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Hvorfor snakke om bylogistikk?
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«Forflytning av varer, utstyr og avfall inn og ut, gjennom og innen byen»
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Utfordringer
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• Vi bestiller stadig mer hjemlevering

• Leveransene skjer fra mange ukoordinerte aktører, med til dels 

lav fyllingsgrad i bilene

• Det finnes for lite arealer i sentrumsområdene til at vare- og 

lastebiler kan losse trygt og effektivt

• Varetransport skjer i liten grad med «grønne» kjøretøy og 

kjøretøy egnet for bykjøring
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Konsekvensene

• Gir flere biler enn nødvendig på veiene 

• Gjør utslippene unødvendig høye

• Skaper utrygghet og barrierer for myke trafikanter
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Hva gjør vi med det?
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Konsepter: 
smart og grønn persontransport og varelogistikk

• Nettverk av mobilitets huber

• Samkjøring av varer og mennesker

• Utslippsfri varelevering i sentrum

• Integrasjon av mikromobilitet med offentlig transport 
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Effektiv og fremtidsrettet varelogistikk 
i E18 Vestkorridoren – VIV

• Samarbeid på tvers av kommunegrensene 

• Styrt av Viken fylkeskommune

• Prosjektledelse fra Bærum kommune 
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Konsepter:

1. Samleterminaler

2. Hentepunkter

3. Bærekraftige vareleveranser 
i kommunene

4. Bemannet varemottak

5. Digital markedsplass for varelogistikk

• Ønske om at prosjektet skal brukes til 
uttesting av ny teknologi
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Dynamiske flerbrukslommer
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Nullutslipp sisteledds distribusjon

• Reserverte laste og losseplasser for 
nullutslippskjøretøy

• Alle næringsparkeringsplasser i Sentrum skal være 
for utslippsfrie varebiler i løpet av 2023

• Mangler permanent skilting
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Lading for varelevering

• Lading for tre huber på Filipstad

• Posten, DHL og DB Schenker

• Utslippsfri levering av 30 – 40 000 pakker i uken
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Forprosjekt bylogistikkplan

• Forprosjekt ferdigstilt våren 2022

• Beskrivelse av barrierer og muligheter

• Analyse av dagens situasjon

http://www.civitas.no/assets/sulp-forprosjekt-oslo-kommune.pdf
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Skjær i sjøen

• Mangel på tilgjengelig areal for uttesting

• Bekymring i bransjen 

• Kjøretøy med firmalogo

• Mangel på skiltforståelse

• Skiltregler
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Spørsmål?
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TAKK FOR MEG!
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