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Hva er problemene i by?

• Miljø

– Støy og luftforurensning

– Arealbeslag i gatenett

– Klimagasser

• Effektivitet

– Framkommelighet, 
regularitet

– Lossetider

• Arbeidsmiljø

– Tidspress /psykisk press

– Fysiske slitasjeskader
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Enkle kategorier

• Gjennom, til/fra og innen byen

• Typer gods

– Stein, jord, sement, 
byggevarer

– Matvarer /drikkevarer

– Stykkgods (samlastet)

– Partigods

– Avfall

– Drivstoff / annen farlig bulk

– Reservedeler / ekspressgods



Typer tungtransport

• Terminalene 
/engrosbedriftene

• Annen tyngre næring

• Handel – kapitalvarer

• Bygg og anlegg 

• Sentrumshandel 

• Kontor

• Dagligvare, nærsenter

• Institusjoner, 
kontorbedrifter

• Husholdninger: Hjemkjøring 
av kapitalvarer, flyttebiler, 

• Søppel
Max 12 m
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Tiltak

• Samdistribusjon, citylogsitikk

• Miljøtiltak / reguleringer

• Hvileplasser

• Lokalisering av terminaler



Bristol konsolideringssenter

• Betjener sentrale Bristol detalj- 
handelsområdet

• 70 butikker med (av ca 400 – 
antallet øker)

• Samler alt gods som skal til 
disse butikkene, en samlet 
leveranse til den enkelte butikk, 
leverer lagertjenester

• Har fått elektrisk 9 tonn lastebil 
med tilgang til 3 km kollektivfelt

• Bilbevegelser redusert med 
76% for de 70 butikkene og 
spart 227000 vognkm

• Mottakerne betaler kostnaden, 
men får kommmunalt tilskudd. 
Får også ofte rabatt pga 
billigere leveranse fra 
leverandør



Stockholm 

Gamla Stan

Omlastingsentral O-sentralen: 

”I stedet for at en restaurant får fem 
leveranser fra fem ulike leverandører, får de 
en leveranse fra o-sentralen”

50 av 80 restauranter i 
Gamla Stan er tilsluttet 
O-sentralen

Foto: M. Kristensen

Miljøbilar i Stockholm
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Väst

Mitt

Öst

Väst

Mitt

Öst

Före

Efter

Samdistribusjon, Linkøping

Antall lastebiler redusert 25-30%

Kjørelengdeinnsparing 60%

www.vti.se
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Trondheim

• Bystyret har vedtatt mål om å redusere godstransportkjøringen i 
Trondheim med 25%

– Kompetansebygging og samarbeid

– Smartere bestillinger 

• Kommunal virksomhet, St. Olavs Hospital, NTNU/SINTEF, kjøpesentra og 
større organisasjoner

– Smartere transporter

• Samordning i transportørenes regi, informasjon om trafikksituasjonen, 
tungbilruter herunder prioritet i trafikkavvikling på ulike måter

• Bl.a strakstiltak for laste- og lossesoner herunder fysisk utforming i 
Midtbyen

– Miljøtiltak og fysisk planlegging

• Miljøsone

• Arealplanlegging – planlegge for fellestrminal og logistikknutepunkt

• Krav til fysisk utforming av varemottak (inkluderes i universell utforming)



Døgnhvileplasser

• Viktig for langtransporten – også 
betydning for rutevalg

• Vegvesenet utarbeider en strategi for 
døgnhvileplasser langs stamveg – 
offisielle, skiltede plasser som er 
registrert til NVDB og som ivaretar 
minstekrav til standard

• Døgnhvileplasser i/nær by – stor 
arealmessig utfordring
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Lokalisering av hovedterminal

• Transportarbeid til lokal/regional 
godstransprt ved lokalisering på Alnabru

– Tonnkm inn: 344000

– Tonnkm ut: 452 000

• Transportarbeid lokal/regional 
godstransport ved lokalisering på Kjeller

– Tonnkm inn: 544000

– Tonnkm ut: 712000

+58%



• Regne på transportarbeid / trafikkarbeid

• Samlokalisere

– Samlastere

– Grossister

• Ikke blande terminalfunksjoner og 
detaljhandel



Utviklingsområder i EU

• Motorteknologi 

• Ruteplanlegging, trafikkinformasjon

• Nattleveranser (sen kveld og grytidlig morgen)

• Nisjetransport – kanaler, trikker, sykler

• Krav til miljøvennlig logistikk ved offentlige 
innkjøp

• Trafikkstyring – restriksjoner, 
fremkommelighetstiltak 

• Losseplasser – tilrettelegging og styring

• Bylogistikksenter / samdistribusjon 

Mange forsøk i EU, mange ikke vellykket



Trafikkstyring, regulering

• Miljøsoner (forbud mot bruk av kjøretøy, alder eller 
utslipp)

– Svenske storbyer har hatt miljøsone med krav 
om motor < 8 år

– Gøteborg vurderer 10 meter max lengde

• København, miljøsone, vurderer forbud mot 
vogntog i bygater pga blindsone (sykkelulykker)

• Nederland – anbefalte skiltede distribusjonsruter, 

• Helsinki, tillater lastebil i kollektivfelt utenom rush

• England, No car lane, ha vist seg å være gunstig 
også for kollektivtrafikken dersom kryssene er tett

• Forsøk med krav til fyllingsgrad i bilene har vært 
gjennomgående mislykket

Helsinki



Nasjonal transportplan

• ”Transportetatenes 
mener målet om mer 
miljøvennlig 
bytransport må føre til 
nedprioritering av 
transport med 
personbil”
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