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Forflytning av varer, utstyr og 
avfall. 
Til, fra, innen og gjennom by

Opeide
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• attraktive byer 
• lave 

klimagassutslipp
• effektive løsninger

for næringslivet
• god livskvalitet for 

innbyggerne
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Tegning: Sweco

Logistikkareal Logistikkareal

Varemottak 
biloppstillingsplass er 
logistikkareal

Lager Butikk

Hjemlevering 
kan kreve areal



Utflytting av lager bidrar til økt trafikk i distribusjon

● Kort avstand til tettbefolket område

● Skjerme lokalmiljø for inntransport

● aktivitet

*Dablanc, L. & Rakotonarivo, D. (2010). The impacts of logistics sprawl: How does the location of parcel 
transport terminals affect the energy efficiency of goods’ movements in Paris and what can we do about it? 
The Sixth International Conference on City Logistics. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2 (2010), pp. 
6087–6096. 

Nye lagerhaller 2000-2017

TØI / Matrikkelen

TØI 2018



● Havnene 
– har en lokal og dels regional 

funksjon
– Nærhet er viktig også for bulk 

og annet stykkgods – ikke bare 
container

● Jernbaneterminalene
– Er viktig for transport av 

samlast til de store byene
– Er hub for samlasterne

● Sentral beliggenhet bidrar til 
redusert lastebiltransport, men 
flere lastebiler i tettbefolkede og 
sentrumsnære områder

Nasjonale og regionale godsterminaler – Havn og jernbane

Foto: Oslo havn
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Logistikkareal Logistikkareal
Varemottak og evt
vareleveringslomme 
er logistikkareal

Byterminal
Hjemlevering 
kan kreve 
areal



Varelevering - Sjåføren og de siste 30 meterne
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Tidsbruk i urban distribusjon

40% håndtere varer
40% kjøre
10% gå
10% annet
(Asplan Viak 2010) 

Lossetid fra 5 min til over to timer. 
Snitt 15-20 min
(Median lavere – 7-8 min i 
Drammen)

DHL: Sjåfører i by går 20 0000-30 0000 
skritt hver dag



Distribusjon skjer ofte i rute

Én rute = én arbeidsdag



Varelevering tar plass i bysentra

● Store biler oppholder seg 
mange timer  rundt i byen

● Noen lastebiler har med litt last 
til sentrum

● Det er mange varebiler

● Antallet leveranser øker med 
antall firma, mange etasjer gir 
mer trafikk

11.02.2020

Torgallmenningen Bergen, formiddag



Liste over parkerte transport og service biler 
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Drammen sentrum, Strømsø Torg og noen sentrale gater, 2 dager i 2018 



Løsninger

● Planlegge for hensiktsmessige varemottak med biloppstilling
● Regulere areal for byterminaler
● Bidra til å etablere byterminaler
● Unngå logistic sprawl
● Ta vare på fordelene med bynære havner og godsterminaler for jernbane
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● Depot
– Et sentrumsnært depot der ett transportfirma omlaster sitt gods til bytilpasset kjøretøy
– Muliggjør omlasting av varer til mindre og mer miljøvennlige transportmidler

● Samleterminal
– Samlasting mellom konkurrende transportører eller leverandører. (Konsolideringssenter)

● Logistikk- og transportservice
– Tjenester for lokalt næringsliv og miljøvennlig transport

● Hentepunkt for netthandel

Byterminaler

11.02.2020



Depot – ett transportfirma
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Sentrumsnært depot

Før

Etter



Depot:
Løsning med små transportmidler krever skille mellom små og store leveranser
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Terminal Terminal Depot



#ELSKEDEBY
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Eksempel på komplementær løsning 
Pakker og «avfall»



Samleterminal

● Samlasting mellom konkurrende transportfirma
● Siste kilometer (last mile)

● Hva er poenget? 
– Noen biler har litt last til sentrum og resten av lasten andre steder
– Samle last til samme mottaker, samme bygg, samme gate, samme strøk på samme bil
– Økte kostnader ved omlasting. Besparelser ved at antall stopp og samlet kjørelengde reduseres
– Miljøet og spesielt byliv er største vinner 
• redusert biloppstillingsareal til vareleveranser 
• mindre trafikk og manøvrering med godsbiler

● Hvilke typer varer er det egnet for?
– Pakker
– Mat til restauranter, små kantiner og kafeer
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Stadsleveransen
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• Stadsleveransen konsoliderer 
gods og leverer til innerstaden 
i Gøteborg. 

• Kun Stadsleveransens el-tog 
har adgang etter kl 10.00

• Terminal 2 km fra bysentrum



Samleterminal Nederland
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Binnenstadtservice Maastricht



Logistikk og transportservice

● Byterminaler kan 
– leie ut plass til små transportbedrifter med miljøvennlige kjørtøy
– tilby lagertjenester og andre logistikktjenester til butikker og andre bedrifter i byen
– tilby bistand ved tunge leveranser til vanskelig tilgjengelige lokaler
– bidra til attraktiv by

● Logistikkservice vil bidra til inntjening for terminalen
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Lokalisering av byterminal
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Strøksterminal
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Felles varemottak i et 
kvartal eller en gate
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Integrere logistikkareal i byutvikling – bymessig utforming
Paris, Chapelle International logistikkhotell
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Suksessfaktorer for byterminaler

● Bylogistikkterminaler bør bli en del av infrastrukturen – som bussterminaler

● Bymiljøet tjener mest på miljøvennlig bylogistikk – grunnlag for offentlig engasjement

● Utformingen kan være bytilpasset

● Flere bedrifter og ulike konsepter kan være på samme terminalbygg

● Ulike forretningsmodeller kan fungere – men samarbeid mellom konkurrerende bedrifter 
fungerer sjelden 

● Det viktigste er å ha med bylogistikk i kommuneplan og strategier for byutvikling, og regulere 
arealer for byterminaler på hensiktsmessige steder
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