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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. 



Bylogistikkplaner kan være et virkemiddel for å gi 
varetransporter i byer økt fokus, flere ressurser 

og styrket kompetanse. Ofte utformet med 
aktørmedvirkning 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.  







Paris: Charter for 
sustainable urban logistics 
•Utviklet basert på 

offentlig-privat samarbeid

•Vedtatt i 2006 der hele 90 
partnere underskrev. 
Revidert i 2013.

•Definerte prosjektgrupper 
som jobber med tiltak. Eks 
logistikkhoteller, 
ladestasjoner og 
nattleveranser. 
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•Tiltak: konsolidering, 
leveringstidspunkt, 
kollektivfelt, lastesoner, 
rasteplasser, godsnettverk 
og kunnskapsøkning

• Forslag til handlingsplan 
för godstrafik i Stockholms 
stad (2018 – 2022) - 
høringsutkast 

Stockholm: The Stockholm 
Freight Plan 2014-2017



Varelevering til Rema i Klæbuveien

• Skjer på offentlig grunn.

• Jevnlig trafikale konfliktsituasjoner 
med sykkel og gående.



En situasjon hvor en bylogistikkplan 
kunne bidratt?

• Bevisstgjøring av brukerbehov tidlig i 
planprosess

• Forståelse av trafikksituasjon
• Koordinering med interne og eksterne aktører
• Tomteutnyttelse, estetikk og press fra 

eiendomsutviklere
• Integrert planlegging mellom G/S/K og vare- og 

tjenestelevering
• Ivareta bylogistikk på ulike plannivå, og ikke 

overraske saksbehandler på reguleringsplannivå

• Fra privat grunn til offentlig areal for et større geografisk område?



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

• Offentlig sektor vurderer sin 
kunnskap om bylogistikk 
som begrenset.

• Hva er omfanget av 
transportene?

Mangler kunnskap 
og data for å 
utvikle planen



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 fungere 
som et tiltak for å forbedre bylogistikk? 

1. Skaper en overordnet veiledning og langsiktighet for 
varetransport i by 

2. Gir et relativt fastsatt rammeverk for privat sektor
3. Spesifiserer fremtidige politiske tiltak 
4. Tilrettelegger for aktørsamarbeid 
5. Økt kunnskap og erfaring om bylogistikk



Oppsummering 

• Lokale workshoper vil bidra til:
• brukermedvirkning
• gi verdifulle innspill til bylogistikkplanveileder, 
• gi prosjektet mulighet til å følge planprosessen og 
• vurdere viktigheten av aktiv og tidlig brukermedvirkning. 

NORSULP, Tromsø, 30.10.2017 14

Bylogistikk på 
agendaen

Strømlinjeforme, og 
gi et verktøy for, 

logistikkplanlegging i 
byer

Kapasitetsbygging



Tusen takk for 
oppmerksomheten!

www.norsulp.no
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