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Resultater fra prosjekter i Bylogistikkprogrammet ved TØI

Prosjekter:

• Mikroterminaler

• Oslo City Hub

• Distribusjon med  elektrisk varesykkel i Oslo og Bergen

• Nullutslipp fra varedistribusjon i norske byer innen 2030

• Statistikk og datafangst



Mikroterminaler

https://www.toi.no/publikasjoner/evaluering-av-oppstartperioden-for-varelevering-med-lastesykkel-et-pilotprosjekt-i-oslo-article34900-8.html


Nødvendigheten av bynære terminaler 

Store endringer i 
byene

Større fokus på miljø

Økt netthandel og 
hjemleveringer (raskere 
enn før)
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Behov for arealer til logistikkaktiviteter i sentrum av byer
• Arealer til logistikkformål bør helst tilrettelegges i samarbeid med 

brukerne 

• Økende behov for mindre og mer fleksible kjøretøy i bydistribusjon 

• Omfang og størrelse på arealene som kreves avhenger av utviklingen 
på rekkevidden for elektriske varebiler og faktorer som: 
➢Størrelse på byen og befolkningstettheten

➢Lokasjon på eksisterende terminaler 

➢Hvilke reguleringer og restriksjoner som gjelder for varelevering og annen 
trafikk

➢Tilgjengeligheten på arealer i byen
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Mindre og lettere elektriske 
transportmidler i vare-
distribusjonen  
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Dette krever ofte nye arealer til 
logistikkaktiviteter og terminaler 
sentralt i byene



Eksempler på bynære terminaler
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TØI-rapporter finansiert 
av Statens vegvesen



Oslo City Hub

https://www.toi.no/publikasjoner/evaluering-av-oslo-city-hub-planlegging-og-etablering-av-et-bylogistikkdepot-for-gods-article35652-8.html


Midlertidig løsning med bruk av containere som kan gjenbrukes

9

Lossing av gods fra 
semi-trailere 
(forhøyet 80 cm)

Inngang ansatte 
og besøkende 
(på bakkeplan). 
Innsatte vinduer 
på disse 
containerne

Lasting av gods på 
varebiler og 
oppstillingsplasser 
for varebilene 

Lasting av gods på 
lastesykler. Disse 
oppbevares inne i 
huben på nattestid

Byggingen tok i 
underkant av 1 mnd. 



Elektriske varesykler i Oslo og Bergen



Elektriske varesykler i Oslo og Bergen

Mål

• Evaluering av potensial for bruk av elektriske 
varesykler i varedistribusjon

• Generere kunnskap om  hvordan offentlig sektor 
kan tilrettelegge for implementering

• Teste ulike sykkeltyper

• Datagenerering ved hjelp av                                    
GPS

• Operatører DHL Express                                       
(Oslo) og DB Schenker (Oslo og Bergen)



Distribusjon med elektriske varesykler i Oslo og Bergen (1/3)
Funn fra studien:

• Elektriske varesykler har et potensial i urban varedistribusjon

• Lastesykkelen er fleksibel i trafikken og kan utføre mer 
fleksible ruter enn varebiler

• Begrensninger med hensyn til lastekapasitet, rekkevidde og 
hastighet

• Hver sykkel gjennomfører 1-2 turer per dag

• Oslo: 20% av godset innenfor Ring 2 passer for 
sykkeldistribusjon

• Gjennomsnittsvekten per pakke er 5-6 kg

• Lavere stressnivå ved parkering med lastsykkel enn ved 
parkering av varebil



Elektriske varesykler i Oslo og Bergen (2/3)

Krav for å lykkes:

• God planlegging av varesortering

• Tilgang på sentrumsnære omlastingslokasjoner/mikroterminal

• Sykkelisten finsorterer pakkene i mikroterminalen

• Distribusjonen med lastsykkel må tilpasses bedriftens 
forretningsmodell



Elektriske varesykler i Oslo og Bergen (3/3)

Problemer:

• Om vinteren, snø i sykkelstiene

• Om sommeren, fotgjengere

• Manglende trekkraft til å sykle oppoverbakke vinterstid

• Krever mye vedlikehold

Rapport under utarbeidelse



Nullutslipp fra varedistribusjon i norske byer innen 2030



Nullutslipp fra varedistribusjon i byer innen 2030? 

• Regjeringen har satt som mål at innen 2030 skal 100% av alle nye 
varebiler ha nullutslipp og varedistribusjon i bysentra skal være 
tilnærmet utslippsfri

• Små godsbiler (varebiler og lette lastebiler) er et viktig 
kjøretøysegment for varelevering og mobile tjenesteytere i 
byområder. 

• På oppdrag for SVV Bylogistikkprogrammet har TØI utarbeidet: 
• Utviklingsbaner for innfasing av nullutslippskjøretøy i byene for å 

sannsynliggjøre i hvilken grad målet om CO2-fri bydistribusjon nåes innen 
2030
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Elektriske varebilers andel av nybilsalget

Nasjonalt nivå fra til 2030 Byene (eksponentiell trend)
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Resultat og mer informasjon

Elektrisk varebil i andel av bestanden

Selv med eksponentiell trendutvikling for 
nybilsalget vil ikke el-andelen av 
varebilbestanden passere 40 % i 2025 og 
ikke 70 % i 2030 i noen av byene
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Publiseres snart



Statistikk og datafangst



Logistikk, miljø og kostnader
Utfordring: Økt effektivitet og 
redusert miljøpåvirkninger fra 
lastebiltransport ved å utnytte nye 
data 

• Uutnyttet potensiale i data fra 
transport og miljø for 
transportplanlegging og 
optimalisering

• Samarbeid med transport- og 
logistikkfirma for å sikre datatilgang 
og kommersiell relevans

• Pågående datafangst fra 620 
lastebiler
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Testdatasett fra ca 80 lastebiler for 
april 2019



Mer informasjon om LIMCO
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Prosjektnettside: Norsk og engelsk Samferdselsartikkel om prosjektet
Samferdselsartikkel om økonomisk kjøring

Onsdag 11. desember, kl 0815: 
Frokostseminar om LIMCO: Ojala, 
Browne og McKinnon holder 
hvert sitt innlegg om grønn
logistikk

https://www.toi.no/logistikkrav-miljo-og-kostnader/category1804.html
https://www.toi.no/research-project-logistic-requirements-environment-and-costs-limco/category1806.html
https://samferdsel.toi.no/hjem/nye-data-kan-gi-smartere-og-renere-lastebiltransport-article34368-98.html
https://samferdsel.toi.no/hjem/okonomisk-kjoring-gir-kostnads-og-miljogevinster-article34380-98.html
https://www.toi.no/limco-seminar/category1897.html


Takk for oppmerksomheten!
oe@toi.no
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