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Forum for byutvikling og bytransport

▪ Formål:
▪ Å avdekke viktige kunnskapsbehov i planlegging, byutvikling og 

bytransport

▪ Å legge til rette for at disse kan dekkes gjennom forskning

▪ Å formidle eksisterende kunnskap om relevante tema

▪ 4-6 seminarer per år, stort spenn i tema, program 2021:
▪ Utvikling og bevaring i sentrum

▪ Fremgangsmåter i nasjonal transportplanlegging - til hinder for å redusere klimagassutslipp?

▪ Gravlunden i den tette multikulturelle byen

▪ Et historisk blikk på bilbasert byutvikling

▪ Bylogistikk og planlegging

▪ Hvordan styrke kollektivtrafikkens konkurransekraft i små og mellomstore byer? (1.desember)

▪Presentasjoner og resultater legges tilgjengelig for alle på 
forumets hjemmesider

▪ Forumet finansieres av medlemmer via kontingent

▪Styringsgruppe 2021:
▪ Agder fylkeskommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Bodø kommune, Oslo kommune
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Medlemmer 2021

Kommuner

▪ Arendal

▪ Asker 

▪ Bergen

▪ Bodø

▪ Fredrikstad

▪ Kristiansand

▪ Nordre Follo

▪ Oslo

▪ Porsgrunn

▪ Rana

▪ Sandefjord

▪ Skien

▪ Tromsø

▪ Trondheim

▪ Tønsberg

▪ Ålesund
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Fylkeskommuner

▪ Agder 

▪ Innlandet

▪ Møre og Romsdal

▪ Nordland

▪ Trøndelag

▪ Vestfold og Telemark

▪ Vestland

▪ Viken

Statsforvaltere

▪ Statsforvalteren i Agder

▪ Statsforvalteren i Innlandet

Direktorater

▪ Jernbanedirektoratet

▪ Miljødirektoratet

▪ Statens vegvesen

Private firma

▪ Rexir Utvikling AS
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Diskutere nå: Bylogistikk i 

byplanlegging

▪Det er behov for å 
planlegge for 
bærekraftige løsninger 
for varetransport, 
renovasjon og mobile 
tjenesteytere. 

▪Hva vet vi, hvor er de 
største uenighetene og 
usikkerhetene?

▪Hva slags ny kunnskap 
har vi behov for?
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Sett i lys av viktige mål for byene

▪ Nullvekstmålet – ikke vekst i personbiltrafikken i 
byområdene

▪ Attraktive byer – effektive, gode steder å bo og drive 
næring i

▪ Levende byer – sentrum, folk i gatene, liv, gøy, ‘urbanitet’

▪ Rettferdige og inkluderende byer – tilgjengelighet

▪ Folkehelse – aktiv transport, tilhørighet, tilgang til grønt

▪ Redusere nedbygging av LNF - begrense arealforbruk
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Agenda

9.00 – 9.10: Velkommen til seminar v/ Marianne Knapskog, forsker, 
TØI

9.10 – 9.30: Bylogistikk i planlegging v/ Sidsel Ahlmann Jensen, 
forskningsleder Logistikk og innovasjon, TØI

9.30 – 9.50: Hva kan norske planleggere lære fra 
Bylogistikkprogrammet? v/ Toril Presttun, Statens 
vegvesen 

9.50 – 10.10: Hvordan Stavanger jobber med bylogistikk v/Christin 
Berg, Byutvikling, Stavanger kommune 

10.10 – 10.20: Spørsmål

10.20 – 10.30: Pause

10.30 – 11.15: Gruppediskusjoner11.15 - 11.50: Presentasjon fra 
gruppene, diskusjon i plenum

11.50 – 12.00: Avsluttende kommentarer, takk for i dag!
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Bylogistikk i planlegging

Sidsel Ahlmann Jensen, forskningsleder 

Logistikk og innovasjon, TØI
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Bylogistikk

▪ Transport av varer, avfall og utstyr i byområder

▪ Attraktiv by avhengig av effektiv og bærekraftig 
varelevering, renovasjon og mobile tjenester

▪ Ofte del av lange, globale varekjeder

▪ Last mile – ofte dyreste, mest forurensende og 
kompliserte del + hvor kommuner har størst 
påvirkning

▪ Stor interesse i norske kommuner de siste årene

Innspill fra 9 norske bykommuner:

▪ Utfordringer på gatenivå

▪ Lav utnyttelse av lastekapasitet i kjøretøy 

▪ Mangel på kompetanse, data og helhetlig planlegging 
i kommuner

▪ Mangelfull koordinering og samarbeid mellom 
kommuner og næringsliv
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Bærekraftig bylogistikk. Veileder for kommuner. 

TØI. 2020. 
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Prinsipper for arealutvikling, arealbruk 

og utbygging

1) Fremkommelighet for varer, utstyr og avfall. 

2) Redusert transportbehov og optimering av 

transport av varer, utstyr og avfall. 

3) Mer intensiv bruk av arealer og infrastruktur 

(felles infrastruktur). 

4) Formål, tetthet og transportbehov. 

5) Sikre et nettverk av knutepunkt for bylogistikk. 

6) Etablere gode varemottak og losse- og 

lasteareal. 

7) Integrere hentepunkter i felles infrastruktur. 

8) Akselerere overgangen fra fossile kjøretøy til 

nullutslippskjøretøy.

9) Tilrettelegge for bruk av mindre, bytilpassede 

kjøretøy. 

10) Sikre gode koblinger mellom bylogistikk og 

regionale, nasjonale og internasjonale varekjeder. 
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Fremtidens bydistribusjon?
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I følge logistikkaktører er hovedtrendene 2020-2035:

▪ Nullutslippskjøretøy – ink lastesykler - vil dominere 

▪ Samleterminaler, mikro-huber, pakkebokser mm – vil være 

viktige for hvordan varestrømmer organiseres i byområder

▪ Kommuner vil ha en aktiv rolle i overgang til bærekraftig 

bylogistikk - reguleringer og fasilitering

▪ Usikkert / uenighet: 

▪ Autonome kjøretøy

▪ Samarbeid om ressursbruk på tvers av firmaer

▪ Datadeling  

Byutvikling 
– byliv, 

arealkamp, 
fortetting

Transport-
teknologi: 
kjøretøy

Forbruk, 
vare-

handel og 
netthandel
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Nye løsninger

▪Nye løsninger gjør sitt inntog i Norge: 

Pakkebokser, nullutslippskjøretøy og 

by-huber

▪Påvirker sted, bymiljø og planlegging. 

Synlige, arealbehov, genererer trafikk. 

▪Utfordringer med gamle løsninger -

f.eks sjåførenes arbeidsmiljø, trengsel, 

mangel på laste- og losseareal, 

arealkonflikter, trafikksikkerhet, utslipp
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Levering - netthandel

▪ Kraftig vekst i netthandel 
▪ Omsetningen i norske nettbutikker økte med 

rekordhøye 64 % i 1. kvartal 2021 sammenlignet 
med 1. kvartal 2020 (PostNord)

▪ Hentepunkt, pakkebokser og hjemlevering

▪ Leveringsløsninger i Norge (PostNord 2020)
▪ Hentepunkt 62 %

▪ Leveranse i postkasse 23 %

▪ Pakkebokser 0 % (DK 11 %, Finland 13 %)

▪ Pakkebokser rulles nå ut i Norge

▪ Fordeler: 
▪ Effektivt – unngår bomturer

▪ Færre km kjørt (hvis ikke ekstra biltur for kunden)

▪ Kunden kan hente når det passer

▪ Kan brukes til returer 

▪ Lokalisering på rett sted
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Postens pakkebokser

- lokalisering

▪Varelevering i Vestkorridoren – Drammen, Asker, Bærum, 

Oslo. Samarbeid med Posten.

▪Posten utplasserer pakkebokser på kommunal grunn

▪Lokalisering: 

▪ effektivt for Posten

▪ tilgjengelig for kundene

▪ Ivareta samfunnshensyn – redusere bilkjøring, utslipp, 

trafikkbelastning, mm

▪Kollektivknutepunkt, arbeidsplasser, skoler, barnehager, 

butikker, gang og sykkelavstand fra arbeidsplass / bolig

▪Aktørnøytrale pakkebokser
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Kjøretøy  

▪Elektrifisering / nullutslipp

▪ Lastebiler: Biogass, hydrogen og 
batteri. De store aktørene.

▪ Lette elektriske godskjøretøy
▪ Lastesykler, Paxstere mm.

▪ Aktuelt for noen varesegmenter

▪ Byvennlige og kan bidra til høyere 
kapasitetsutnyttelse

▪DHL Express lastesykkel og varebil 
i Oslo 

▪ Sjåføren kjører omveier av hensyn 
til trafikkflyt – kø og bom. Færre P-
muligheter og lengre fra mottaker.

▪ Syklist kjører i gågater, mot 
enveiskjøring. Færre omveier, 
færre tilfeller av kjøring samme vei. 
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Amedia – ikke bare å 

bytte ut kjøretøy

▪Fra privatbiler til Paxstere (2019 ->)

▪Fredrikstad, Askim, Sarpsborg, 

Halden, Gjøvik og Tønsberg

▪Mål: 40 % av rutene med Paxstere 

▪Nytt konsept for terminal / hub

▪ Lokalisering – by(nært)

▪ Omlasting innendørs

▪ Standardisering 

▪Bruk av hub på dagtid. Kommunen?
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Testområder Antall kjøretøy Reduksjon i CO2-

utslipp (tonn per år)

Reduksjon i NOx-

utslipp (tonn per år)

Viken 150 205 24

Vestfold og Telemark 100 137 16

Innlandet 50 86 8

Sum 300 410 47
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By-huber

▪Behov: omlasting til elektriske og mindre kjøretøy i 

nærheten av varemottakere

▪Godsterminal -> by-hub -> varemottakere

▪Rekkevidde el-kjøretøy, tettere på varemottakere

▪Områder med høy kundetetthet (sentrum, kjøpesentre, 

osv)

▪Ekstra omlastning = kostnader (tid og penger)

▪By-huber for enkeltaktører godt på vei i større byer i 

Norge

▪Arealbehov i sentrale byområder
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Elskedeby hub Oslo  
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▪Bring, Ragn-Sells, KLP – varer og avfall

▪Bring: 22 ruter (diesel varebil) erstattet med 

20 ruter (17 el-varebiler, 2 lastesykler, 1 

Paxster)

▪1 lastesykkel erstattet 2 dieselvarebiler på en 

god dag (Bring)
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Oslo City Hub

▪Faser fra oppstart 2018
1) Mikroterminal. En konteiner. 3 lastesykler.

2) Konteinerterminal. Varebiler og lastesykler.

3) Utvidet og ombygget hub. Også lastebiler. 

▪Bratt læringskurve
▪ Sortering: Hvor og hvem

▪ Ikke tilrettelagt for lastesykler (terminal, 

ruter, systemer)

▪ Sykkel overtar / overlapper flere 

varebilruter

▪ El-lastebiler – behov ladeinfrastruktur
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Til slutt

▪Arealbruk, innkjøp og samarbeid med næringsliv

▪Nye løsninger på vei – usikkerhet, rask utvikling og 

mulighet for påvirkning

▪«Gamle» problemer forsterkes og må løses 

▪Behov helhetlig strategi / plan – bylogistikkplan?

▪Offentlig og privat samarbeid og koordinering

▪ Logistikk dominert av privat sektor (i motsetning til 

persontransport)

▪ Data om bylogistikk finnes – hos bedriftene

▪ Kommunale tiltak påvirker hvilke kommersielle løsninger som 

utvikles og overlever
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Takk!

Sidsel Ahlmann Jensen

saj@toi.no / 916 87 961
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PAUSE
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Gruppediskusjoner

▪ Gruppene skal diskutere og komme med svar på tre spørsmål, som 
gruppen skal legge frem veldig kort (5 minutt på hver gruppe) i 
plenum etterpå. 

▪ Vi ber dere organisere svar/innspill på tre PPer – som også sendes 
til Marianne (mkn@toi.no) og som vi bruker i oppsummeringen som 
legges på hjemmesidene

▪ FØRST: Bestem hvem som skal skrive PPene! Og presentere det i 
plenum.

▪ PP1: KORT – på hvilke måter er dette relevant for oss? 

▪ PP2: Hva er de viktigste uenighetene og usikkerhetene knyttet til 
dette? 

▪ PP3: Hva slags (ny) kunnskap om dette kan være (mest) til nytte i 
vårt arbeid, og hvordan må denne kunnskapen ‘være’? 
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Plenum

KORT – på hvilke måter er dette relevant for oss? 

Hva er de viktigste uenighetene og usikkerhetene knyttet til dette? 

Hva slags (ny) kunnskap om dette kan være (mest) til nytte i vårt 

arbeid, og hvordan må denne kunnskapen ‘være’? 
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Takk for i dag!
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