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Utfordringen

• 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
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• Gir flere biler enn nødvendig på veiene  og i byene

• Gjør utslippene unødvendig høye

• Skaper utrygghet og barrierer for myke trafikanter



Det ble satt i gang forprosjekter i kommunene for å kartlegge situasjonen og 
foreslå løsninger





Mål

Attraktive bysentra

Redusere klimagassutslipp fra varetransport

Effektivitetsgevinster

Utvikle bærekraftige løsninger for varelogistikk som kan 
oppskaleres og gjenbrukes i andre kommuner og regioner



Konseptene

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



Pilot 1 - samleterminaler





Filipstad, Oslo



Aktørnøytral samleterminal på Fornebu åpnet

• 3-årig pilot

• Lokalisert hos Aker på Fornebuporten

• 300 kvm eksklusivt areal

• Fremleies til Bytjenester AS
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Aktørnøytralt nettverk av 
hentepunkter

✓ Åpne for alle leverandører

✓ Tilstrekkelig kapasitet

✓ God dekningsgrad

✓ Utslippsfri levering til hentepunktene

✓ Mulighet for toveislogistikk

✓Distribusjon via samleterminal

➢ Felles innovativ anskaffelse av 
selvbetjente hentepunkter
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Bærekraftige vareleveranser i kommunene
Feie for egen dør

Asker, Bærum, Drammen 
og Oslo har gjennomført 
en felles analyse av egne 

vareleveranser

Funn:
➢ «Fritt levert» er standard i 
rammeavtaler
= Kommunene tar i liten grad 
stilling til hvordan varene 
leveres



Hva blir
konsekvensen når
vi ikke stiller krav
til hvordan varene
skal leveres?



Kommunene betaler nesten dobbelt så mye som andre varemottakere 
for transport

Forsendelser som skal til samme sted blir ikke konsolidert



Analysen viste også at 
utslipp og kostnader 
kan reduseres med 
opptil 
30 % fra dagens nivå



Oslo, Asker, Drammen og Bærum 
ansetter nå 4 personer som skal 
jobbe målrettet med å redusere 
utslipp og kostnader fra 
kommunenes vareleveranser

De fire kommunene tester ut et 
system for datafangst av 
transportdata fra de største 
leverandørene

4,8 mill. kr fra      
Miljødirektoratet

$$$
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Det offentliges rolle
Hvilke virkemiddel har det offentlige og hvordan kan vi bidra?

Planverk og regulering

Varelogistikk inn i 
overordnet planverk 

Trafikkreguleringer

Gjennomføre offentlige 
anskaffelser

Sikre nøytralitet i drift av nye 
løsninger

Ta nye løsninger i bruk

Det offentlige en stor aktør 
som  kan bidra til 
lønnsomhet for nye 
løsninger gjennom å aktivt 
prioritere å ta dem i bruk



Takk for meg!

Varelogistikk i E18 Vestkorridoren - Viken fylkeskommune

Hanne Botten Linkedin Ingeborg Briseid Kraft Linkedin

https://viken.no/tjenester/vei-og-kollektiv/samarbeid-og-prosjekter/varelogistikk-i-e18-vestkorridoren/
http://linkedin.com/in/hanne-botten-42482585

