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Bylogistikk – bredere forståelse

21.10.2021

• “The movement of goods, equipment and waste into, out 
from, within or through an urban area” EU-white paper

• Taniguchi et al. (1999) “the process for totally optimizing
the logistics and transport activities by private companies in 
urban areas while considering the traffic environment, the 
traffic congestion and energy consumption within the 
framework of a market economy”

• “Urban logistics covers all activities involved in the 
transport of goods in a city. It lies at the crossroads 
between urban development issues, economic dynamics 

and quality of life; it is an increasingly important 
consideration in the overall functioning of the city and its 
management requires an efficient rationalization of its 
components.” (RunGIS, 2015)



● Behov for endringer i planlegging og regelverk?

● Kunnskapsgrunnlag for planlegging

● Piloter  

● Formidling

● Stikkord for innlegget i dag:
– Nye handelsmønstre, pakkemarkedet
– Areal
– Aktører
– Strategi og planlegging

Bredt program:



Endring i handlemønster – hvor overtar sluttkunden?
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Butikk

Hentepunkt

Hjemlevering

persontransport

godstransport

persontransportgodstransport

godstransport

Endrer logistikk, godstransport og persontransport



Varestrømmer til bysentrum

Samlastterminal

Lager
(vareeier)

Regionalt 
næringsliv

Interne transporter

Lange transporter direkte 
til sentrum

Lager-tjeneste 
for nettbutikk, 
returer og 3. pl



Varestrømmer fra bysentrum

Samlastterminal

Gjen-
vinning

Regionalt 
næringsliv

Interne transporter



Mobile tjenesteytere (utstyr) 

Regionalt 
næringsliv

Interne transporter



● Lastesykkelprosjektet (2016-2019) 

Evaluering av bylogistikkterminaler



Filipstad 2021



Pakkedistribusjon

Hovedterminal

Byterminal

Tillteggsprinsipp:
Skille små og store 
leveranser



● Sortering og konsolidering på byterminal – utlevering av nøytral aktør

● Tilby logistikktjenester til lokalt næringsliv

● Rammebetingelser, regulering av tilgjengelighet
for kjøretøy og forretningsmodell er utfordringer

Videre utvikling av byterminal

Byterminal



Lokalisering av bylogistikkterminal
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Lett tilgjengelig fra 
hovedveg
Gjerne nær bysentrum

Figur: Lala Tøyen



Innpass for bylogistikkterminaler i bytuvikling



● Kostnad: 
– Terminal og bemanning av omlasting, lengre leveringstid, vanskelig å organisere

● Nytte:
– Sparte tids og kjørekostnader for leveranser: Transportør
– Sparte tidskostnader i mottak: Butikk/mottaker
– Sparte arealer til varemottak og biloppstilling: Gårdeier

● Redusert trafikk, bedre miljø, færre ulykker, mindre gateareal til varelevering: Samfunnet

Nytte /kostnad for bylogistikkterminal



Strøksterminal /felles varemottak / terminal integrert i bybebyggelse

21.10.2021 Figur: Lala Tøyen



Felles varemottak i et kvartal

21.10.2021
Figur: Lala Tøyen



Fra bil til mottaker

Observasjoner i Thorvald Meyers gate



Eksempel på fleksibel bruk av gategrunn
Bruk av detaljer i utforming for å øke fleksibiliteten

● Vareleveringslomme

● I møbleringsbeltet

● Bruk av gatestein somskiller det fra 
øvrig kjøreareal og knytter det til 
oppholdsareal

● Lav kantstein mot kjørebane og 
mot fortau

Thv. Meyersgate, Oslo



● Registrere status

● Areal til terminaler og hentepunkter

● Sammenheng mellom biloppstilling og varemottak

● Kjøremønster

● Kommunenes egne innkjøp

● Husk bylogistikk og varelevering som tema i bestillinger 
til konsulenter som utarbeider gatebruksplaner og 
gateutforming

● Samarbeid

Begynnelsen på løsning: Bylogistikkplan

21.10.2021

Vegvesen.no/bylogistikk


