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Bakgrunn

Teori (ABC-prinsippet): 
 De mest arealintensive virksomhetene (mange ansatte og besøkende per areal) bør 

lokaliseres i sentrale deler av byene fordi de genererer minst trafikk der
 Arealkrevende virksomheter (få ansatte og besøkende per areal) bør ikke få oppta plass i 

de mest sentrale delene av byene – med best tilgjengelighet uten bil
 Relokalisering av arealkrevende virksomheter til utkanten av byene, for å gi plass til mer 

arealintensive virksomheter i sentrale deler, vil totalt sett gi minst CO2-utslipp til transport
Men: 

 Hva med gods og varelevering? Er vi sikker på at reduksjonen i CO2 pga. mer sentralt 
lokalisert byutvikling ikke oppveies av ekstra CO2 fra gods og varelevering?

Vi fant ingen som hadde gjort empiriske undersøkelser av dette
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Forskningsdesign

Sammenligne to scenarier: Hvilket gir totalt mest CO2-utslipp til transport?
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Gods
Byutvikling

Scenario 1:
Gods sentralt – byutvikling lengre ute

Scenario 2:
Byutvikling sentralt – gods lengre ute

Byutvikling

Gods



Side

Metode

Beregne trafikk og CO2-utslipp fra gods og varelevering i sentral og mindre 
sentral lokalisering (modellering)
Beregne trafikk og CO2-utslipp fra byutvikling i sentral og mindre sentral 

lokalisering (basert på RVU-data)
Regne ut hva som gir mest og minst CO2-utslipp totalt
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Godsterminaler Byutvikling Total

Scenario 1 CO2 ved sentral lokalisering CO2 ved usentral lokalisering CO2 totalt

Scenario 2 CO2 ved usentral lokalisering CO2 ved sentral lokalisering CO2 totalt
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Beregning av CO2-utslipp gods/varelagre
- Lokalisering av varelagre

- Logistikkperspektiv, mindre fokus på trafikk/miljø
- Fokus: Relokalisering av varelagre fra sentrale 

områder til utkanten av byområder
- Suburbanisering av varelagre er en trend over store deler av 

verden
- Norge: f.eks. Oslo & Trondheim
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Nyetablerte lagre i 
perioden 2000-2013

Osloregionen

Heimdal

Spesielt stor utbygging nord for 
Oslo langs EV6 av 
varehandelslagre og terminaler 
for transport og lager senere år

Trondheim
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Mange årsaker til lokasjonsendring
Arealkonflikt i byen

 Infrastruktur, boliger, kontorer
 Arealkrevende virksomheter er lite attraktive naboer

Høyere kostnad ved sentral lokasjon
Kommuner (rundt Oslo) mer åpne for etablering av arealkrevende virksomhet
Økt etterspørsel og/eller større varespekter gir behov for økt areal
Sentralisering av lagre gir behov for større arealer
Sentral lokasjon vil sjelden ha arealer for utvidelse
Må utnytte arealene man har mer effektiv

 Kan være dyrt eller gi ineffektiv internlogistikk
 Flytting fra sentral lokasjon til områder utenfor vil gjerne medføre større lagre
Nye lagre er gjerne mer automatisert, noe som gjør de mer arealeffektive
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Hva skjer når varelagre flytter ut av byområdet?
- Økte transportdistanser for bydistribusjon
- Endringer i: 

- Transportdistanser for langtransporter
- Transportmiddelvalg
- Transportorganisering

- Totaleffekten er ikke åpenbar
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Hvem flytter & scenarier
- Så på større distribusjonsforetak der flytting er et aktuelt tema
- Sammenlikning av 2 scenarier for både Oslo og Trondheim 

- 1. Tidligere sentral lokasjon
- 2. Ny lokasjon
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Analyse
- Data: SSBs Varetransportundersøkelse & Utenrikshandelen

- 2 modeller: 
- Nasjonal Godsmodell (NGM) – langtransport

- Flere transportmidler
- Relativt geografisk aggregert

- Egen bydistribusjonsmodell (CDM) – effekter for bydistribusjon
- Kun vegtransport
- Geografisk detaljert

- Effekter av varehusflytting på:
- Transport, trafikk, kostnader, transportmiddelvalg og CO2-utslipp
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Resultater
Oslo:

- Transportarbeid øker i sum (ca. 1%): 
- Særlig økning for nærdistribusjon: +2,3 til 4,8 %
- Langdistansetransport: +1,6 til 1,8%
- Lavere transportarbeid for import/eksport (-3,31%), men påvirkes av ny lokasjon

- CO2-utslipp øker (2,74 % i sum):
- Særlig for nærdistribusjon: +2,6 til 6,4%
- Langdistansetransport: +1,6 til 2,3%

- Små endringer i transportmiddelfordeling, men mot mer vegtransport
- Økte transportkostnader (≠ logistikkostnader!)

Trondheim:
- Små endringer i transportarbeid, utslipp, transportkostnader.
- Sannsynligvis fordi Heimdal ligger langs eksisterende rute
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Implikasjoner
- Økning i transport, trafikk, utslipp i Oslo-caset
- Kun marginale effekter i Trondheim-caset
- Effekter fra endret lagerlokalisering avhenger av situasjonen/geografiske 

egenskaper  fører ikke nødvendigvis til mindre trafikk/utslipp
- Hvor varelagrene relokaliseres til spiller sannsynligvis rolle (forbehold):

- ‘Ved ruten’ (f.eks. Heimdal, Follo for import/eksport) vs. ‘omvei’ (f.eks. Romerike)
- Effekt av ‘frigjort’ areal for byutvikling
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Beregning av CO2-utslipp byutvikling

Transportmiddelfordeling og reiselengde med bil og kollektivtransport fra 
RVU, finner kjtkm og pkm per dag/år per bosatt og per ansatt
CO2-utslipp per kjtkm basert på SSB, HBEFA, skjønnsmessig 

 Snitt 150 g CO2 per kjtkm for personbil
 0,004 g (Oslo) og 0,03 (Trondheim) CO2 per pkm for kollektivtrafikk

Tettheter fra SSB og VoF
Sammenligner sentral lokalisering og flere ‘usentrale’ lokaliseringer
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CO2-utslipp per ansatt og per bosatt per år
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Differanser mellom ulike områder (tonn CO2 per år)
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Hva gir totalt minst CO2-utslipp?
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Prosentvise endringer gods
 Trondheim: 
 Utflytting av gods gir 0,56 % økning

 Oslo
 Utflytting av gods gir 2,74 % økning

Prosentvise endringer ‘byutvikling’
 Trondheim: 
 Utflytting av bosatte gir 90 % økning 
 Utflytting av ansatte gir 149 % økning

 Oslo
 Utflytting av bosatte fra sentralt gir 133 - 333 % 

økning
 Utflytting av bosatte fra Grorud gir 46 - 170 % 

økning
 Utflytting av ansatte fra sentralt gir 98 - 213 % 

økning
 Utflytting av ansatte fra Grorud gir 11 – 83 % 

økning

Men – hva utgjør det i 
absolutte tall?
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Hva gir totalt minst CO2-utslipp?

Må regne om til CO2 per areal – sliter litt med å regne om godsutslipp til 
utslipp per areal – jobber med saken!
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Eksempler

En valgt virksomhet i Groruddalen – 0,05 km2 (målt på Google maps)
Gitt tetthet bosatte og ansatte for Groruddalen (utenom Alna) fra SSB og 

50/50-fordeling, kunne det gitt plass til 175 bosatte og 97 ansatte
Gitt tetthet bosatte og ansatte for sentrale Oslo fra SSB og 50/50-fordeling, 

kunne det gitt plass til 303 bosatte og 1079 ansatte
0,05 km2 i sentrale Trondheim, samme betingelser, kunne gitt plass for 157 

bosatte og 489 ansatte

Sammenligner CO2 til transport fra bosatte og ansatte i ulike lokaliseringer
 Total endring Oslo gods: + 1003 tonn CO2
 Total endring Trondheim gods: + 22 tonn CO2
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Sammenligninger (eksempler, foreløpig)

Lokalisering 
sentralt

Lokalisering 
perifert

Differanse 
(tonn CO2)

Groruddalen Ski 141

Groruddalen Vestby 284

Groruddalen Skedsmo 114

Groruddalen Sørum 301

Sentrale Oslo Ski 1274

Sentrale Oslo Vestby 1379
Sentrale Oslo Skedsmo 825
Sentrale Oslo Sørum 1675
Sentralt Trondheim Heimdal 211
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Lokalisering 
sentralt

Lokalisering 
perifert

Differanse 
(tonn CO2)

Oslo (20 virks) Sør og øst 1003
(791-1254)

Per virksomhet 50 

Oslo (12 virks) Sør ?
Per virksomhet ?

Oslo (8 virks) Øst ?
Per virksomhet ?

Trondheim (12 
virks)

Heimdal 22
(5-22)

Per virksomhet 1,8

Byutvikling Varelagre
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Så hva er svaret?
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Gods
Byutvikling

Scenario 1:
Gods sentralt – byutvikling lengre ute

Scenario 2:
Byutvikling sentralt – gods lengre ute

Byutvikling

Gods
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Så – hva er svaret? MED FORBEHOLD!

 Ikke så innlysende som man skulle tro?
Relokalisering av gods og varelevering fra sentrum - for 

å gi rom for byutvikling - gir stor CO2-gevinst!
Relokalisering fra ‘halvsentrale områder’ (Groruddalen):

 Kommer an på hvor ny byutvikling ‘ellers ville kommet’
 Jo lengre ute ny byutvikling ville ha kommet, jo større CO2-

gevinst
 Kommer an på hvor ‘i transportstrømmen’ varelagre 

lokaliseres?
 Hvis ‘omvei’ – mindre gevinst enn hvis det lokaliseres ‘på veien’?

Gods på Heimdal og byutvikling sentralt i Trondheim gir 
CO2-gevinst
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Hva har vi lært? MED FORBEHOLD!

Arealer i sentrum bør brukes til arealintensive virksomheter – ikke gods
Vi må tenke grundig på hvor vi lokaliserer godsterminalene i regionen

 Heimdal vs Malvik, Follo vs Romerike
Hvis vi relokaliserer godsterminalene ‘riktig’, og styrer byutviklingen til mer 

sentrale og mindre bilavhengige områder, kan vi spare mye CO2

Og vi jobber med å finne bedre og mer nøyaktige måter å sammenligne CO2-
utslipp per arealenhet i absolutte tall – jobber med saken!
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Takk!
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