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Referat fra 2. møte i forum for lokale 
godstransporter, med hovedtema -  

NTP og byanalyser for gods 
 
Program: 
0900-0915 Velkommen. Utbyggingsdirektør Lars Aksnes, Vegdirektoratet 
0915-0945 Hvorfor økt fokus på lokale godstransporter i NTP og FOU.  Rådgiver Paal 

Iversen, Samferdselsdepartementet 
0945-1015 Utfordringer knyttet til godstransport i byene. Leder av det tverretatlige 

NTP-sekretariatet, Jan Fredrik Lund, Vegdirektoratet 
1015-1030 Kaffepause 
1030-1100 Transportsektorens forventninger og bidrag i NTP-prosessen.  

Næringspolitisk rådgiver Lennart Hovland, LTL og Fagsjef Ole H Øen, 
NLF 

1100-1130 Diskusjon – innspill fra deltakere 
1130-1215 Lunsj 
1215-1245 Godstransport og logistikk i norske byer. Marked, terminaler og 

organisering. Presentasjon av pågående samarbeidsprosjekt mellom 
SINTEF og TØI. Seniorforsker Olav Eidhammer, Transportøkonomisk 
institutt og forsker Tor Nicolaisen, SINTEF 
 

1245-1315 Problemstillinger knyttet til godstransport og varedistribusjon i Bergen. 
Sjefingeniør Rune Herdlevær, Plan og miljøetaten, Bergen kommune 
 

1315-1330 Kaffepause 
1330-1400 Utfordringer knyttet til leveranser av meieriprodukter i sentrumsområder. 

Logistikksjef Ole Erik Hulleberg, TINE Meieriet Øst 
 

14.00 Oppsummering, diskusjon og avslutning 
 
PowerPoint presentasjoner og deltakerliste er vedlagt. 

http://www.toi.no/
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Kjell Werner Johansen (TØI) ønsket velkommen til TØI, og var dagens 
ordstyrer. 

Lars Aksnes (VD) ønsket velkommen til det andre møtet i forum for lokale 
godstransporter, og trakk fram nytten av å sette fokus på lokale godstransporter og 
å få kommunene involvert i arbeidet. Spesielt trakk han fram terminalstrukturens 
betydning for effektive transporter/varekjeder både nasjonalt og lokalt. Han ori-
enterte kort om et nytt etatsprogram for FoU ”Næringslivets transporter” i VD 
Etatsprogrammet skal løpe fra 2007 til 2010, og VD håper å få til stor aktivitet på 
området. Han nevnte også at det planlegges å få til en årlig studietur innenfor fo-
rumet der man f eks kan se på ulike tiltak som er gjennomført i andre europeiske 
byer, som kan bedre forholdene for lokale godstransporter. 

Paal Iversen (SD) orienterte om hvorfor det er blitt økt fokus på godstransport 
generelt i NTP og SDs FoU, og ikke bare om økt fokus på lokale godstransporter. 
Han pekte særlig på SDs forskningssatsning gjennom Program for Overordnet 
Transportforskning (POT) og SDs forskningssatsning gjennom Forskningsrådet. 
Spesielt ble det trukket fram at det for tiden jobbes med utforming av et nytt pro-
gram i Forskningsrådet om Næringslivets transporter og ITS, der SD håper å få 
med seg andre departementer som interessenter og økonomiske bidragsytere.  

Iversen vektla særlig behovet for et forbedret datatilfang om godstransport som 
grunnlag for bedre analyser. Han trakk i den forbindelse fram SDs satsning på 
dette gjennom et prosjekt under POT-programmet om hvordan man kan bedre 
statistikkgrunnlaget for godstransport, og at SD ser behovet for å gjennomføre en 
varestrømsundersøkelse for Norge. TØI gjennomfører prosjektet som skal være 
ferdig til sommeren. 

I det nye forskningsprogrammet om næringslivets transporter, trakk Iversen fram 
følgende hovedtema, der de to siste avhenger av eventuell delfinansiering av 
Nærings- og handelsdepartementet: 

1. Redusere næringslivets avstandskostnader 
a. Logistikkløsninger og tjenester 
b. Transportløsninger og tjenester 

2. Bidra til å overføre gods fra veg til sjø og bane 
a. Fremme intermodale transportløsninger 
b. Effektiv bruk av terminaler 

3. Smartere transporter, for å bidra til sikker, mer miljøvennlig og 
effektiv transport 
a. Utvikling og implementering av ITS på tvers av transportsektorene 

og innen den enkelte sektor 
4. Problemstillinger som bl.a. dreier seg om betydningen av forretnings- 

og tjenestereiser  
5. Betydningen av infrastruktur og transporttjenester for næringsutvikling 

innen reiseliv og opplevelser 

Han sa også at man i programmet ville gjennomføre prosjekter med spenn fra 
forsker- til demonstrasjonsprosjekt. Programmets varighet vil være minimum 5 år, 
med en årlig bevilgning på minst 15 mill kr pr år, men der øvre grense avhenger 
av størrelse på eventuelle tilskudd fra andre departementer. 
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Etter spørsmål fra salen om hvor SD anså behovet for ny kunnskap om å være 
størst, svarte Iversen at det spesielt er på statistikksiden at man ser et særlig stort 
behov for økt kunnskap. 

Inger Beate Hovi som er prosjektleder for statistikkprosjektet under POT fortalte 
at SSB uttaler at tiden for de store skjemaundersøkelsene er over. Erfaringer fra 
den svenske varestrømsundersøkelsen tilsier at dette er en undersøkelse som er 
svært ressurskrevende å gjennomføre, både i direkte kostnader knyttet til innsam-
ling og bearbeidelse av dataene, men ikke minst er det store indirekte kostnader 
for bedriftene knyttet til å fylle ut skjemaene. TØI vurderer derfor i sitt arbeid 
muligheten for å gjennomføre en undersøkelse som gir svar på de største vare-
strømsbevegelsene, men som er langt mindre ressurskrevende å gjennomføre. 

Jan Fredrik Lund (VD) snakket om utfordringer knyttet til godstransport i og 
gjennom byene. Det er en egen gruppe i NTP for ”Næringslivets transporter”.  

Lund orienterte om at SDs retningslinjer for etatenes arbeid med NTP krever at 
det skal lages byutredning for fire største byene. I tillegg åpner retningslinjene for 
at også andre byer med nasjonal funksjon kan inkluderes. Foreløpig er det ikke 
tatt stilling til hvilke andre byer det er som evt har en nasjonal funksjon. Han 
orienterte om at det er Anne Ogner i VD som leder arbeidet med byprosessen i 
NTP. Etatenes arbeid med byutredningene i NTP skal ha et åpningsseminar til 
sommeren, og skal avrapporteres ved årsskiftet.  

NTP er 10-årsplaner med særlig fokus på helhetlige løsninger og å få fram gode 
indikatorer spesielt for å måle effektiviteten i godstransport. Etatene er gode på 
omtaler, men ikke så gode på anbefalinger, og det er særlig her etatene ønsker 
innspill fra bransjen.  

Det kom et innspill fra Eva Larsen (VDs regionkontor i Trondheim) om at 
prosessen med byomtalene bør starte opp så fort som mulig, for tiden fra som-
meren til årsskiftet er svært knapp. Dette sa Ogner seg helt enig i. 

Lennart Hovland (LTL) og Ole H Øen (NLF) orienterte om transportsektorens 
forventninger og bidrag i NTP prosessen. Hovland innledet med å presisere at 
LTL står for den kollektive godstransporten (dvs samlastere, speditører og havne-
terminaloperatører). Han pekte også på at problemene i lokal godstransport ikke 
først og fremst kan løses med infrastrukturtiltak. Derved er innspillene til NTP-
prosessen fra transportsektoren få og små. LTL stiller gjerne kompetansen sin om 
hvordan transportene organiseres til rådighet. Han presiserte at køer som vanske-
lig kan forutberegnes, gir dyrere logistikkløsninger. Det er en forventning fra 
bransjen at de offentlige aktørene bidrar til å skape forutsigbar fremkommelighet. 

Øen trakk fram behovet for at godstransporten bør framstilles på en mer syste-
matisk og oversiktlig måte i NTP, og trakk da fram følgende tre kriterier som bør 
følges for å øke leservennligheten av NTP: 1) Alltid omtale godstransporten som 
del av en korridor, 2) Sikre at gods alltid inngår i alle aktuelle utredninger og 
plandokument, 3) Følge en fast mal som inkluderer alle sider av person- og gods-
transporten.  Han mente også at det bør fokuseres mer på sammenhengen mellom 
infrastruktur, transportutøverne, transportsystemet og samfunnets åpningstider. 
Øen påpekte også at NTP burde fokusere på: 1) Pålitelig framkommelighet, 2) 
Identifisere og fjerne flaskehalser i transportsystemet (f eks underganger og ak-
seltrykk), 3) Adkomsveger til terminaler, 4) P-plasser for tunge kjøretøy der lang-
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transportsjåførene kan ta sine nødvendige pauser (dette finnes i dag ikke i Oslo, 
og det er også mange andre byer som mangler et slikt tilbud), 5) Sammenheng 
mellom riks-, fylkes- og kommunalveger, 6) Forholdene knyttet til varelevering 
(VDs Håndbok 250), 7) Andre virkemidler (åpningstider, p-politikk, kollektivtil-
bud og økonomiske og skattemessige forhold som f eks fradragsmuligheter på 
skatten for reiseutgifter med kollektivtransport til/fra jobb). Øen inviterte trans-
portetatene til samarbeid med NLF for å få fram lokale problemer og flaskehalser. 
Transportsektorens bidrag er i første rekke knyttet til bransjens erfaringer, kom-
petanse og ideer til casestudier. 

Olav Eidhammer (TØI) og Tor Nicolaisen (SINTEF) presenterte et nylig startet 
samarbeidsprosjekt mellom TØI og SINTEF om Godstransport og logistikk i 
norske byer, som er finansiert innenfor SDs POT-program. Eidhammer framhevet 
at man har godstransportmodeller som kan benyttes på et nasjonalt og regionalt 
nivå, men at når man kommer ned på et lokalt nivå, der gjerne de største proble-
mene er, har man ikke noe modellverktøy for å analysere dette. Eidhammer på-
pekte at prosjektet nå er i en oppstartsfase, og at man i prosjektet vil fokusere på 
følgende: 1) Gi en markedsbeskrivelse for hver av de fem byene (Oslo, Drammen, 
Stavanger, Bergen og Trondheim) som er inkludert i prosjektet (aktører og organi-
sering av transportene), 2) Trafikkmønstre i norske byer, 3) Tiltak og virkemidler 
(statlige, lokale og private virkemidler) for mer effektiv og miljøvennlig gods-
transport i byene.  

Nicolaisen informerte om SINTEFs arbeidsoppgaver i prosjektet, som er: 1) Case-
studier av godsterminaler, 2) Lokalisering av terminaler og distribusjonsmønster, 
3) Potensiale for økt samlast, 4) Data og statistikkbehov på lokalt nivå.  

Liv Marit Carlsen fra Drammen kommune framhevet etter innlegget at Drammen 
er svært positivt overrasket over at de er inkludert i prosjektet. I Drammen kom-
mune er det lite kunnskap om næringslivets transporter. 

Rune Herdlevær (Plan og miljøetaten, Bergen kommune) orienterte om prob-
lemstillinger knyttet til godstransport og varedistribusjon i Bergen. Nygårdstangen 
er det største trafikknutepunktet i Bergen, og ligger midt i sentrum. Det er et 
kommunalt ønske om å flytte den store terminalen på Nygårdstangen ut av sent-
rum. Arna er et alternativ, men trolig ikke det beste.  Det er gjennomført en studie 
i Bergen om godsstrømmer og terminaler, men erfaringen fra undersøkelsen var at 
det var svært liten svarinngang. Utfordring knyttet til hvordan informasjonen blir 
samlet inn og hva man skal bruke denne til.  

Det er gjennomført et forprosjekt i Bergen om muligheter for en mer effektiv 
varedistribusjon i sentrum, der målet er å redusere transportarbeidet (støy- og 
luftforurensing) og få god tilgjengelighet tilpasset en fotgjengerprioritert byroms-
bruk. Forslag til tiltak har vært flere prioriterte arealer for varelevering, samordnet 
godstransport, utforming og organisering av varemottak (krav fra myndigheter om 
utforming ved planlegging) og innføring av miljøsoner (med miljøsertifisering av 
kjøretøyene) kombinert med fartssoner.  

Ole Erik Hulleberg (TINE Meieriet Øst) orienterte om utfordringer knyttet til 
leveranse av meieriprodukter i byområder. Tine har omfattende egentransport og 
samarbeider med Gilde om distribusjonen. Vegnettet i Osloområdet er ok, men 
det er leveringsforholdene som er vanskelige. Indre by får leveranser tidlig mor-
gen, mens drabantbyene betjenes når rushtrafikken er over. Konflikt med beboere 
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mht tidlige leveringer på morgenen. Varemottak plasseres slik at varer må 
dras/skyves over til dels lange avstander. Sjåførens tidsbruk knyttet til leveransen 
er ca dobbelt så høy som selve transporttiden. Antall kunder innenfor segmentet 
storkiosk, restaurant og kantiner øker, noe som ytterligere vanskeliggjør 
leveranseforholdene for sjåførene, fordi disse aktivitetene er lokalisert i bygg og 
gater som overhodet ikke er tilrettelagt for varelevering.   

Tine oppfordrer etatene om å bruke LUKS som næringslivets samarbeidspartner. 

Diskusjon 
Det kom mange innspill fra deltakerne underveis: 

• ITS kan bidra til å løse problemer knyttet til uforutsigbar reisetid i 
rushtiden. GPS-teknologi kan bidra med informasjon både om rutevalg, 
sanntids reiseinformasjon og bidra til økt datatilfang. 

• Lokale problemer er ofte lokalt avhengige, og man kan derfor i liten grad 
generalisere disse og søke løsninger gjennom generelle virkemidler. 
Lokale problemer krever ofte lokale løsninger basert på lokale 
virkemidler. 

• Transportørenes flåtestyringssystemer og vareeieres ordresystemer kan 
bidra til økt datatilfang, men dette er ikke et regulert område. Bedriftene 
vil i liten grad være interessert i å gi fra seg informasjon som er konkur-
ransesensitiv. 

• Det foreligger mye kunnskap om statistikk, men denne må restruktureres. 
Offentlige myndigheter må peke på hva man ønsker å få til og hva som 
trengs. 

• Det finnes mye informasjon i speditørenes databaser, der man bør utnytte 
den informasjon som går gjennom disse systemene. 

• Problemet er hva statistikken skal brukes til og for hvem: En må være 
spesifikk i statistikkønskene. 

• Terminalene har stort arealbehov. Transportører ønsker å fremme sin 
markedsposisjon ved å etablere terminaler der tilgjengeligheten er særlig 
god. Dette er i konflikt med at det er knapphet på arealer innenfor byene, 
men er et argument for at terminalvirksomheten bør organiseres på 
offentlig grunn litt på utsiden av bykjernen. 

• Arkitekter vet mye om utforming av varemottak, men utbygger ønsker i 
første rekke arealer som gir størst mulig økonomisk avkastning.  Det bør 
derfor stilles krav fra myndighetene om at varemottak i kjøpesentra ut-
formes etter ”worst case” prinsippet, om at kjøpesentra omsetter mye 
tunge varer (mat- og drikkevarer) og ikke bare sko og klær. Det er 
Arbeidstilsynet som har ansvar for hvordan mottaksforholdene bør se ut og 
ikke Plan og bygningsloven. Her ble det også påpekt paradokset med at 
varetransport/varemottak ikke kan påvirkes/formes ved hjelp av PBL, noe 
det etter enkeltes/fleres mening absolutt burde være grunnlag for. 

• Det bør stilles krav til gode atkomstveger før det gis byggetillatelse til 
store kjøpesentra, da disse lett blir flaskehalser i vegnettet. 
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• Det ble reist spørsmål om hvilke lovhjemler som mangler for at 
kommunene kan iverksette effektive tiltak. 

Jørgen Rødseth (SINTEF)  
Rødseth la fram to alternative forslag til studietur i regi av forumet.  

Alternativ 1: ”BESTUFS1”: Nederland/Belgia 
BESTUFS II sekretariatet  
Besøk Norges EU-delegasjon/Transportråden 
Besøk 3-4 ”BESTUFS-byer”/-prosjekter  

Alternativ 2: Norden/Sverige/Finland 
Besøk 2-3 byer: Gøteborg, Linkøping, Stockholm 
Volvo eller Scania (kjøretøyteknologi / miljø) 
Helsingfors (opsjon) 

Foreløpig forslag om tidspunkt er: Uke 38/39 2006 

En kort diskusjon endte opp i at det sendes ut en mail til samtlige deltakere der 
man undersøker hvilket alternativ som er best og evt varighet på studieturen (2 
eller 3 dager). 

 

                                                 
1 BESTUFS er akronym på to påfølgende EU-prosjekter, der det har vært gjennomført mange ulike 
forsøk med ulike løsninger for å bedre godstransportene i byområder. BESTUS er forkortelsen til 
BEST Urban Freight Solutions. 
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Deltakere på Gods i by forum - 25-04-06.doc  

 

 

Forum for lokale godstransporter - NTP og byanalyser for gods 
Auditoriet på TØI 25. april 2006 kl 0900 - 1500 

 

Deltakere på seminaret 
Organisasjon/firma Påmeldte personer   

Bergen kommune 
Plan- og miljøetaten 

Rune Herdlevær Postboks 7700 5020 Bergen 

    
AS Civitas Rolv Lea Henrik Ibsensgt 5 0179 Oslo 
    
COOP Norge AS 
Div. Logistikk 

Tormod Rønningen Postboks 21 
Haugenstua 

0915 Oslo 

    
Drammen kommune Liv Marit Carlsen Engene 1 3008 Drammen 
    
Høgskolen i Molde 
Fagområde: logistikk og 
transportøkonomi 

Arne Løkketangen Postboks 2110 6402 Molde 

    
Jernbaneverket Lars Erik Nybø Postboks 1162 

Sentrum 
0107 Oslo 

    
Joh-System, NorgesGruppen Øivind Hexeberg Postboks 2775 Solli 0204 Oslo 
    
Kystverket Sørøst Oddvar Salomonsen Serviceboks 625 4809 Arendal 
    
Logistikk- og 
Transportindustriens 
Landsforening 
 

Tore S Falch 
Lennart Hovland 

Postboks 5482 
Majorstuen 

0305 Oslo 

    
LUKS  Sven Bugge Sporveisgata 10 0354 Oslo 
    
Norges Lastebileier-Forbund Ole H Øen 

Erik Rynning 
Postboks 4658 
Sofienberg 

0506 Oslo 

    
NTP-sekretariat 
Vegdirektoratet 

Jan Fredrik Lund Postboks 8142 Dep 0033 Oslo 

    
NSB Konsern, Økonomi og finans Marit Petersen   
    
Næringslivets Hovedorganisasjon 
Østfold 

Gunnar Laursen   

    
Politidirektoratet Jan Kristiansen Henrik Ibsensgate 10 0181 Oslo 
    
Samferdselsdepartementet Cecilie Gunnufsen Postboks 8010 Dep 0030 Oslo 
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Samferdselsdepartementet Paal Iversen 

Inger-Lise Olsen 
Postboks 8010 Dep 0030 Oslo 

SINTEF Tor Nicolaisen   
SINTEF 
Teknologi og samfunn 

 
Jørgen Rødseth 

Veg- og transport-
planlegging 

7465 Trondheim 

    
Statens vegvesen Vegdirektoratet 
Utredningsseksjonen 

Hans Silborn 
Toril Presttun 

Postboks 8142 Dep 0033 Oslo 

    
Statens vegvesen 
Region sør 

 
Tor Atle Oddberg 

  

    
Statens vegvesen 
Region øst 

Siri Rolland Postboks 1010 
Skurva 

2605 Lillehammer

    
Statens vegvesen 
Region midt 

Eva Larsen 
Steinar Simonsen 

Fylkeshuset 6404 Molde 

    
Statens vegvesen 
Region vest 
Strategistaben 

Halvor Folgerø 
Magnus Natås 
Erling Hodenland 

Askedalen 4 6863 Leikanger 

    
Statens vegvesen 
Vegdirektoratet 

Lars Aksnes Postboks 8142 Dep 0033 Oslo 

    
Statens vegvesen 
Vegdirektoratet, Strategistaben 

Anne Ogner Postboks 8142 Dep 0033 Oslo 

    
Stavanger kommune 
Transportplanavdelingen 

Cecilie D. Skare Olav Kyrresgt 23 4005 Stavanger 

    
TINE BA Hovedkontor Ole Erik Hulleberg Chr. Fredriks plass 6 0154 Oslo 
    
Transportbrukernes 
fellesorganisasjon 

Jo Eirik Frøyse Postboks 2526 Solli 0202 Oslo 

 

TØI: 
Inger Beate Hovi 
Olav Eidhammer 
Anne Madslien 
Kjell W Johansen 
Viggo Jean-Hansen 



Økt oppmerksomhet på (lokale) godstransporter i NTP  
- FoU-behovet knyttet til dette

Paal Iversen
Samferdselsdepartementet

Forum for lokale godstransporter
25.April 2006
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Godstransport har større oppmerksomhet nå

• Persontransporten har vært mest synlig hittil
• Økende erkjennelse av at næringslivets 

transporter trenger større oppmerksomhet i 
NTP-sammenheng

• Dette omfatter all gods- og næringstransport

• SD og etatene følger opp denne erkjennelsen
• Økt oppmerksomhet har ytterligere avdekket 

hull i kunnskapsgrunnlaget
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En del kunnskapsutvikling er gjort

• SDs POT-prosjekter som nylig er ferdige

Svært mange har relevans for godstransport 
1. Betalingsvilje for kvalitet i godstransport 

v/ECON
2. Næringsutvikling, godstransport og behov for 

infrastruktur v/TØI
3. Godstransport i byområder, nøkkeltall, trender 

og tiltak v/TØI
4. Brukereie innen godstransport

v/ECON
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Prosjekter under arbeid

– Ny runde med prosjekter i 2005/06:

1. Hvordan bedre statistikkgrunnlaget for 
godstransport v/TØI

2. Globaliseringens effekt på transportmiddel-og
korridorvalg v/TØI

3. Marginale kostnader, avgifter og 
konkurransesituasjonen for norsk sjøfart 
v/Møreforskning

4. IKT/ITS i transportsektoren v/TØI og SINTEF
5. Godstransport og logistikk i norske byer v/TØI 

og SINTEF, oppfølging av tidligere POT-prosjekt
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God statistikk – en forutsetning

• Behov for en varestrømsanalyse
– En reisevaneundersøkelse for gods
– Hvor transporteres det?
– Hvordan?
– Hvor mye, hvor ofte osv.?

• Et forbedret datatilfang vil gi mulighet for andre og 
bredere analyser

• TØI-prosjekt
– Kan den svenske analysemodellen tilpasses 

norske forhold, ikke minst med tanke på
kostnader?

– Ferdig til sommeren 2006
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Bytransportens utfordringer (1)

• Kompleks arena
• Flere myndighetsnivåer og aktører
• Mange ulike hensyn og interesser
• Høye arealkostnader
• Høye utbyggingskostnader
• Mange mål

• Behov for kunnskap om de faktiske forhold
• Ekstra krevende å utvikle gode tiltak og virkemidler
• Trenger kunnskap for å vurdere effektene av 

tiltakene

• Langsiktig og kontinuerlig forskningsinnsats 
nødvendig
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Bytransportens utfordringer (2)

• Gods i by, et spørsmål for sentrale 
myndigheter?

• Oslo som nav i det nasjonale 
transportsystemet
– Osloområdet som målpunkt 
– Stort volum på nasjonal, regional og lokal 

distribusjon
– Flaskehalser og utvikling av infrastruktur

• Terminalene
– Effektiv bruk
– Organisering, eierskap, investeringer
– Lokalisering, brukere, lokale myndigheter, 

omgivelser
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Mange gode krefter rettes inn mot å dekke  
kunnskapsbehovet

• NTP-sekretariatet
• Etatsprogram i SVV
• Utredningsprosjekter i etatene og i SD
• Nytt program om næringslivets transporter i 

Forskningsrådet
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Nytt forskningsprogram om næringslivets 
transporter og ITS

Motivasjon fra SDs side:
Tilfredsstille kunnskapsbehovet for sektoren slik 

at viktige transportpolitiske mål kan nås
– Minske avstandskostnader
– Sikker
– Miljøvennlig
– Effektiv
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Nytt forskningsprogram om næringslivets 
transporter og ITS – hovedtemaer (1)

• Redusere næringslivets avstandskostnader

– Logistikkløsninger og tjenester

– Transportløsninger og tjenester

• Bidra til å overføre gods fra veg til sjø og bane

– Fremme intermodale transportløsninger

– Effektiv bruk av terminaler
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Nytt forskningsprogram om næringslivets 
transporter og ITS – hovedtemaer (2)

• Smartere transporter, for å bidra til sikker, 
mer miljøvennlig og effektiv transport

– Utvikling og implementering av ITS på
tvers av transportsektorene og innen den 
enkelte sektor

• Problemstillinger som bl.a. dreier seg om 
betydningen av forretnings- og tjenestereiser 

• Betydningen av infrastruktur og 
transporttjenester for næringsutvikling innen 
reiseliv og opplevelser
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Nytt forskningsprogram om næringslivets 
transporter og ITS (1)

• Utredningens mandat
• Prosessen
• Oversikt over andre programmer i NFR / i 

andre departementer / i våre naboland / i EU-
regi / Annet

• Oversikt over forskningsmiljøer i Norge og i 
våre naboland / Europa 

• Forslag til konkretisering av utredningens 
mandat

• Identifikasjon av områder med behov for 
kompetanseheving
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Nytt forskningsprogram om næringslivets 
transporter og ITS (2)

• Delutredninger underveis i prosjektet
• Avgrensninger og prioriteringer
• Samordning med andre programmer i Norge 

og internasjonalt
• “State of the art / Best practice” innen 

prioriterte områder
• Programform / prosjektstøtte
• Programmets budsjett og varighet
• Anbefalinger



Nasjonal transportplan og gods i by 
Jan Fredrik Lund , Statens vegvesen Vegdirektoratet og tverretatlig prosjektgruppe NTP

Forum for lokale godstransporter - NTP og byanalyser for gods 25/4-06

Hva er NTP?

“I denne meldingen presenteres hovedtrekkene i regjeringens 
transportpolitikk.”

• Faglig grunnlag, men politisk sluttdokument 
• Både sentrale og regionale prosesser
• Integrert i etatenes langtidsplanlegging

• Åpen og inkluderende prosess!

Nasjonal transportplan



Organisering

Nasjonal transportplan 2006 - 2015 Oppdatert 17.01.05



Nasjonal transportplan 2006 - 2015

Tre scenarier

Bevegelse
- fritt fram

Begrensning
- full kontroll

Balansegang
- kontrollert fantasi

Miljøet høyt
prioritert

Markedsprinsippet
først og fremst



Godstransport

• 1970: 15 mrd tonnkilometer
• 2000: 28 mrd tonnkilometer

• 2030:
•Bevegelse     : 50 mrd tonnkilometer
•Begrensning : 34   ” ”
•Balansegang : 40   ” ”

Nasjonal transportplan 2006 - 2015



Godstransportstrømm
er - verdi



Nasjonal transportplan 2006 - 2015

Økte kollektivandeler i Oslo-regionen

Dette krever: 
• Restriksjoner på bil
• Arealbruk 
• Kollektivtransport
• Gang/sykkel

tilnærmet 0-vekst 
”utkjørt” biltrafikk



Retningslinjene (1) for NTP 2010-2019: 

”Storbyene og hovedstadsområdet spesielt, har 
særlige utfordringer som knutepunkt for 
godstransport. Dette, sammen med behovet for 
varedistribusjon som en del av bytrafikken, gir 
særskilte utfordringer. Etatene skal i byomtalene
vurdere tiltak som kan bidra til å løse utfordringer
knyttet til godstransport i og gjennom by”.

Nasjonal transportplan





Mange utfordringer og mange vinklinger: 

Nasjonal transportplan

•Næringslivet
• Transportbrukerne
• Logistikk og transportbedriftene
• Grossister med egentransport
• Lastebileiere
• Sjåfører
• Handel (motakere)

• Kommunen
• Veg og samferdsel (inkl drift- og vedlikehold)
• Arealplan og miljø
• Byggeplan
• Trafikk (parkering, sykkel, gående)
• Helse (forurensning)
• Renovasjon

• Statens vegvesen
• Trafikkavvikling (drift- og vedlikehold)
• Tungtrafikkontroll



Hvor står vi og hvor går vi? 

• Bygge på eksisterende kunnskap
• Systematisere eksisterende kunnskap?

• Snakke sammen
• Hva er problemene?
• Viktigste interessenter
• Avveinger mot andre utfordringer i byen (helhetlige
løsninger)

Nasjonal transportplan
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Forum for lokale godstransporter 25. aprilForum for lokale godstransporter 25. april

Transportsektorens 
forventninger og 
bidrag i NTP-
prosessen

LogistikkLogistikk-- og transportindustriens landsforening (LTL)og transportindustriens landsforening (LTL)
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Forum for lokale godstransporter 25. aprilForum for lokale godstransporter 25. april

LTL er en bransjeforening i NHO med 
medlemmer i bransjer som samlastere, 
speditører, havneterminaloperatører etc. 

Det er om lag 400 medlemmer  i LTL, og disse 
representerer nær 10 000  arbeidsplasser. 

LTL-bransjene er nøytrale i forhold til 
transportbærer (vei, bane, båt, fly), men 
foretar valg etter hva som er kundenes
krav til fremføring (pris, kvalitet, rett tid).
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Forum for lokale godstransporter 25. aprilForum for lokale godstransporter 25. april

LTLsLTLs medlemmer stmedlemmer ståår for den kollektive r for den kollektive 
godstransporten (godstransporten (samlasteresamlastere, spedit, speditøører, rer, 
havneterminalhavneterminal--operatoperatøørerrer))

Kollektiv godstransport er miljKollektiv godstransport er miljøøvennlig vennlig 
transporttransport

Ingen nytte av Ingen nytte av avav verdiskapingen uten verdiskapingen uten 
effektiv transport til kjeffektiv transport til kjøøpekraftig markedpekraftig marked
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Forum for lokale godstransporter 25. aprilForum for lokale godstransporter 25. april

Mange interessenter:

AnleggsAnleggs-- og maskinnog maskinnææring: Bygg!ring: Bygg!

PersontrafikkPersontrafikk

Godstransport: Rett pris, kvalitet og Godstransport: Rett pris, kvalitet og 
tidtid
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Forventning:Forventning:

Forutsigbar fremkommelighetForutsigbar fremkommelighet

Bidrag:Bidrag:

Kompetanse, erfaring Kompetanse, erfaring ……

Hva fHva fåår vi til i denne r vi til i denne NTPNTP--periodenperioden??
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KKøøer er kommet for er er kommet for åå bli. Samfunnet bli. Samfunnet 
prioriterer ikke prioriterer ikke åå ffåå fjernet dem.fjernet dem.

KKøøer er uberegnelige; er er uberegnelige; 
fremkommeligheten likesfremkommeligheten likesåå

Skaper dyre og ineffektive Skaper dyre og ineffektive 
logistikkllogistikkløøsningersninger
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Nytter neppe Nytter neppe åå bygge seg ut av bygge seg ut av 
kkøøeneene

Dramatiske tiltak?Dramatiske tiltak?

Kan man organisere seg til Kan man organisere seg til 
forutsigbar fremkommelighet?forutsigbar fremkommelighet?
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LedetrLedetrååder/organiseringder/organisering

NTP bare infrastruktur NTP bare infrastruktur –– ogsogsåå organisering?organisering?
ForsForsøøk i Linkk i Linkööping/Kping/Køøbenhavn/benhavn/ÅÅrhus rhus 
(prioritering)(prioritering)
Stockholm (det offentlige stiller krav)Stockholm (det offentlige stiller krav)
Kollektiv persontrafikk (ett selskap for en Kollektiv persontrafikk (ett selskap for en 
hel storbyregion)hel storbyregion)
ParkeringParkering
ÅÅpningstiderpningstider
Analysearbeid for Analysearbeid for åå finne finne 
verktverktøøy/virkemidlery/virkemidler



Godstransport og logistikk i norske byer.
Marked, terminaler og organisering

av 
Olav Eidhammer, TØI

Tor Nicolaisen, SINTEF

Forum for lokale godstransporter
Transportøkonomisk institutt

25.April 2006



Mål

Hovedmål:
• Identifisere tiltak og virkemidler og dokumentere kunnskap som kan bidra til å

effektivisere godstransporten i norske byområder.
Delmål
• Etablere et forskningsbasert faktagrunnlag som skal gi kunnskap om aktiviteter 

knyttet til gjennomføring av godstransport i byområder
• Skape grunnlag for å forbedre dagens analyseverktøy og gi grunnlag for å

beregne effekter av tiltak
Byer som er med i studien:
• Oslo, Bergen, Drammen, Trondheim og Stavanger



Oppgaver

TØI
• Markedsbeskrivelse
• Trafikkmønstre i norske byer
• Tiltak og virkemidler

SINTEF
• Case-studie av godsterminaler
• Konsolideringspotensial i godsterminaler
• Terminallokalisering
• Data, statistikkbehov og sikring av data



Markedsbeskrivelse

• Hovedvekt på aktører og organisering
• Transportene skal settes inn i en vid markedsmessig 

sammenheng
Problemstillinger:
• Hva forklarere omfang og sammensetning av de byrelaterte

godstransportene?
• Hvordan gjennomføres og organiseres transportene lokalt og i 

hvilken grad er det samordning mellom aktørene?
• Hvor stor andel av godset terminalbehandles og hvor?
• Hvilke tjenester tilbyr de forskjellige aktørene?
• Hva er driverne for omfanget av godstransport i byer?



Trafikkmønstre i norske byer

• Hvor i byene går de tunge godsstrømmene og hvor stor andel av 
totaltrafikken utgjør de lokale godstransportene?

• Hvordan knyttes økonomisk aktivitet og godsstrømmene 
sammen (vareproduksjon, detalj- og engroshandel og 
tjenesteyting)?

• Hvordan er retningsbalansen for godset som håndteres på
terminaler og omlastingspunkter?

• Hvilken typer godsbiler benyttes til ulike transportoppdrag?



Tiltak og virkemidler for mer effektiv og miljøvennlig 
godstransport i byområder

• Hvilke virkemidler er egnet ut fra norske byers særpreg mht 
størrelse, infrastruktur, arealutnyttelse etc?

Tre typer virkemidler:
• Statlige virkemidler: regler knyttet til beskatning , avgifter og 

utslipp
• Lokale virkemidler: parkering, arealplanlegging, 

trafikkreguleringer, kampanjer og forsøksprosjekter
• Private virkemidler: Mer effektive logistikkløsninger. 

Mottaksforhold, direkte- kontra grossistdistribusjon, åpningstider 
etc.



Case-studier av godsterminaler

• Terminalenes funksjon i forhold til vertsby
• Knutepunkt for intermodale transportløsninger

Få frem kunnskap om:
• Funksjonene i store knutepunkt/terminaler
• Hovedtrekk ved godtransportene til/fra/gjennom
• Hvordan godset inngår i logistikk- og transportløsninger
• Utviklingstrekk



Konsolideringspotensial i godsterminaler

• Datagrunnlag: Marked- og trafikkmønster-beskrivelsen, 
case-studier av godsterminaler

Sentrale problemstillinger:
• Direkte distribusjon vs samlast
• Organisering og effektiviseringsmuligheter
• Hvordan kan offentlig virksomhet bidra
• Hvor er det potensial for konsolidering av ”lokalt” gods



Terminallokalisering

• Lokalisering av terminal og distribusjonsmønster
• Konsekvenser for transportarbeid, rutevalg, utslipp
• Hvordan påvirkes transporttilbud og -kostnader av 

organisatoriske endringer
• Hvor vil samarbeidsløsninger gi størst effekt



Data, statistikkbehov og sikring av data

Sentrale problemstillinger:
• Behov for data om godstransporter i by mht planlegging, 

verktøyutvikling og forskning
• Forvaltning, tilgjengelighet, kvalitetssikring
• Muligheter for tilgang til private aktørers databaser



gods og varetransport
Bergen

Problemstillinger knyttet til 
godstransport og 

varedistribusjon i Bergen

Rune Herdlevær
Plan- og miljøetaten
Bergen kommune
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Bergen

tema

• terminaler og godstransport
• varedistribusjon i bergen sentrum

– forprosjekt 2003
– mål og mening
– parkeringsregulering
– samordning
– varemottak
– miljø



gods og varetransport
Bergen

gods og terminaler

• bergen – et viktig godsknutepunkt
• godsstrømmenes fordeling
• videre utvikling



gods og varetransport
Bergen

Terminaler i Bergen
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bergen – et viktig 
godsknutepunkt



gods og varetransport
Bergen

bergen – et viktig 
godsknutepunkt
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havnetrafikk

Figur 3.7  Enhetslaster i tonn over havnedistriktet i 2004
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Figur 3.8  Trafikken over sentrumshavnen i Bergen i 2004

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

Losset Lastet Utenriks Innenriks TOTALT

To
nn

Stykkgods totalt

Enhetslaster (ikke containere)

Containere

Stykkgods forøvrig



gods og varetransport
Bergen

nygårdstangen
Figur 3.9 Trafikk vestover til Nygårdstangen 2004
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Figur 3.10  Trafikk østover fra Nygårdstangen 2004
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varedistribusjon i Bergen  
sentrum

• forprosjekt
– utrede muligheter for en mer effektiv 

varedistribusjon i sentrum 

• mål
– redusert transportarbeid, støy- og luftforurensing
– god tilgjengelighet tilpasset en fotgjengerprioritert 

byromsbruk



gods og varetransport
Bergen

varedistribusjon i Bergen sentrum

• planområde



gods og varetransport
Bergen

varedistribusjon i Bergen sentrum

noen problemstillinger 
– ulovlig parkering
– gangavstand varebil -

varemottak
– konflikt med gående på fortau
– reklameskilt og varestativer på

fortau og i gågater
– vanskelig tilkomst til varemottak



gods og varetransport
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varedistribusjon i Bergen sentrum

• forslag til tiltak
– flere prioriterte arealer for 

varelevering
– samordnet godstransport
– utforming og organisering av 

varemottak
– miljøsoner

• samarbeid
– privat og offentlig
– praktisk og handlingsrettet
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prioriterte arealer
parkering

• vareleveringsplasser
• parkeringsforbud
• ekspressparkering
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samordnet varetransport

Omlastings-
sentral

Leverandør
1

Leverandør
2

Leverandør
3

Mottaker
A

Mottaker
C

Mottaker
B

•omlastingsentral
Leverandør

1
Leverandør

2
Leverandør

3

Mottaker
A

Mottaker
B

Mottaker
C

Varetaxi

•varetaxi

Leverandør
1

Leverandør
2

Leverandør
3

Mottaker
A

Mottaker
B

Mottaker
C

•direkte levering
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varemottak

• utforming
– krav fra myndigheter
– utforming ved planlegging

• organisering
– bemanning på bil
– mottakermannskap
– leveringstidspunkt
– varesluser



gods og varetransport
Bergen

miljøsoner

• Ikke lovhjemmel i dag
• Kan være mulig gjennom  ”Lov om forsøk i offentlig 

forvaltning”
• For flere av de mest virkningsfulle miljøtiltakene 

kreves det omfattende konsekvensutredninger og 
forundersøkelser. 

• TØI anbefaler at for å gjøre det lettere å prøve ut 
nye grep i miljøforbedringsarbeidet, bør tiltak kunne 
gjennomføres som prøvetiltak med forenklete krav 
til prosess. 



gods og varetransport
Bergen

anbefalinger

PARKERING
• lastesoner

– varelevering for biler over 3,5 t
• parkering forbudt

– varelevering for alle biler uansett vekt
• ekspressparkering

– korttids avgiftsparkering samt varelevering for alle biler 
uansett vekt

• miljøtiltak
– fortausutvidelser, sykkelparkering etc.

Parkeringsovervåking skal praktiseres slik at gjeldende 
trafikkskilting håndheves.  Spesielt er det viktig at det ikke 
feilparkeres på plasser reservert for varelevering og på
ekspressparkeringsplasser. 
Dersom det ønskes en annen bruk av en gatestrekning enn 
gjeldende trafikkskilting viser, skal trafikk-skiltingen endres, slik at 
ønsket bruk kan samsvare med lovlig bruk.  
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anbefalinger

• det tas kontakt med Aalborg kommune, med sikte på
et nærmere studium av ordningen med ”City fraktbrev”
og muligheter for å innføre en lignende ordning i 
Bergen.  

• prosjektet bør i første omgang legges opp som et 
samarbeids-prosjekt mellom kommunen, Bergen 
Næringsråd og de største leverandørbedriftene i 
Bergen. 

samordning
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anbefalinger

varemottak

• ved godkjenning av byggesak skal byggherren dokumentere 
at prosjektet har gode og tjenlige løsninger for varelevering.  
Manøvrering og oppstilling av varebiler i forbindelse med 
varelevering skal om mulig skje på egen eiendom. 

• ved eksisterende godkjente varemottak bør bedriftene selv 
være pådrivere for en kontinuerlig effektivisering og forbedring 
av logistikken.  Fornying kan skje ved fysiske tiltak og / eller
ved organisatoriske tiltak.  Man bør søke samarbeid med 
leverandørene, kommunen og politiet. 

• det bør hentes inn erfaringer på gode samarbeids-modeller, 
eksempelvis fra Aalborg.  

• ved opprusting av gategrunn (pga miljøtiltak eller annet) nær 
eksisterende varemottak, må de funksjonelle løsningene for 
nødvendig varelevering tillegges stor vekt og koordineres med 
andre målsettinger for opprustingplanen.
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anbefalinger

miljøsonestrategi

• det innføres en ordning med miljøsertifisering av tyngre kjøretøy 
i Bergen.  Bergen Parkeringselskap administrerer ordningen,  
herunder utsteding av oblater for dokumentasjon på at kjøretøy 
er miljøsertifisert. 

• det arbeides med sikte på å etablere en miljøsone kombinert 
med fartssone i sentrum.  

• inne i miljøsonen skal lastesonene øremerkes for tunge 
kjøretøy som er miljøsertifisert.  

• det arbeides med sikte på at bompengeringen i Bergen snarest 
mulig skal fungere som en ytre miljøsone rundt sentrum, ved at 
tunge biler som er yngre enn 8 år betaler lavere bomavgift enn 
biler som er eldre enn 8 år.
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videre arbeid

• koordinering av tiltak på tvers av myndighets- og 
interesseområder for å sikre positiv effekt av 
enkelttiltak

• arbeidet med en mer effektiv varedistribusjon må
fortsette på et praktisk og handlingsrettet nivå med 
aktiv deltakelse fra næringsliv og det offentlige

• byrådet har i august i fjor vedtatt at det opprettes en 
styringsgruppe og en arbeidsgruppe med 
representanter fra næringsliv og offentlige etater. 
Samferdselsetaten har prosjektansvar.





Vi betyr mye for nasjonens økonomi Norges viktigste verdiskaper 2

TINE Meieriet Øst BA



Vi er en virksomhet med stor omsetning og mange ansatte Norges viktigste verdiskaper 3

TINE Meieriet Øst, Oslo - Kalbakken



Vi er en virksomhet med stor omsetning og mange ansatte Norges viktigste verdiskaper 4

Volumtall – Stor Oslo

64 biler => 180 biler totalt i TINE Meieriet Øst
72 sjåfører => 244 sjåfører totalt i TINE Meieriet Øst
ca 30% innleid og 70% egentransport i regionselskapet
113 turer pr dag =>  ca 1 500 kundebesøk pr dag => ca 13 

kunder pr tur (snitt)
3 500 kunder totalt i Oslo
2 rullecontainere pr kunde (snitt) => 3 000 containere leveres 

pr dag
46 rullecontainere pr sjåfør => 160 kg pr rullecontainer       

=> 7 360 kg pr sjåfør pr dag
I tillegg håndteres et større Gildevolum



Vi har skapt en av Norges få suksessrike merkevarer i 
utlandet - Jarlsberg

Norges viktigste verdiskaper 5

Vanskelige leveringssteder – et byfenomen ?

 Antall vurderte 
leveringssteder 

Antall vanskelig 
leveringssteder 

Prosentandel 

Oslo 2700 1150 43 %
Bergen 400 140 35 %
Trondheim 550 219 40 %
Stavanger 250 82 33 %
Tromsø 400 98 25 %
Bodø 100 29 29 %
Ålesund 300 95 32 %
Akershus 800 270 34 %
Telemark 75 20 27 %
Vestfold 100 33 33 %
 



Vi betyr mye for nasjonens økonomi Norges viktigste verdiskaper 6

Flaskehalser – offentlig infrastruktur

Manglende koordinering av etablering næringsvirksomhet og 
mulighet til lovlig parkering for leveranser

Godkjente varemottak ?

Privat parkering i etablerte leveringssoner
Koordinere busstopp – trikkestopp og vårt behov for varelevering ?
Veinett er ok
Trafikkvolum er kontrollerbart (leverer i sentrum før rush – og i 

drabantområdene etter rush)
beboere ønsker oss ikke så tidlig i byen



Vi utvikler nye, spennende produkter og virksomheter Norges viktigste verdiskaper 7

For lav inngang til varemottak



Vi driver industri i hele landet og sørger for spredt bosetting Norges viktigste verdiskaper 8

Flaskehalser – privat infrastruktur

Næringsvirksomhet kombinert med boliger gjør at vi ”tvinges”
ut av sentrum når vi egentlig har mulighet trafikkmessig (støy 
tidlig på morgenen).

Mange bygg egner seg dårlig for mottak av varer (spesielt ved 
etablering i gamle bygg)

stor ekspansjon i storkiosk segmentet
må alle ha hjørneplassering ?

Varemottak plasseres slik at vi må dra varene gjennom hele 
bygningen frem til kjølelagrene

bruker mer tid og må være i sentrum lenger enn nødvendig
halvparten av arbeidstiden brukes opp på levering => tid fra 

parkering til bilen kjører igjen
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Halvparten av sjåførtiden på levering

TMØ Oslo  01  Indre Ring Rute xxxx, xxxx
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Timer Areal Tim/Km Skjønn
MØ Os 01 Indre Ring 1 2 3 4 SUM .01 .02 .04 .05 .06 .07 SUM
MØ Os 01 SUM KOST. OG A xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
MØ Os 01 Lasting / papir 19,5 % 8,4 % 19,5 % 40% 60% 100%
MØ Os 01 Kjøring 22,0 % 62,8 % 22,0 % 65% 5% 30% 100%
MØ Os 01 Levering 43,4 % 20,4 % 43,4 % 25% 5% 70% 100%
MØ Os 01 Kontantinnkreving 3,7 % 1,5 % 3,7 % 100% 100%
MØ Os 01 Lossing/tomgods 1,9 % 0,8 % 1,9 % 30% 70% 100%
MØ Os 01 Tilsyn 9,5 % 100 % 6,2 % 9,5 % 80% 20% 100%
MØ Os 01 SUM 100% 100% 100% 100%
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7,5 tonn bil => totallengde 8,5 m (inkl løftelem) => 4,5 tonn varer
16 tonn bil => totallengde 10,5 m (inkl løftelem) => 10 tonn varer
2 stk 7 tonns biler vil kreve 17 meter (62% mer plass i byen)

Andre gevinster
redusere CO2 utslipp (totalt færre kjørte km)
redusere trafikktetthet (se over)

Noen steder må vi ned på ekstremt små biler pga leveringsforhold
høydebegrensning inn i bygg (eksempelvis Steen & Strøm 

kjelleren)
innkjøringsmulighet (veibredde – innkjørselsbredde) 
parkeringsforhold

Materiellvalg



Vi skaper et verdifullt samspill mellom norsk natur, mat og 
mennesker
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HMS aspekter

Stress
parkering i lyskryss fordi det er den eneste måten å få

varen inn i en hjørnebutikk
dobbeltparkering 
trafikkvolum
kamp om plass til parkeringslomma – til rett tid
inn / ut av gågater før de stenges (Aker Brygge – Karl 

Johans gt. – snakkes om deler av Bogstadveien)
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HMS aspekter

Slitasje
manglende snøbrøyting
ujevne trillehøyder (eksempelvis asfalthull, 

kantsteiner, brostein, gatetun ment for bare gående?  
m.m.)

etasjeforskjeller (eksempelvis trapper)
Jekketraller kan ofte ikke brukes på gateplan => bæring for 
sjåfør

 
V a relevera nd øren  trekker o fte  jekke tra ller  som  ha r tyn gre  la st enn  en  person b il. D et er  derfo r  
v ik tig  a t tran sp ortve ien  ikke  h e ller  m er  en n  1  g ra d , sa m t er  jevn , sk lis ikker  o g  u ten  tersk ler . 
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Utviklingstrekk

Flere kunder => kiosker – restauranter – småbutikker 
plassert i uhensiktsmessige bygg (for vareleveranser)

Mindre varer pr kunde (pr leveranse)
Økt arbeid i byen – knyttet opp til boligområdene
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Her skyves 160 kg
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Ikke adskilt publikum fra varelevering
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TINE oppfordrer etatene om å bruke LUKS aktivt som 
næringslivets samtalepartner :

Svingradier, LUKS har utarbeidet gode normer som bør følges
Planlegg lageret så nær varemottaket som mulig
Utarbeid normer for varemottak, som brukes ved godkjenning 

næringsvirksomhet, eksempelvis:
o Armert betong med varmekabler ved varemottak
o Ved flere leveranser samtidig bør rampedybden være 2 meter 
slik at det er plass til ”mellomlagring” fra bil til lager
o Normal høyde for rampe bør være 1,10 – 1,20 m over bakken

Fleksibel bruk av busslommene 
Dimensjonering for større lastebiler i sentrum => mer bruk av 

langtransportmateriell også i distribusjon
Tillate varetransport å bruke kollektivfelt inn til byene

Tiltak ?
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Tiltak ?

Vi skjønner at Trafikketaten har en vanskelig oppgave
hensynta beboere
hensynta offentlig kommunikasjon
hensynta vareleverandører
hensynta publikum til butikker 

Oslo har introdusert nytt skilt (Majorstua)
17 – 08 fri parkering
08 – 13 varelevering 
13 – 17 korttidsparkering mot avgift

Hvem har ansvar for å fjerne snø og is ?
gårdeier
butikk

Vareleverandør blir skadelidende.
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Noen har det verre

                    Parkeringsproblem
A: Klær E: Diverse W  : U lovlig parkering på lasteområde
B: Jernvare F: Dagligvare X : Privat parkering stenger lasteområde
C: Sko G : Bøker Y : Nærmeste lovlige lasteplass er for langt unna
D: M aling H: Restauranter Z : Uhensiktsmessig adkomst

A B C D E F G H
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

A B C D E F G H

W
X
Y
Z

Parkeringsproblem  for den enkelte kundegruppe. 
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                           Ønsket parkeringsendring
A: Klær E: Diverse 1: Ønsket skiltendring
B: Jernvare F: Dagligvare 2: O pparbeide lastelomme
C: Sko G : Bøker 3: Flytte varemottak
D: M aling H: Restauranter 4: Håndheving av skilt
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Ønsket parkeringsendringer for hver enkelt kundegruppe  

Lastelommer og skilting om dette
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Hvem har det verst ?



Forum for lokale godstransporter

Studieturer i 
forumets regi

Kort orientering -
Synspunkter på opplegg, tema og reisemål

1Teknologi og samfunn



Forum for lokale godstransporter
Opplegg

Hyppighet: årlig, oftere ?

Opplegg: studieturer med eget opplegg / 
deltakelse konferanser / kombinasjon 

Varighet: 2 dager / 3 dager / 2+1 dag ?

Tidspunkt: vår (mai), sommer (juni), høst 
(september) ?

Tema: godstransport i by generelt, 
varedistribusjon, bylogistikk, 
terminaler, miljø, ? 

2Teknologi og samfunn



Forum for lokale godstransporter
Aktuelle reisemål 2006

Alternativ ”BESTUFS”: Nederland / Belgia
BESTUFS II sekretariatet 
Besøk Norges EU-delegasjon / Transportråden
Besøk 3-4 ”BESTUFS-byer” / -prosjekter 

Alternativ Norden / Sverige / Finland
Besøk 2-3 byer: Gøteborg, Linkøping, Stockholm
Volvo eller Scania (kjøretøyteknologi / miljø)
Helsingfors (opsjon)

Tidspunkt: Foreløpig forslag: Uke 38 / 39 2006

3Teknologi og samfunn
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