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Tre hovedutfordringer i bylogistikk 
(EU-kommisjonen)

Mangel på 
strategi/plan 
og personer i 
kommunene 

som har 
dedikert 
ansvar

Mangel på 
koordinering 

mellom 
aktører og 
offentlig-

privat dialog

Manglende 
informasjon/

data som 
gjør det 

vanskelig å 
måle status 
og endring



Hva skal man bruke data til?

• Måle status og utvikling over tid for byen

• Vurdere om politiske målsetninger nås

• Sammenligne byer

• Beslutningsgrunnlag for tiltak og vedtak

• Vurdere effekter av tiltak eller tiltakspakker



Agenda
Tidspunkt Program

09.45 Registrering og kaffe

10.00 Velkommen og introduksjon til møtet

10.20 I hvilke sammenhenger har vi behov for data? Introduksjon og diskusjon 

11.00 Eksisterende datakilder, muligheter og begrensninger 

11.25 Analysemuligheter og evaluering

11.45 Lunsj 

12.30 Eksempler på lokale datainnsamlinger som er gjennomført

13.00

Gruppearbeid – hvilke data trengs for fremtidig bylogistikkplanlegging – og 
hvordan kan vi fremskaffe disse?

Kaffepause underveis

14.30 Oppsummering, konklusjoner og veien videre

15.00 Vel hjem! 



Sustainable Urban Logistics 
Plans in Norway - NORSULP
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NORSULP (2016-2019) skal utarbeide en 
veileder og gi støtte til 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 brukermedvirkning 

Finansiert av Statens vegvesen, 
Vegdirektoratet og Norges forskningsråd.

Kunnskapsoppbygging via to Ph.D-løp. 



Hvorfor NORSULP?

Bylogistikk på 
agendaen

Bylogistikk i 
planlegging

Skape et 
nettverk for 
bylogistikk

Bidra til 
bærekraftig 
planlegging

Forbedret 
mobilitet



En bylogistikkplan kan gi varetransport i byer økt 
fokus, mer ressurser og styrke kompetansen.

Planene er ofte utformet i samarbeid med 
aktørene, noe som øker planens legitimitet og 

relevans.
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Strategi med en 
detaljert 

handlingsplan. 
Inneholder visjoner 

og politiske 
virkemidler/tiltak.

Nasjonal veiledning 
og integrering av 

bylogistikk i  
eksisterende areal-
og byplanlegging

En helhetlig plan for 
logistikk og 

varedistribusjon der 
målet er å sikre 

effektiv og 
miljøvennlig avvikling 
av godstransporten i 

et byområde.  



Økt kunnskap blant aktører 
i offentlig sektor

Aktørperspektiver på å planlegge for bylogistikkaktiviteter

Tilrettelegger for integrert 
transportplanlegging og 
unngå konflikter med 
sluttbrukere

Et verktøy for å nå 
Europeiske, nasjonale og 
lokale målsetninger

Gir en langsiktig strategi 
for fremtidig planlegging 
og veileder lokale 
planleggere i deres arbeid 

Forbedre arbeidsforhold 
og samtidig forbedre klima 
og miljø

Fungerer som et 
rammeverk for privat 
sektor og gir innsikt i 
offentlig politikk på 
området 



• Ansvaret for bylogistikk er 
fragmentert og samarbeidet 
kunne vært styrket.

• Offentlig sektor vurderer sin 
kunnskap om bylogistikk 
som begrenset.

• Hva er omfanget av 
transportene?

Manglende 
kunnskap og data



Formål: etablere et felles 
kunnskapsgrunnlag for bylogistikk på tvers 

av aktørene

Rapporten kombinerer eksempler fra 
NORSULP-byene med internasjonalt 
etablert kunnskap og erfaringer om 

bylogistikk.

Faglig grunnlag for 
bylogistikkplaner

1. Bylogistikk – utfordringer og tiltak
2. Forankring, føringer og ressurser for 

bylogistikk
3. Indikatorer, evaluering og data
4. Medvirkning og samarbeid



Hvordan kan en bylogistikkplan forbedre 
forholdene for varetransporten i by? 

1. Skaper en overordnet veiledning og 
langsiktighet for urban varetransport 

2. Gir et relativt fastsatt rammeverk for privat 
sektor

3. Spesifiserer fremtidige politiske tiltak 
4. Tilrettelegger for aktørsamarbeid 
5. Sikre økt kunnskap og erfaring om 

bylogistikk



Tusen takk for 
oppmerksomheten!

www.norsulp.no

Karin Fossheim (TØI)

kfo@toi.no

916 65 581

Olav Eidhammer (TØI)

oe@toi.no

971 41 461
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