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

Opeide

Foto: Knut Opeide

Foto: Henriette Busterud



Trender

● Befolkningsvekst og fortetting i byområdene
● Gående, syklende og byliv prioriteres
● Mer mat og kultur i bysentrum – handelen stagnerer 
● Butikk- og netthandel integreres «anytime – anywhere»
● Større krav til rask levering – samme dag / to timer
● Gjenvinning og gjenbruk – sirkulær økonomi
● Delingsøkonomi
● Elektrifisering - nullutslipp
● Automatisering
● Tingenes internett
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●Anytime – Anywhere – Omnichannel
● levering samme dag – levering innen to 

timer
●Kan forvente sterk økning av små 

leveranser  
●Mer desentralisert lagerstruktur – på 

nye måter

Handelen er i endring



P

24.10.2019

Teknologi søker problem

Problem søker løsning



Problem - mange laste- og varebiler i bysentra
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Liste over parkerte transport og service biler 
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Drammen sentrum, Strømsø Torg og noen sentrale gater, 2 dager i 2018 

Drammen 
kommune og 
insam 2018



Tidsbruk i urban distribusjon
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40% håndtere varer
40% kjøre
10% gå
10% annet
(Asplan Viak 2010) 

Lossetid fra 5 min til over to timer 
Snitt 15-20 min

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

Foto: Knut Opeide



• Uhensiktsmessige hjelpmidler fra bil til varemottak
• Unødvendig frakt av hjelpemidler
• Konflikter om begrenset plass i gategrunn
• Arbeidsmiljø

Bylogistikken er rullende

Utfordring å finne plass til å parkere lastebil 
og flytte  varene fra bilen til mottaker



Nye godskjøretøy i norske byer de siste to årene
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● IKT logistikk 
– mer avansert sortering av varene

● Bynære terminaler



Depot – ett transportfirma
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Sentrumsnært depot

Før

Etter

Gjennomsnittlig sendingsvekt 
forbruksvarer utenom mat til 
byene 200 kg
Nedre kvartil 1,2 kr, median 4 kg 



#ELSKEDEBY
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Innovationspris till Göteborgs eldrivna stadsleveranser

Foto: Asbjörn Hanssen

Miljövänliga godstransporter. I centrala Göteborg levererar Stadsleveransen varor till butiker 
och kontor med eldrivna lastfordon. Systemet belönas nu med det svenska priset Quality 
innovation award 2017.... 

Kilde: Vårt Göteborg nov 2017



Selvgående kjøretøy til varelevering?
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Byservice?
Kan teknologien

bidra?

• Parkere utenfor det 
konfliktfylte området

• Bestille en truck som takler
utfordringene I by

• Trucken trenger en
oppstillingsplass når den 
ikke er i bruk

• Trucken kan med fordel
være helt eller delvis
selvkjørende



• Ulykker med tunge biler er ofte alvorlige

• Særlig bygg- og anleggsektoren
– Dagens system setter urimelige krav til sjåføren og 

ubetydelige krav til byggherre og entreprenør

Bylogistikken er synshemmet

Foto: Bring



Bylogistikk  - System med lite koordinering
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Fra forsiden 
av Statens 
vegvesens 
ITS-strategi

Hva er by?



Planleggeres
visjon

Hva er by?



Hva trenger vi å løse? 

● Redusere omfanget av lastebiler og varebiler i bysentra
– Bedre organisering av bylogistikken
– Bedre utnyttelse av tid og rom – fleksibel utforming og nattlevering

● Byterminaler
– Inkludere byterminaler for gods som del av infrastrukturen – som bussterminaler

● Bedre verktøy fra bil til mottaker 
– Redskaper
– Kommunikasjonssystem

● Bedre sikkerhetssystem for manøvrering av lastebiler i bysentra
– Byggenæring – kombinere teknologi, regelverk og organisering

● Bedre behov- og rolleforståelse i offentlig sektor
– Koordinering mellom etater 
– Koordinering mellom overordnet planlegging, detaljplaner og drift
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Hvordan får vi det til?

Integrere bylogistikk i transport- og 
arealplanlegging for byer

Bedre kommunikasjon mellom 
teknologiutvikling og plan

24.10.2019

Takk for meg
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