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Klimagassutslipp i Oslo

Økning av bomtakster, innføring av flere bommer, satsing på sykkelveier, beboerparkering
Krav om utslippsfrie taxier fra 2022
Overgang til fossilfri kollektivtransport innen 2020
Krav til utslippsfri transport av varer 
Pilotprosjekt og sterkere krav til utslippsfrie anleggsplasser
TILRETTELEGGING FOR ELEKTRISKE VAREBILER



BEHOV FOR NYE TILTAK

for å stimulere til 
klimavennlige jobbreiser

• for mer 
effektiv og 
klimavennlig 
varetransport 

for et gradvis «fossilfritt 
sentrum innenfor Ring 3 
innen 2024» gjennom 
lavutslippssoner 

for økt andel lav-
og nullutslipps-
kjøretøy og -
maskiner i 
anleggs-
virksomhet



Situasjonen i dag

94 500 tonn CO2-ekv 142 200 tonn CO2-ekv

• Gjennomfartstrafikk
• Mangler trafikkdata og 

statistikk
• Manglende teknologi for 

tyngre kjøretøy
• Lav innfasing av elvarebiler
• Usikkerhet rundt effekten av 

økt etterspørsel etter 
hjemtransport og bruk av 
netthandel



• Bærekraftig varedistribusjon
utvikles gjennom samarbeid med 

transportører, vareeiere, institutter, 
handel,offentlige myndigheter og 

bransjeorganisasjoner

• Grønn Bydistribusjon Oslo 2014



Brukere av vareleveringslommer 
i Grensen
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Tiltak som kan være gjennomført  (2025)
innenfor rammen av en Bylogistikkplan

• Innenfor Ring 3 er det etablert 500 lasteplasser for varetransporten
• Restrukturering av bylogistikken med de store leverandører av 

transport som de viktigste aktørene
• Næringslivet tar i mot varer hele døgnet. I sentrum er nattleveringer 

helt vanlig. Varene er merket med RFID brikker
• Utenfor Ring 3 er det etablert 10 sikre hvileplasser/parkeringsplasser 

for lastebiler
• Kameraovervåking av laste-/P-plasser for varetransport med rask 

borttauing ved feilparkering, og skaper trygghet



Tiltak som kan være gjennomført (2025)
innenfor rammen av en Bylogistikkplan (2)

• I sentrum skjer bydistribusjon med Euro 6(-7-8) lastebiler og el-
varebiler (budbiler og lette lastebiler) for «last mile»

• Handlegater i sentrum er stengt for personbiler mellom 06.00-12.00 
(Persontransport  er gang, sykkel eller kollektivt)

• Krav til moderne varemottak er gjennomført for alle som ønsker å 
starte opp næringsvirksomhet innenfor Ring 3

• Utleveringssteder for varer til private er etablert på sentrale steder 
som følge av økende netthandel

• Økt fokus på gjenvinning fører til økt fokus på returlogistikk
• WEB basert informasjon om trafikkproblemer, navigasjon



Adgangsregulering

Prioritere ulike trafikantgrupper til ulike tider
• Bruke teknologi - dynamisk skilting (VMS)

• Reisetid redusert med 12-15 %
• Redusert framføringstid for varetransport

– Redusert drivstofforbruk, utslipp, kostander 
• Økt tilgjengelighet til alle til dedikerte tider

(kilde: BESTUFS.net)

17.04.2018 Grønn bydistribusjon i 
Oslo
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Trafikkstyring og bylogistikk

Grunnlag for parkeringsstyring Bruk av teknologi (ITS)
Bymiljøetaten har digitalisert alle 
gateparkeringsformål, inklusive 
laste/losse lommer i samarbeid 
med LUKS for å videreutvikle

• Trafikk- og parkeringsstyring
• Unngå belastende og 

forurensende søketrafikk
• Muligheter for å bestille plass, 

– varetrafikk, Ellade og HC
• Minker belastning for 

sjåførene (HMS)
• Enklere å planlegge en rute



Grønnere
varedistribusjon i by 

Visjon:  
• Null utslipp ved distribusjon av gods i by

Hovedmål:
Å utvikle nye og framtidsrettede 
lavutslippskonsepter for bydistribusjon

Delmål:
• Miljøvennlig (”clean and quiet”) og effektiv varelevering i urbane 

områder 
• Bedre utnyttelse av eksisterende infrastruktur 
• Miljøvennlige og energieffektive distribusjonskjøretøy 
• Trygge vareleveringer spesielt i gågateområder  «Last mile»
• Bruk av tilgjengelig kommunikasjonsteknologi for å utvikle nye 

løsninger 
• Implementering av ITS i bydistribusjon 
• Utvikling av samarbeidsmodeller mellom aktørene 
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Transport og Logistikk 2013

Transport og Logistikk 2013



Oslo

Aktivitet
• Stort marked for El-

varebildistribusjon
• Test under ekstreme

værforhold
• Evaluere El-varebiler

i bylogistikkoppgaver
• Organisere el-varebil

distribusjon i 24 
timers driftsdøgn

• Input til CityLab

Oslo 
• 4 El-varebiler er anskaffet
• Hurtigladestasjoner er anskaffet
• Registrert selskaps og sjåfør aksept

Green Urban Distribution in Oslo 
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Prosjektgruppen
Prosjektleder:
Transportøkonomisk institutt

Øvrige:
-NTNU
Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse
-SSB
Seksjon for transport- , reiselivs- og IKT- statistikk
-University of Oxford
Transport Studies Unit

Partnere
Vegdirektoratet
Oslo kommune, Bymiljøetaten 
RBI Norge
ePocket
Oslo Håndverks & Industriforening
NHO

CRAFTTRANS Håndverkere og opptak av elvarebiler

Transport og Logistikk 2013
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Public procurement
Zero emission delivery of goods and services



Transport av varer fra avsender til mottaker –
samlet logistikkjede

Mer jernbane ! Elektrifisert !





By-distribusjon: Før og etter Binnenstadtservice

Før Samlasting



Elvaresykler øker på, vinter og vår!



Eksempler på tidligere tiltak: Oslo kommune bidro til tre-
dobling av antallet hurtigladere i 2016  

Munch-museet

Skøyen

Bryn

Vulkan



I 2018 kommer blant annet:

• Nye ladestasjoner  i Neuberggata med 6 
plasser for hurtiglading og 20 plasser for 
semihurtiglading (inntil 22kW).

• Maridalsveien ladegarasje (94 ladeplasser 
for normallading)

• Schwensens gate/St.hanshaugen: 12 
plasser for semihurtiglading og 2-3 
hurtigladere

• Men vi  ønsker også forslag på flere gode 
og nødvendige lokasjoner!



Samarbeid med aktørene
• Forum for Varedistribusjon i Oslo er 

etablert.
– Utarbeider en Bylogistikkplan
– Utarbeider plan for 

varedistribusjon for Bilfritt byliv
• EU sier at et viktig hinder for utvikling 

er manglende samarbeid. Vi er i gang

Lavt hengende frukter:
Det arbeides med:
• Kun elektrisk/nullutslipp kjøretøy
• Kvelds/nattlevering i sentrumsområdet
• Samlastsenter
• Etablere kritiske laste/losse lommer og 

gatestrekninger
• Omprioritere gategrunn når 

gateparkeringen reduseres
• Effektive traséer inn/ut av sentrum

Det arbeides med:
• Grønne innkjøp som skal effektivisere 

trafikkarbeidet (UKE)
• Logistikkmodell fra Hele Lasten Halve 

Utslippet prosjektmodellen (NHO LT)

Utvikling av bylogistikk
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Part of the Urban Mobility Strategy

The Stockholm
Freight Plan
2014–2017
An initiative for safe, clean
and efficient freight deliveries

stockholm.se/leveranstrafik

En bylogistikkplan er en 
helhetlig plan for logistikk og 
varedistribusjon der målet er 
å sikre effektiv og 
miljøvennlig avvikling av 
godstransporten i et 
byområde  

Bylogistikk er definert som 
transport av varer, utstyr og 
avfall inn til, ut av, gjennom 
eller innenfor et urbant 
område (EU-white paper).

Planlegge for levende og 
levelige byer: attraktive, 
aktive, sikre og bærekraftige.

NORSULP



Thomas Brun/NTB Sca

SmartOslo:
Mobilitet for
person- og gods



OSLOS KLIMAMÅL 2020 og 2030

1000 tonn CO2-ekv.

Kilde: SSB

- 36 %

- 95 %



E   LABORATORIER

EU HORIZON 2020 PROSJEKT

LONDON: Konsept med en ny distribusjonshub og bruk av utslippsfrie 
biler

ROTTERDAM: Flytende depot

BRUSSELS: Økt lastfaktor ved utnyttelse av ledig kapasitet  i 
godsbiler

SOUTHAMPTON: Felles bestilling og konsolidering av leveranser til store offentlige 
institusjoner

OSLO: Felles logistikkfunksjoner for shopping senter - Bylogistikkplan

ROME: Integrasjon av utgående leveranser og returlogistikk 

PARIS: Logistikkhotell
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CRAFTTRANS  - Transportøkonomisk Institutt
Innovating for more efficient and sustainable transportation
among Norwegian craftsmen

Prosjektets hovedmål er å stimulere til økt bruk av ny teknologi for mer effektive og 
miljøvennlige transportløsninger for håndverkere. Teknologiene som testes ut i prosjektet 
er el-varebiler og en mobil programvare med ruteplanleggingssystem. 

Bakgrunn
• Håndverkere (snekkere, elektrikere, installatører, rørleggere m v) står etter alt å dømme 

for en økende andel av biltrafikken i byene
• Generelt er det liten kunnskap om håndverkeres persontransporter og hvordan denne 

kan effektiviseres og gjøres mer miljøvennlig. 

Delmål:
• Få valide estimater på volum og struktur for håndverkeres persontransport
• Vurdere anvendbarheten av de nye teknologiene for smartere transportløsninger, 

barrierer for adopsjon og hvilke utslippsreduserende effekter teknologiene kan ha
• Øke bevisstheten om transporteffektiviserende teknologier blant håndverksbedrifter
• Identifisere infrastrukturtiltak som kan redusere forsinkelser, leveringsproblemer og 

kostnader for håndverksbedrifter
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