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Part of the Urban Mobility Strategy

The Stockholm
Freight Plan
2014–2017
An initiative for safe, clean
and efficient freight deliveries

stockholm.se/leveranstrafik

En bylogistikkplan er en 
helhetlig plan for logistikk og 
varedistribusjon der målet er å 
sikre effektiv og miljøvennlig 
avvikling av godstransporten i 
et byområde.  

Bylogistikk er definert som 
transport av varer, utstyr og 
avfall inn til, ut av, gjennom 
eller innenfor et urbant 
område (EU-white paper).

Planlegge for levende og 
levelige byer: attraktive, aktive, 
sikre og bærekraftige.
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NORSULP (2016-2019) skal utarbeide 
og gi veiledning for etablering av 
logistikkplaner i norske byer og 
byområder. Veiledningen skal være 
validert av brukerne. 

• Læring fra europeiske planer: 
litteraturstudie

• Kartlegge aktørbehov 
• Lokal involvering og kommunalt 

iverksatte bylogistikkplanprosesser: 
private/offentlige aktører

• Nedenfra og opp aktørmedvirkning 

Finansiert av Statens vegvesen, 
Vegdirektoratet og Norges 
forskningsråd.

Kunnskapsoppbygging via to Ph.D-løp. 



Foreløpige NORSULP-funn:
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Nasjonal veiledning 
og integrering av 

bylogistikk i  
eksisterende areal-
og byplanlegging

Evaluering?

Aktører har tro på 
bylogistikkplaner, 
men det mangler 

en overordnet 
strategi og fokuset 
er fragmentert. Lite 

koordinering og 
samarbeid

Før man kan utvikle 
bylogistikkplaner

må det drives 
kunnskaps-

oppbygging og 
skape en felles 
forståelse av 
bylogistikk
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Bylogistikkplaner kan være et virkemiddel for å få fokus, ressurser og 
styrket kompetanse på service- avfall- og varetransporter i by.

Brukermedvirkning i planleggingen sikrer aktørsamarbeid noe som øker 
bylogistikkplanens legitimitet.



Offentlige planprosess

• Fra "first-next-then“ til
systematisk og helhetlig
tilnærming for bærekraftig
byutvikling

• Koordinert og integrert
planlegging som inkluderer
personer og gods, tjenester og 
renovasjon. 

• Logistikk i mobilitetsplaner

• Fra bymiljøavtaler til byvekst
(areal, parkering, varelevering)



NORSULP i Bodø 

• Smart Bodø og muligheten for å inkludere 
bylogistikk tidlig i planleggingen.

• Bodø er i en oppstart for prosess med lokal 
involvering og lokale bylogistikkplaner.

• Bodøprosessen vil gi innspill til NORSULP’s veileder 
for bylogistikk.

• Kunnskapsoverføring til norske kommuner - bruke 
struktur og organisering av workshop videre. 

• Erfaringsutveksling og samarbeidsarena på tvers av 
aktører – etterspurt i aktørkartleggingen.



Oppsummering 

• NORSULP søker å bidra med å legge fundamentet 
for logistikkplaner i norske byer
• Kommunene styrer selv sin involvering og videre prosess 

lokalt, men NORSULP kan bidra med veiledning. 

• Prosessen i Bodø vil bidra til:
• gi verdifulle innspill til bylogistikkplanveileder, 

• gi prosjektet mulighet til å følge en planprosessen og 

• vurdere viktigheten av aktiv og tidlig aktørmedvirkning. 



Takk for oppmerksomheten!

www.norsulp.no

http://www.norsulp.no/

