill kroner til programmet, fordelt
som vist i tabell 2.
Tabell 2: Oversikt over ressursbruken i programmet
Hovedaktiviteter
Administrasjon
Teori og empiri
Bylogistikkplaner
Pilotprosjekter
Mill Svv kr

8.

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2

5

6,5

6

6

4,5

RISIKO OG USIKKERHET

Det er gjort en enkel risikovurdering for vellykket gjennomføring av programmet.
Høy risiko:
 Etablering av piloter. Dette er knyttet til erfaring med at det er tidkrevende og
vanskelig å få etablert nye måter å gjøre ting på. Dette er også hovedgrunnen til at vi
ønsker at programmet skal gå over relativt lang tid.
 Lite interne personalressurser. Bare programleder har Fou-programmet som
hovedarbeidsområde.
Medium risiko:
 Bylogistikkplaner. I forbindelse med søknaden til forskningsrådet er det klart at det er
interesse for denne type temaplan i byene. Det knytter seg likevel risiko til dette siden
data- og kunnskapsgrunnlag i utgangspunktet er relativt lavt.
 Indikatorer. Det kan vise seg å være mer krevende enn antatt å etablere og følge opp
gode indikatorer som er egnet som styringsverktøy.
 Bedre statistikker og datagrunnlag. Avhenger også av andre myndigheter.
Lav risiko
 Empirisk/teoretisk forskning med god kvalitet. Det er tre forskningsmiljø som alle har
høy kompetanse i Europeisk sammenheng på dette feltet i Norge. TØI som nå leder
sitt andre store EU-prosjekt, der flere av de ledende Fou-miljøene i Europa er med,
Sintef som har hatt prosjektet Grønn bydistribusjon i Oslo og deltar i flere EU-prosjekt
og «Urban Freight Platform» i Gøteborg som er et samarbeid mellom Ùniversitetet i
Gøteborg og Chalmers, og som også har knyttet til seg anerkjente forskere på
bylogistikk fra andre Europeiske forskningsmiljø. Kompetanseoverføring fra tidligere
forskning og prosjekter.
 Gjennomføre kurs, utarbeide veiledere, beskrive tiltak, utarbeide Best Practice Guid
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Vedlegg 1
Oversikt over tidligere relevante prosjekter
Etatsprogram Næringslivets transporter bidro til å beskrive problemene i bydistribusjon, ga en
start på registrering av datagrunnlag, blant annet ved studier av antall leveranser og lossetider og
terminalers distribusjonsomland. Prosjektet «Grønn bydistribusjon i Oslo», finansiert av Regionalt
Forskningsfond Hovedstaden, Statens vegvesen og Oslo kommune, ga et godt kunnskapsgrunnlag
for hvordan starte arbeidet med miljøvennlig bylogistikk og piloter og problemene med å få til
dette i praksis. FoU-programmene Bedre by og Emiroad er også relevante.
EU-prosjekter som er relevante. Her er de referert til ved Akronymene.
S.T.A.R.T- som var et prosjekt med mål om å få byer til å starte å jobbe med tiltak for mer
miljøvennlig bylogistikk. Gøteborg var blant annet med her. Dette bidro til bedre kunnskap om
hvordan komme i gang.
SUGAR: (Sustainable Urban Goods Logistics) var rapportert i 2011. Det resulterte i en Best
Practice handbook for myndigheter- gir en oversikt over en rekke forsøk
City-log / City-Move (2012) – gir oversikt over en rekke prosjekter
BESTFACt (avslutter 2015): Har evaluert mange Europeiske tiltak, evaluerer og anbefaler
utvalgte tiltak – har også utviklet metode
DG MOVE (2012) har en beskrivelse av policy knyttet til Urban Freight Transport og
anbefalinger
STRAIGHTSOL- (2014)- 6 demonstratorer av tiltak inkludert metoder for evaluering. Spesielt
interessant for oss fordi TØI var prosjektleder og Oslo var med som testsite
FREEVUE (Oppstart 2013) - (Freight Electric Vehicles in Urban Europe) Oslo er med som
testby, (vinterforhold)
Smartset (2013-2016) – tester ut utslippsfrie løsninger for bydistribusjon, flere testbyer i Europa
herunder Gøteborg som også adminsitrerer prosjektet.
City-lab (oppstart 2015) ledet av TØI, Oslo er med som testby.
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