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Sammendrag 

Asker kommune har et ønske om å se hvordan en bylogistikk-sentral kan bidra 
til en miljøvennlig utvikling av Asker sentrum, med lavere klimagassutslipp 
og bedre betingelser for byliv og sentrumshandel. Ved å ta for seg innovative 
konsepter for moderne bylogistikk og varedistribusjon, viser denne rapporten 
at det kan være aktuelt å implementere en bylogistikk-sentral i tilknytning til 
Asker sentrum.  

Potensialet for en bylogistikk-sentral er undersøkt med utgangspunkt i 
registrering av varestrømmer og prognoser for framtidige varestrømmer. Det 
er gjennomført spørreundersøkelser og intervjuer med relevante aktører, 
herunder transportselskaper og butikker. Rapporten redegjør for dagens 
logistikksystem, og anbefaler to av tre vurderte konsepter for bylogistikk-
sentral.  Det ses videre på dimensjonering og lokalisering av en bylogistikk-
sentral, og hvordan dette kan legge føringer for kommunens arealbruk. 

I Konsept 1 fungerer bylogistikk-sentralen som et sentralisert varemottak for 
alle butikkene i et område. Den opereres av en tredjepart som samlaster og 
distribuerer videre til butikkene med små ikke-fossile kjøretøy. Sentralen må 
ha en sentrumsnær beliggenhet og være godt påkoblet hovedveinettet. Konsept 
1 har et stort fokus på tilleggstjenester, som lager, utpakking, merking, 
plassering i butikk, retur av avfall og hjemkjøring. Konseptet er betinget av 
lokale forhold og stedspesifikk. Konsept 2 ser på hele E18-strekningen fra 
Oslo til Drammen, og baserer seg på et IT-system som sørger for at ulike 
transportbedrifter kan levere og hente. I konsept 3 overlates operasjonen til en 
av de tre store transportaktørene, men dette alternativet er ikke anbefalt. 

Konseptene knytter seg både til lokalisering og hvilke tjenester som tilbys ved 
sentralen. Tilbud av tilleggstjenester er en vesentlig suksessfaktor for 
etablering og drift av bylogistikk-sentraler. De påvirker nytteverdien for 
bedriftene som velger å ta i bruk tilbudet, men også driftsmarginene til 
operatøren av bylogistikk-sentralen. De samfunnsmessige gevinstene ved 
etablering av en bylogistikk-sentral inkluderer reduserte klimagassutslipp, 
forbedret bymiljø og effektivisering av arealbruken i sentrum.  

Rapporten konkluderer med å anbefale en to-trinns implementering av en 
bylogistikk-sentral i Asker: Først å etablere en bylogistikk-sentral etter 
konsept 1, og deretter videreutvikle sentralen i tråd med en mer regional 
betraktning i konsept 2.  

Det anbefales at Asker kommune som en stor innkjøper tar i bruk tjenesten for 
sine ulike enheter, både for å bidra til å nå sine klimamål og for enklere og 
bedre administrere sine innkjøp. 
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1 Innledning 

Asker kommune ønsker å bidra til omstillingen til lav- og nullutslipps-
samfunnet. Ved å utforske og teste nye innovative logistikkløsninger legges 
en mulig ny brikke på plass i utviklingen av framtidens Asker sentrum. Et mer 
miljøvennlig og arealeffektivt logistikkonsept som reduserer tungtransport og 
leveranser inn til sentrum, vil bidra til et attraktivt og miljøvennlig sentrums-
område. Utredningen omfatter både nye teknologiske løsninger, organisering, 
samarbeid og forretningsmodeller, planspørsmål og byutvikling, lokalisering 
og dimensjonering, klimagassberegninger, lokale miljøforhold og økonomi.   

I illustrasjonen nedenfor vises Asker kommunes egen geografiske avgrensning 
av sentrale Asker, som er grunnlag for studien. Den starter ca. 2 km fra sentrum 
langs hovedkorridorene. 

Konseptutredningen er delfinansiert av klimasatsmidler fra Miljødirektoratet. 

 
 

 
 
Figur 1 Asker kommunes geografiske avgrensning av sentrale Asker (ca. 2 km fra 
sentrum langs hovedkorridorene).  
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Definisjoner 

 
Bylogistikk = Frakt/distribusjon av varer/gods i byer 
 
Bylogistikk-sentral = En lokal distribusjonsterminal som kan tilby ulike 
tilleggstjenester til samlasting og leveranse i siste ledd av forsyningskjeden til 
butikk eller sluttbruker. Kan også gå under betegnelsen CityHub. Et 
innarbeidet engelsk begrep er Urban Consolidation Center (UCC). 
 
Kolli = En leveranseenhet, som regel en pakke. 

Konsolidering = Reorganisering eller samlasting av gods/varer. 
Konsolidering er synonymt med samlasting. 

Reguleringer = I forbindelse med bylogistikk er reguleringer begrensinger i 
adkomst knyttet til kjørevei, tid, vekt, type kjøretøy o.l. 
 
Samlasting = Å samle opp leveranser fra ulike leverandører til samme 
adressat til en leveranse for hvert ledd i transportkjeden. Dette gir felles 
transport av gods i byer slik at antall, størrelse og teknologi på kjøretøyene 
kan optimaliseres. Samlasting er synonymt med konsolidering. 
 
Samlastere = De store transportbedriftene/speditørene (Bring, Postnord, 
Schenker mv.), ofte kalt samlastere. 

Sending = En kundes bestilling. En varelevering til en mottaker kan bestå av 
flere sendinger. 

Transportør = En bedrift som frakter gods fra avsender til mottaker. 
 
Tur = Ruten nyttekjøretøyet tar for å foreta sine vareleveringer. 
 
UCC = Urban Consolidation Center. 
 
Vareavsender = Produsent som sender sine varer fra fabrikk til utsalgssted 
eller sluttbruker. 
 
Vareleveranse = Å fullføre transporten fra produsent og avsender til 
varemottaker, som er endepunkt i forsyningskjeden. 
 
Varelevering = Levering av bestilt(e) produkt(er) til varemottaker. En tur kan 
bestå av flere vareleveringer og en varelevering av flere sendinger. 
 
Varemottaker = Butikk eller sluttbruker. 
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2 Om Asker og Asker sentrum 

2.1 By og bygd 

I 2020 ble Asker kommune slått sammen med Røyken kommune og Hurum 
kommune. Den nye kommunen heter Asker og har 93 000 innbyggere. Asker 
kommune ligger i Viken ca. 2 mil sør for Oslo. 

Kommunens strategiske styringsdokument er kommuneplanen, som inne-
holder mål og retningsvalg for kommunens utvikling.  

Kommuneplan for Asker 2020–2032 Samfunnsdelen ble vedtatt i juni 2020. I 
denne er kommunens mål og strategier definert, samt satsingsområder basert 
på utvalgte bærekraftmål. 

2.2 Dagens sentrums- og næringsstruktur, gateløp og 
kjøremønster 

Det har i mange år vært utstrakt samarbeid mellom Asker kommune, 
eiendomsutviklere, handelsnæringer og andre næringsdrivende om utvikling 
av sentrum. I dag bor det rundt 22 000 innbyggere i og innenfor en rekkevidde 
av 2 km fra sentrum, som i dag rommer en lang rekke viktige funksjoner. Det 
er også betydelige utbyggingsplaner for ny boligbygging. Det er over 70 
forretninger i sentrum, i tillegg kommer 70 butikker, service og tjenester og 
kontorarbeidsplasser inne på Trekanten kjøpesenter. Totalt er det om lag 14-
15 000 arbeidsplasser i tilknytning til Asker sentrum. 

I uttalelser fra aktører innenfor transportsektoren fremgår det at det er 
krevende å levere varer i Asker sentrum, på grunn av trange gater, pullerter, 
enveiskjøringer og få laste- og losselommer. Butikkene er vanskelig 
tilgjengelige og vareleverandørene må ofte parkere ulovlig på fortau og 
gangbaner, og i kjørebaner hvor de stenger annen trafikk. 

Varemottak for de største nyttekjøretøyene er svært arealkrevende, både for 
kjørebaner, adkomst og selve varemottaket. I denne rapporten settes søkelyset 
på om det skal tilbys et felles hovedvaremottak for hele sentrum. 
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3 Mål og utfordringer 

3.1 Nasjonale føringer for bylogistikk og bærekraftmål 

Negative effekter av transport i by er noe alle daglig erfarer, både direkte og 
indirekte. De rammer miljø, økonomi og sosiale forhold. Effektene har vært 
tiltagende år for år, og har nådd et punkt hvor tiltak er påkrevet. I likhet med 
EU har Norge satt som mål at bydistribusjon i de største bysentra skal være 
tilnærmet utslippsfri innen 2030. I tillegg har Norge satt som mål at alle nye 
lette varebiler skal være utslippsfrie innen 2025, alle nye tyngre varebiler skal 
være utslippsfrie innen 2030 og at halvparten av alle nye lastebiler skal være 
utslippsfrie innen 2030.  

Asker kommune har utarbeidet satsningsområder basert på utvalgte bære-
kraftsmål. Kommunen ønsker å være i front for lavutslippssamfunnet i tråd 
med internasjonale og nasjonale klimaforpliktelser og regionale ambisjoner. 
Asker kommune ønsker seg bærekraftige og samordnede bolig-, areal- og 
transportløsninger som tilrettelegger for smart samfunnsutvikling. Konsept-
utredningen for bylogistikk i Asker sentrum er en del av dette. 

3.2 Problemstillinger 

Konseptutredningen ser nærmere på alternative løsninger på identifiserte 
problemer og utfordringer i Asker. Utfordringene er sammensatt:  

• Vare- og avfallstransport står for en stor andel av utslipp av klima-
gasser og forringer lokal luftkvalitet, skaper trafikktrengsel og støy. 

• Trafikk- og logistikkinfrastruktur beslaglegger store arealer både i 
Asker sentrum, kjøpesentre og butikker. 

• Godstransportene gir uoversiktlige forhold for brukerne av sentrum, 
forringer trafikksikkerheten, livskvaliteten og en god opplevelse av 
bylivet i sentrum for besøkende og arbeidende.  

• Store tunge biler sliter ned og ødelegger gatelegemet, steiner, etc. 

• Kontor, næringsbygg og kjøpesentre i Asker har behov for opp-
graderinger og utvidelser, med utfordringer knyttet til arealknapphet, 
støy, luftkvalitet, trafikktrengsel. 

• I 2030 skal varedistribusjon i bysentra være tilnærmet utslippsfri. Alle 
sektorer må bidra, nye konsepter og løsninger må utvikles for å nå 
dette målet. 
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4 Moderne bylogistikk 

I EUs mange tankesmier arbeides det med utformingen av morgendagens 
moderne by- og senterlogistikk, med hovedfokus på miljø. Flere byer er 
allerede gjennom store omstruktureringer for å imøtekomme det grønne 
skiftet. Det berører den tradisjonelle vareleveringen til butikkene, men også 
alle former for logistikk knyttet til hotell, restaurant og catering, ekspress, post 
og kurér til kontorbedrifter, konstruksjon og byggeprosjekter, og ikke minst 
avfallshåndteringen. I en egen veileder for kommunene om bærekraftig 
bylogistikk utarbeidet av NORSULP (Sustainable Urban Logistics Plans in 
Norway) er de viktigste utviklingtrekkene beskrevet.  

Utredningen har spesielt tatt for seg de tema som er ringet inn med oransje i 
figur 2 nedenfor. 

 

Figur 2 Utviklingstrekk innenfor bylogistikk. Utredningens hovedfokus er ringet inn med 
oransje. Kilde: NORSULP. Illustrasjon: Civitas AS 
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4.1 Drivere og premissgivere 

Økt handel og varedistribusjon, og ikke minst e-handel og pakkeleveranser, 
øker transportomfanget. Økt trafikkvolum forårsaker økte klimagassutslipp, 
lokal luftforurensning, støy og trengsel som utfordrer byer over hele verden. 
Flere og flere europeiske byer regulerer derfor personbiltrafikk og vare-
distribusjonen inn og ut av bysentra på nye måter.  

Med kombinasjoner av fysisk tilrettelegging og digitale tilpasninger er det 
mulig å samlaste transporten av gods i byer slik at antall, størrelse og teknologi 
på kjøretøyene kan optimaliseres. Dette byr også på en god anledning for å 
fase inn nullutslippskjøretøy.   

 

 

 
Figur 3 Drivkrefter og løsninger innenfor Smart City Logistics og etablering av 
bylogistikk-sentraler. Illustrasjon Civitas AS 
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4.2 Prinsipper for en bylogistikk-sentral  

Samlasting og maksimal utnyttelse av kjøretøyene vil redusere antall 
leveringer i sentrum betraktelig, reduserer trengsel, visuell og annen støy, 
klimagassutslipp og luftforurensing.  

En bylogistikk-sentral tilbyr langt flere tjenester enn kun varemottak og 
vardistribusjon til butikk. Tilleggstjenestene har vist seg å være en vesentlig 
suksessfaktor for etablering av små sentrumsnære distribusjonsterminaler, og 
en vesentig del av innteksgrunnlaget. I figuren nedenfor fremgår tjeneste-
spekteret.     

 

 
 

Figur 4 Kjerne- og sekundærtjenester ved en bylogistikk-sentral (Civitas AS). 

Tilleggstjenestene kan blant annet være lagring eller utpakking, sortering, 
merking og plassering i butikk, eller hjemlevering ved kjøp i butikk. 

Gevinstene ved etablering av en bylogistikk-sentral kan betraktes som et 
«kinderegg», med klare effekter på forbedret miljø (klimagassutslipp, 
forurensing, støy mm.), effektivisering av areal- og tidsbruk for butikk og 
kjøpesenter og kostnadsreduksjoner for transportbedriftene.  

I studien er det gjort en kartlegging av suksessrike aktører og byer i Europa, 
hvor man i stor grad har lyktes med over nevnte konsepter. I hovedrapporten 
presenteres et utvalg eksempler: Binnenstadservice i Nederland, Citylogistik i 
Danmark og Stadsleveransen og Älskade stad i Sverige. 
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5 Datagrunnlag og varestrømmer  

5.1 Vareleveringer til kjøpesenteret Citycon Trekanten 

Det er gjennomført en detaljert studie av varestrømmer til og fra kjøpesenteret 
Citycon Trekanten. Dagens varestrømmer til bestemmes ut fra en fordeling av 
kategorier butikker og tjenestetilbud. Senteret har i dag 70 butikker, hvor 44 
er innenfor varehandel, 18 er ulike tjenestetilbud og 8 bespisningssteder. 

Vareleveringene fordeler seg relativt jevnt over uken. 

Det er spesielt interessant å se hvor mange butikker hvert kjøretøy hadde 
leveringer til og hvor mange kolli hver leveranse inneholdt. Av 233 
vareleveringen var 91 % kun til en butikk, og halvparten (50 %) hadde kun 1-
2 kartonger, eller en pall ellet ett bur med seg til senteret. 

 

  
 

Figur 5 Antall butikker og vareenheter per levering 

 
 
Halvparten av leveringene var med store kjøretøy, det vil si en trailer, vogntog 
eller lastebil. Store varebiler utgjorde 7 % og liten varebil 43 %. 

Ser en på en fordeling av antall leveringer på kategorier butikker, så er «mote 
og tilbehør» størst tett fulgt av «dagligvare». I figur 6 framgår samme fordeling 
på antall enheter i leveransen, fordelt på paller, kartonger og bur. I forhold til 
volum er dagligvare klart størst, fulgt av bespisning (restaurant/kafe), 
vinmonopolet og hus/hjem. 
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En stor del av leveransene til dagligvare, blomster og apotek krever kjøle-
fasiliteter, både i kjøretøy og butikk. Leveranser til vinmonopolet stiller egne 
krav til sikkerhet. De er derfor holdt utenfor i konsept 1. 

 

Figur 6 Fordeling antall enheter (volum) på kategorier butikker 

Det er også av spesiell interesse å se fordelingen av ulike transportbedrifter. 
Noe overraskende står de store og mest kjente aktørene for kun 39 % av 
leveringene. Asko/Transportsentralen (Norgesgruppen) er størst (11 %), fulgt 
av Postnord (10 %), Bring (7 %) og Schenker (4 %). Sistnevnte leverer også 
til Vinmonopolet (2 %). Ser en på volum er andelen noe større, men ikke mye. 

 

  
Figur 7 Fordeling av transportører/samlastere per kjøretøy (venstre) og per antall 
enheter/volum levert (høyre). 

Kartleggingen ga også innsikt i hvor kjøretøyene kom fra og hvor de skulle. 
Halvparten (50%) kom E18 nordfra og 37% skulle tilbake samme vei. 
Tilsvarende tall for E18 sørfra var henholdsvis 7% og 15%. Rett i underkant 
av halvparten kom fra eller skulle videre via interne veier. 
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Figur 8 Skisse av Asker sentrum, med angivelse av andel tunge kjøretøy inn og ut av 
sentrum (retning) basert på kartlegging av kjøpesenteret Trekanten. Illustrasjon insam AS. 

5.2 Vareleveringer totalt i Asker sentrum 

Antall vareleveringer og turer 

En egen kartlegging av de største transportbedriftene, dagligvarebutikkene og 
erfaringen fra studien av kjøpesenteret Trekanten, har gitt oss en fordeling av 
vareleveringer (butikk) og turer som vist i figur 9. Det er beregnet totalt 311 
vareleveringer per dag fordelt på 74 turer, som er et gjennomsnitt på 4,2 
vareleveringer per tur. 

 
Figur 9 Antall turer per uke og dag, og antall vareleveringer per dag 
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Vareleveranser fordelt på gater og veier 

Basert på tilgjengelige tall fra de tre store transportbedriftene, som også angir 
adressater, er kjørerutene sannsynliggjort. I figuren nedenfor vises et anslag 
på antall tunge kjøretøy per dag i 13 gater/veier i Asker. Tallene viser 
passeringer i begge retninger (YDT1). Studien er en sannsynliggjøring og 
således ikke eksakt, og erstatter faktiske tellinger som ikke lot seg gjennom-
føre under pandemien våren 2020. 

Et illustrert kart for gater er vist i figur 8 over. 

 

Figur 10 Antall tunge kjøretøy med vareleveringer per dag i utvalgte gater og veier i 
Asker (YDT varetransport)  
 
 

 
1 YDT=Yrkesdøgntrafikk 
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5.3 Prognoser og potensiale for en bylogistikk-sentral  

I framskrivningene er det lagt til grunn en årlig befolkningsvekst på 1%. I 
tillegg legges det til grunn en årlig forventet økning i konsum på 0,5 %.  

Det er på bakgrunn av beregninger i studien og tilsvarende erfaringer fra 
utlandet, lagt til grunn en forventet effekt av en bylogistikk-sentral i form av 
reduksjon i antall lastebiler/varebiler innenfor ulike kategorier varehandel og 
tjenester. 

Antall vareleveringer og turer i sentrum kan potensielt reduseres til ca. 
1/3. Andel fossile kjøretøy i sentrum til ca. 1/4. 

 

 

              Uten                                                          Med 
     bylogistikk-sentral                                      bylogistikk-sentral 
              2020                                                         2020 

 
Figur 11 Antall vareleveringer pr dag totalt og fordelt på kategorier i 2020, med og uten 
bylogistikk-sentral. I parentes er antall turer angitt eksklusive bygg og anlegg. 

 

 

 

 

              Uten                                                          Med 
     bylogistikk-sentral                                       bylogistikk-sentral 
           2030-40                                                      2030-40 
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Figur 12 Antall vareleveringer pr dag totalt og fordelt på kategorier i 2030-40, med og 
uten bylogistikk-sentral. I parentes er antall turer angitt eksklusive bygg og anlegg. 

5.4 Avfall 

Avfallstransport og håndtering/mellomlagring er en viktig del av tjenestene 
som en bylogistikk-sentral kan tilby. Det vil kunne sikre at kjøretøyene øker 
kapasitetsutnyttelsen ved returtransport fra kjøpesenteret Trekanten og Asker 
sentrum til bylogistikk-sentralen. God sortering kan gi effektiv lagring før 
henting og videretransport til gjenbruk og gjenvinningsanleggene i Lier, 
Drammen, Bærum eller Oslo. I dag er gjennomsnittlig transportavstand til 
godkjent avfallsmottak ca. 16 km en vei.  

I studien er det estimert at det fra kjøpesenteret Trekanten i 2030 vil bli levert 
i overkant av 1000 tonn avfall per år eller i overkant av 20 tonn per uke. Det 
gir ca 19 kg avfall per kvm. Bruker en dagens avfallsmengde per hente-
transport, 2,5 tonn, gir det overkant av 8 hentetransporter per uke. 

Det er for arealutviklingen i Asker sentrum estimert at næringsarealet øker i 
henhold til prognoser. Det er forutsatt en reduksjon på 20 % i avfallsgenerering 
per kvm sammenlignet med i dag. Det gir da ca. 2 000 tonn avfall per år eller 
ca 37-38 tonn per uke. Legger vi dagens kapasitetsutnyttelse på avfallsbilene 
til grunn, dvs. 2,5 tonn per tur, så medfører det 15-16 hentetransporter per uke. 
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6 Anbefaling av bylogistikk konsept 
for Asker sentrum 

6.1 En to-trinns faseplan 

Det anbefales etablert en bylogistikk-sentral for Asker sentrum i to trinn: 
Trinn 1 i henhold til konsept 1 og en viderutvikling og tilpasning til konsept 
2 i trinn 2. Konseptene er omtalt nedenfor. 

6.2 Konsept 1: Bylogistikk-sentral Asker sentrum (trinn 1) 

Det etableres en sentrumsnær bylogistikk-sentral. Den praktiske plan-
leggingen og arbeidet for etableringen starter i 2021, forutsatt en beslutning 
om videreføring av prosjektet i kommunen. 

Målet er å forhindre at et stort antall lastebiler skal til sentrum samme dag til 
samme adresse (butikk), med mange små leveranser.  

I konsept 1 er hovedgrepet å etablere en bylogistikk-sentral som butikkene 
oppgir som sitt varemottak ved bestilling. Bylogistikk-sentralen opereres av 
en nøytral tredjepart som står for samlasting og videre distribusjonen. 
Sentralen disponerer en egen bilpark med mindre ikke-fossile kjøretøy, som 
kjører fulle biler til sentrum. De kan også utføre budtjenester og hjem-
kjøringer, og andre tilleggstjenester.  

Det indre sentrumsområdet sees i praksis på som et stort kjøpesenter, hvor en 
etablerer et eksternt varemottak i ytterkant av områdeavgrensingen (sonen). 
Mottaket må være sentrumsnært og nær tilknyttet hovedveinettet (E18) og av- 
og påkjøringer til hovedveinettet. Dagligvarer (kjøl/frys) må fortsatt leveres 
direkte. 

Bylogistikk-sentralen kan kombineres med mindre varemottak på kjøpesentre 
og sentrum for øvrig (dagligvarer), og eventuell utnyttelse av parkeringshuset 
utenom åpningstid for intern distribusjon. Varene trekkes inn i butikk eller 
settes utenfor hvis distributør ikke har adgang. Det kan også etableres dropp-
punkter og hentestasjoner i sentrum. En sentrumsnær bylogistikk-sentral kan 
også være en hentestasjon. 

I konsept 1 skal en bylogistikk-sentral tilby en rekke tilleggstjenester (figur 3) 
som har flere bedrifts- og samfunnsøkonomiske fortrinn. Sentralen vil på 
denne måte være mer enn et varemottak for samlasting og varedistribusjon til 
butikk.  
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Figur 13 Prinsippskisse terminal og lager 

 

6.3 Konsept 2: E18 korridoren - koordinert terminalstruktur (trinn 2) 

Konsept 2 er på initiativ av utredningsgruppen blitt et formalisert samarbeids-
prosjekt mellom kommunene Oslo, Bærum, Asker, Lier og Drammen. Viken 
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fylkeskommune er prosjekteier. Prosjektet skal vurdere flere ulike 
prinsippløsninger. I påvente av dette arbeidet tilpasses konseptet i en senere 
fase, der bylogistikk-sentralen i Asker, E18 prosjektet og de berørte 
kommunene gjensidig tilpasser seg etablerte løsninger i Asker (konsept 1).  

 

 
 

Figur 14 Konsept 2- E18 Korridor. Koordinert lokalisering av lokale bylogistikk-sentraler i 
E18 korridoren fra Oslo til Drammen 

 

I konsept 2 er det fokus på hele E18 korridoren Oslo-Drammen og potensielt 
en nyutviklet programvare som sikrer god samlasting både regionalt og lokalt. 
Det planlegges lignede konsepter som i Asker både i Sandvika og Drammen, 
og Oslo er allerede i gang. De store transportbedriftene og butikk-kjedene 
legger korridorer til grunn i sine distribusjonsplaner. 

Ny datateknologi har gjort det mulig å redusere behovet for antall lastebiler i 
ulike ledd i logistikk-kjeden til det halve, ved å bedre bilenes kapasitets-
utnyttelse. Logistikkbransjen har alltid vært opptatt av kapasitetsutnyttelse, 
men mangel på effektiv og selskapsuavhengig koordinering gir omfattende 
tomkjøring og halvfulle biler.  

Konsept 2 krever at de store transportbedriftene tilpasser seg og forholder seg 
til de lokale terminalene. Deres tids- og ressursbruk vil bli redusert i siste ledd, 
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både for trailer og sjåfør, og akkumulere opp betydelige kostnadsbesparelser. 
Samtidig vil de få en bedre utnyttelse av bilparken, som i hovedsak består av 
store kjøretøy. Det etableres en effektiv og miljøvennlig distribusjon inn til 
sentrumsområdene langs E18 korridoren, hvor man utnytter eksisterende 
infrastruktur og legger til rette for å benytte miljøvennlige kjøretøy. 

Bylogistikk-sentralen(e) bør opereres av en nøytral tredjepart.   

6.4 Forretningskonsept og økonomi 

Valg av forretningskonseptet er avgjørende for å lykkes på kort og lang sikt. I 
tillegg til å ta stilling til eierskap og organisering av en bylogistikk-sentral, er 
det en lang rekke juridiske og kontraktsmessige forhold som må på plass. Både 
organisering, juridiske forhold og økonomi (inntekter og kontantstrømmer) er 
omhandlet i hovedrapporten. Studien viser at en bylogistikk-sentral kan både 
driftes lønnsomt og gi samfunnsøkonomisk nytte. 

6.5 Miljøgevinster 

Alle alternativene har positive klima- og bymiljøeffekter. Klimagass-
reduksjonene varierer fra 11-44 % reduksjon avhengig av alternativer 
(omfang), og NOx og PM10 varierer fra 10-35 % og 14-62 % reduksjon 
avhengig av antall brukere. 

Det er først når store deler av næringsaktørene i Asker sentrum tar i bruk en 
bylogistikk-sentral at man oppnår store gevinster i form av reduserte 
klimagassutslipp, reduksjoner i støy, barrierer, arealbruk, risiko, bedret lokal 
luftkvalitet som følge av redusert utslipp av NOx og PM10 og bedret 
framkommelighet, dvs. et bedre bymiljø – i Asker sentrum.  
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6.6 Dimensjonering og lokalisering og av en bylogistikk-sentral 

Dimensjoneringen av bilparken og terminalanlegget er basert på antall vare-
leveranser, beregnet ut fra foreliggende volumanalyse og prognoser, samt 
erfaringer fra tilsvarende prosjekter i utlandet. Terminalen er på 800-1000 m2 
og tomten ca. 3-4 mål. 

Utredningen har gjennom intervjuer og workshops avdekket et betydelig 
ønske og behov for lager i Asker, så sentralen er dimensjonert med et 1000-
1500 m2 lager. Det kan være at lagerbehovet er enda større. Asker har tradisjon 
for etablering av ingeniørtunge næringsvirksomheter, som trenger store 
varemottak og lagre. I tillegg til oppstillings- og omlastingsområder og lager, 
må sentralen ha et lite kontor og et flerfunksjonelt kunderom for de som ønsker 
å hente selv.  

Det avsettes også et område på 200 daa til avfall og komprimatorer. 

I henhold til områdeavgrensingen (sonen) tilknyttet Asker sentrum er mulige 
lokalisering av en bylogistikk-sentral foreslått i eller i ytterkanten av sonen og 
i tilknytning til E18 (figur 15). 

Flere steder kan egne seg. Det er foreløpig sett på fem alternative områder: 

• Drammensveien 852 /Takeda AS (sentrum) 
• Drammensveien 915  
• Fusdal/Asker drift  
• Røykenveien (nær brannstasjonen)  
• Lensmannslia (Maxbo) 

 

 
Figur 15  Prosjektets områdeavgrensing og fem egnede lokaliseringer av en bylogistikk-
sentral (blå ring). 
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6.7 Etablering av bylogistikk-sentral 

Etablering av et bylogistikk-sentral i Asker sentrum kan skje ved en fri 
kommersiell etablering eller ved ulike grader av kommunal regi. I påvente av 
kommunale planer, vedtak og eventuelle reguleringer, står det alle fritt å 
etablere seg med ulike tilbud. Erfaringer viser imidlertid at kommunens rolle 
er viktig for å oppnå det ønskede resultat. 

Kommunen kan ta en viss regi ved å tilby egnet tomt og bygg, som tilpasses 
(landlord). Kommunen eier anlegget (eller leier det), og leier ut (fremleier) til 
operatør av en bylogistikk-sentral. Kommunen gjennomfører en offentlig 
utlysning og inngår en tidsavgrenset kontrakt med operatør. Det vil ivareta 
konkurranseelementet og ønsket om en nøytral tredjepart.  

6.8 Kommunale tiltak i sentrumssonen (reguleringer) 

Inntekstgrunnlaget for en bylogistikk-sentral skal i hovedsak være frivillig 
basert ved at tjenestene gir merverdi for butikkene, eventuelt supplert med 
noen gode incitament ordninger. Det ligger imidlertid også en driver i at både 
myndigheter og borgere ønsker en renere og mer miljøvennlig by. Det innføres 
derfor flere reguleringer som styrer trafikken i europeiske byer: 

• Miljøsoner i sentrum (ring) 

• Regler for type kjøretøy 

• Kjøreretninger og soneavgrensninger 

• Tidsavgrensning 

• Vektbegrensninger 

• Avgifter 

Reguleringer av tilgjengelighet for kjøretøy kan på denne måten støtte 
etablering og drift av en klima- og miljøvennlig bylogistikk-sentral som bidrar 
til å styrke byliv og sentrumshandel. Erfaringer fra EU viser at å kombinere 
frivillighet med en ulik grad av offentlige reguleringer er et viktig suksess-
kriterium. 

Det er viktig for sentrumshandelen og bylivet at det ikke blir vanskeligere å 
levere varer i Asker sentrum. En bylogistikk-sentral kan tilby en effektiv 
varelevering, og dermed bidra til at reguleringer kan innføres uten at 
vareleveringstilbudet blir dårligere. Reguleringer kan påvirke person- og 
varetransport, byliv og sentrumshandel, og må sees i en større sammenheng – 
og bør inngå i en kommunal strategi for bylogistikk.  

Det kan være utfordrende å etablere krav som er treffsikre for å fremme en 
bylogistikk-sentral, uten å gå på akkord med gjeldende konkurranseregler og 
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vei- og trafikklovgivningen. For eksempel vil det være konkurransevridende 
dersom kommunen gjennomfører tiltak som tar sikte på at en spesifikk 
kommersiell tjenesteleverandør får fordeler fremfor andre. 

Reguleringer må følge gjeldende lover og forskrifter. I Norge arbeides det med 
nye forskrifter for å forenkle innføring av enkelte tiltak. Det involverer og 
berører offentlige instanser på ulike nivåer, som Samferdselsdepartementet, 
Vegdirektoratet/Statens vegvesen og kommunene.  

Statens vegvesen stiller som krav at forskriften for skilting (skiltmal) følges. 
Reglene gir for eksempel i dag ikke adgang til å tillate kun elektriske nytte-
kjøretøy til vareleveringer, men gir rom for differensirte avgifter. Det må også 
avklares hvordan nye regler og adkomstbegrensinger skal håndheves, og av 
hvem. Det hindrer ikke at flere reguleringer kan innføres. Nedenfor følger 
noen eksempler. 

Gatebruk. Kommunen kan innføre flere begrensninger på bilbruk i sentrums-
gater. Dette kan være etablering av flere gågater eller forbud mot kjøretøy over 
en viss størrelse eller av en viss type (for eksempel lastebiler og trekkbiler). 
Dette kan bidra til at det blir enklere å levere med mindre kjøretøy, og dermed 
legge til rette for etablering av en bylogistikk-sentral. Det kan innføres 
restriksjoner på kjøring med motorkjøretøy i gågater, unntatt til varelevering i 
fastsatte perioder på døgnet. I enkelte av gågatene i Asker i dag finnes det slike 
begrensinger. De kan strammes inn ytterligere. 

Håndheving. Erfaringer fra Asker og andre byer viser flere tilfeller hvor varer 
leveres utenfor tillatte tidspunkter i f.eks. gågatene, og hvor varebiler ikke 
overholder parkeringsrestriksjonene. Strengere håndheving av gjeldende 
regler kan gjøre det vanskeligere å levere varer til sentrum, og dermed øke 
kostnader for transportører. Dette kan øke transportørenes insentiver for å 
levere til bylogistikk-sentralen. Samtidig må det vurderes om denne kan gis 
untak fra begrensninger på tidspunkter og parkering (mindre ikke-fossile 
kjøretøy), noe som vil gi økt etterspørsel for sentralen. Håndheving av 
gjeldende regler er viktig for at regelverket skal fungere etter hensikten. Det 
må juridisk vurderes om unntak for enkelte aktører bryter prinsipper om en 
rettferdig konkurranse, og om dette kan løses med en viss konkurranse av 
«ikke-fossile» aktører som kjører for sentralen.  

Avgifter. Enkelte byer innfører både avgifts- og incitamentsordninger for å 
regulere trafikken inn til byen/sentrum, f.eks. med bomringer. Noen 
praktiserer fritak eller halv takst for elbiler, noe som også vil gjelde 
varetransportbiler. Dette kan gi en fordel for en bylogistikk-sentral som bruker 
el-kjøretøy, avhengig av hvor den lokaliseres. Lastebiler (over 3,5 tonn) må 
f.eks. betale høyere takster enn varebiler og andre lette kjøretøy. Dette kan gi 
en fordel for en bylogistikk-sentral som bruker mindre kjøretøy (under 3,5 
tonn). 
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Lavutslippssoner. Vegtrafikkloven § 13 ble endret i 2016 og åpner for 
lavutslippssoner i Norge. Kommuner kan innføre slike soner under visse 
forutsetninger. En  lavutslippssoner i Asker sentrum vil kunne bidra til å legge 
til rette for etablering av en bylogistikk-sentral som bruker el-kjøretøy. El-
kjøretøy vil for eksempel ikke måtte betale gebyr for å kjøre inn i en 
lavutslippssone, i motsetning til  forurensende kjøretøy (for eksempel 
diesellastebiler). Et alternativ er å helt forby fossile-kjøretøy i sonen, forutsatt 
at det legges til rette for dette juridisk. 
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