
Oppsummering av verksted om varelevering i Trondheim 
 
Prosessleder verksted 
Tove Hellem, Trondheim kommune 
Innspill til byutviklingsstrategi - kommundelplan for lokale sentra - plan for sentrumsutvikling: 
sentrumsstrategi, gatebruksplan og områdeplan nordøstre kvadrant. Foredragene og 
gruppearbeid vil være nyttig innspillet til disse arbeidene. 
Bruk flipover på bordene. Vi vil ha innspill fra dere. Inn i planverket.  
 
1: Hva er bra med den måten varene distribueres på i Trondheim i dag.  
2: Hva er dårlig med med måten varene distribueres på i Trondheim i dag. 
3: Forslag til tiltak for å forbedre situasjonen. 
 
(Uthevet skrift betyr prioritert punkt) 
 
Gruppe 1 
Hva er bra? 

- Stor grad av frihet når og hvor ofte varer leveres 
- Felles mottak på Trondheim Torg 
- Trondheim parkering er løsningsorientert 
- Post i butikk 
- Volumvarer ligger utenfor bysentrum 
- Kjøpesenter/rutevalg fungerer bra 
- NAV og Strindheimstunnelen er positivt 

 
Hva fungerer dårlig 

- For få små lastesoner, konkurranse om areal (privat parkering, taxi). Trange 
gater.  

- Varemottak på kjellernivå, ramper ikke dimensjonert for lastebiler 
- Gatebruksplanen. Varelevering lar seg dårlig kombinere med sykkelfelt 
- Trafikksikkerhet jmf. Rema 1000 Elgseter 
- Politikerne må være tøffere i beslutninger, må være tydeligere slik at det er 

forutsigbart eks beslutninger knyttet til arealplan 
- For mye tid i kø 
- Kunnskap om vareleveranser for dårlig 

 
Tiltak for vareleveransen 

- Anvende tilgjengelig kunnskap  
- Helhetstenking 
- HUB 
- Tydelige politiske beslutninger 
- Utforming av bygningsmassen, vareleveranse under tak 
- Trondheim må bli en FOU-arena for byutvikling 

 
 



Gruppe 2 
Hva er bra?  

- Løsningsorientert → Ulike utfordringer løses pga lite restriksjoner 
- TK og TP er løsningsorientert i enkeltsaker 
- Bra med denne konferansen - nå samarbeid 
- Egentlig få trafikale problemer i Trondheim 
- Biler tilpasser seg nye trafikkmønster 
- Bra med Nordre Avlastningsveg og Omkjøringsvegen 
- Transportører tilpasser kjøretøy til aktuelle varemottak 
- Bedre fellesdistribusjon  

 
Hva fungerer dårlig 

- Ikke bra nok trafikkflyt 
- Få og små lossesoner 
- For få felles varemottak (eks Solsiden) 
- Noen lover og regler kan gi mindre gode løsninger 
- Tungvinte løsninger for leie av gategrunn f.eks til kranbil, servicebiler 
- Ikke gode logistikkplaner og gammel gatebruksplan 
- Mangler helhetlig planlegging 
- Dårlige forhold for varelevering → arbeidsmiljøloven håndheves ikke 
- Forskrift og lover for utforming av varemottak håndheves ikke 
- Økt hjemkjøring pga netthandel gir framtidige utfordringer → ikke tilrettelagt 1. 

etg./kapasitetsproblemer på vegnett i boligområder 
- Fortau - dårlig brøyting/strøing → utfordringer for varelevering 
- Manglende gulrot for å være miljøvennlig 
- Ikke godt nok fellesdistribusjon 

 
Forslag til tiltak 

- Helhetlig/overordna arealplan der logistikk er hensyntatt / Gode 
logistikktemaplaner i bunn 

- Gode framtidsretta løsninger for fellesdistribusjon 
- Insentiv/gulrot for: 

- Deltakelse i fellesdistribusjon 
- Miljøvennlige kjøretøy 
- Felles varemottak (inn/ut) 

- Større samspill mellom varleveringsaktører og planleggere og politikere 
- Å gjennomgå lover og forskrifter for å tilpasse til dagens og framtidens situasjoner 
- Varelevering må tilpasses slik at arbeidsmiljøloven lar seg håndheve 

 
 
Gruppe 3 
Hva er bra? 

- Logistikken fungerer - varene kommer fram 
- Vareleveringen går ikke på bekostning av byggenes fasader/uttrykk 
- Generelt lite kjøreproblemer for leverandørene 

 



Hva fungerer dårlig? (kunne fungert bedre) 
- Dårlige arbeidsforhold for sjåførene → mangler lastesoner 
- Mye lokalt utslipp i Midtbyen 
- Flere prinsippløsninger som på Trondheim Torg → overførbart til gatelevering også? 
- Godsterminalen ligger fortsatt på Brattøra → transportørene har lager på 

Sandmoen 
 
Forslag til tiltak 

- Se hva gatene i Midtbyen skal brukes til (gatebruksplan) 
- Flytte godsterminalen 
- Prøveprosjekt på samordnet gatelevering 

 
 
Gruppe 4 
Hva er bra? 

- Sentre utenfor bysentrum effektivt organisert. Lettere arealmessig og 
trafikkmessig 

- Trondheim Torg har etter forholdene bra løsning. Spesielt for varebiler 
- Alle aktører drar i samme retning 
- Gågatene fungerer bra. Levering før kl 12 

 
Forbedringspotensiale 

- Større grad av “samkjøring” 
- Varelevering må tas med tidlig i planlegging 
- Tidsregulering av lastesoner 
- Lastesoner dårlig optimalisert for området de betjener 
- Samhandling med trafikk. F.eks enveiskjørte veier 
- Bygge “Hub” i tinghusplassen. Park kan evt bygges på taket.  

 
Forslag til tiltak 

- Felles varemottak for bydeler, og større bygg 
- Flere og bedre lastesoner 
- Samkjøring fra terminal utenfor bykjerne 
- Hub på tinghusplassen 
- Ansvarliggjør utbygger for varemottak 
- Større senter og kontorbygg kan ha egen ansvarlig for varemottak 
- Tettere dialog mellom arkitekt og bruker 

 
 
Gruppe 6 
Hva er bra? 

- Opplevelse for sluttbruker meget bra 
- Operatører/sjåfører er proffe da de oppleves som usynlige! 
- Brukes mere alternativ transport el-sykkel/bil 
- Varemottak og renovasjon lite synlig i bybildet 

 



Hva fungerer dårlig? 
- Areal ikke optimalisert til varehåndtering 
- For mange eiere av fortau → dårlig vedlikehold 
- For mange operatører/halvfulle biler!  
- Konflikt med myke trafikanter 

 
Forslag til tiltak 

- Tidlig planlegging og bedre interesse 
- Vilje til samhandling 
- Lojal handel til Midtbyen 
- Ofre parkeringsplasser 
- Redusere personbiltrafikk 
- Flere sykkelbud 

 
 
Gruppe 7 
Hva er bra? 

- Tidsbegrensninger 
- God kapasitet på vegnettet 
- Konsentrert sentrum 
- God leveringspresisjon 
- Finnes gode eksempler 
- God service i forhold til renovasjon  
- Felles mål 

 
Hva fungerer dårlig? 

- Konflikt mellom parkering vs varelevering/renovasjon 
- Mangel på ramper/oppstillingsplass 
- Prioriteringer 
- Praktisk planlegging (større fokus på nødvendige tjenester) 
- Kunnskap omkring bylogistikk 
- Inkludering av viktige aktører, spesielt tidligfase 
- HMS (ansvaret sjåføren har, store utfordringer) 
- Trafikksikkerhet 
- Bylogistikkens manglende verdi blant politikerne 

 
Forslag til tiltak 

- HUB → + bruk av teknologi, eks bokser/automater 
- At alle interessegrupper blir involvert 
- Lage veileder for varelevering (vareflytsnorm) 

 
 
Gruppe 8 
Hva er bra? 

- Olav Trygvassons gate, 4 felt 
- Lastesonene (untatt Munkegata) 



- Ukomplisert i mindre tette områder 
- Nye bygg, eks Bunnpris i Elgsetergate 
- Varmekabler på fortau 
- Takoverbygg på lastesoner 
- Har godt med areal 
- Nordregate bra før kl 12 
- Lite kø etter kl 09 
- Kjøremønster (Nordre avlastningsvei) 
- Bring har faste sjåfører - rutinerte 
- Organiseringen av varemottaket på Trondheim Torg er bra - Har funnet mange 

gode løsninger ut fra forutsetningene 
 
Hva fungerer dårlig? 

- Vintervedlikehold (manglende varmekabler) 
- Bygolvet - brostein, ujevnheter 
- Helling på fortau 
- For små og for få lastesoner 
- Fortettingsprosjekter der man ikke har tenkt varelevering (f.eks må rygge) 
- Kjøpesentre som ikke tar ansvar 
- Enveiskjørte gater 
- Varelevering i veitene, trangt, søppeldunker skaper konflikt → dårlig effektivitet 
- Dyrt å levere i byen (gamle bygg) 
- Trafikale utfordringer Thorgård/Sandmoen (tilknytningsvei til E6) 

 
Forslag til tiltak 

- Organisere varemottak og lager effektivt 
- Hjemlevering må løses 
- Flere og bedre leveranselommer 
- Bygge samleterminal på Brattøra (inn med semihengere). Drives av nøytralt 

uavhengig selskap med felles sporing.  
- Egen distributør internt på kjøpesentra 
- Kjøpesentre som HUB/mottak 
- Varelevering tidlig i overordnede planer 

 
 
Gruppe 9 
Hva er bra? 

- Mange miljøvennlige transportmetoder (el-bil, el-sykkel, biodrivstoff, 
sykkelbud, m.m.) 

- Posten har sentral (Rema mfl.) ikke bra at de har hver sin sentral.  
- Desentraliserte lager (til større varer med lang leveringstid) 
- Trondheim Torg, Sirkus, City Lade - felles internt varemottak 
- Noen transportører kjører tidlig på morgenen 

 
Hva fungerer dårlig? 

- Laste/lossing i gata 



- Dårlig arealutnyttelse 
- Kunne vært mer regulering av areal (varelevering, taxi, parkering - til ulike 

tidspunkt. Varetransport i kollektiv → håndheving av regelverk) 
- Lite helhetlige løsninger, dårlig planlegging 
- Utforming av varemottak (må følge bransjestandard, Luks.) 
- Gode løsninger som også er estetiske, gode for andre, gående, syklende, byform, 

byforming. 
- Konflikter med andre trafikanter (trafikksikkerhet/fremkommelighet) 
- Bruke andre leveringstider (utenom rush) 
- Kommunalt foretak som tar seg av sisteledds leveranser 

 
Forslag til tiltak 

- Konsoliderings HUB (samleterminal) 
- Suboptimalisering: effektivisere varelevering helhetlig 
- Sambruk av areal: reguleres 
- Sette av areal tidlig i reguleringsplan 
- Lage bylogistikkplan 
- Opplyse/veilede beslutningstakere 
- Endre tidspunkt for varelevering (utenom rush) 
- Bemannet mottak nattestid/tidlig morgen / Nøkkelavtaler/vektere 
- Eksempelsamling på gode løsninger 
- Bruke bransjestandard som norm 
- Flere hentepunkt i lokale sentrum (ubemannet) 
- Flere små samleterminaler i tilknytning til eksisterende varemottak (eks. Trondheim 

Torg) 
- Mindre gateparkering. Prioritere areal. 

 
 
Gruppe 10 
Hva er bra? 

- Tidsplanlegging av varelevering, avtaler med leverandør 
- Leveranser på ett nivå og plan 
- Sjåførenes løsningsorientering  
- Leveransetidsrom overholdes 
- Samlasting sør for byen:  

- samordningsmuligheter/byterminal.  
- reduserer transportarbeidet 

 
Hva fungerer dårlig? 

- Suboptimalisering blant transportørene (lav utnyttelse) 
- Manglende prioritering av vareleveranse i gatearealet (gatebruksplan) 
- Vareleveranse-kompetansen MÅ inkluderes i areal-/gatebruksplanleggingen 
- Vareleveranse-kompetansen må forbedres hos planleggerne (offentlige og private) 

og eiendomsutviklerne 
- Politisk prioritering av bylogistikk (strategi, areal/områder, detaljregulering) 
- Håndheving av parkeringsforbud i vareleveringslommer 



- Integrert/samordnet planlegging av person- og godstransport 
 
Forslag til tiltak 

- Tidlig brukerinvolvering (transportører, næringsliv) 
- Bevisstgjøring av roller og behov - kompetanseutvikling  
- Kommunal koordinering av tiltak i/på gategrunn (sykkelfelt, envegskjøring, etc.) 
- Pick-up points ved netthandel (videreutvikling av post i butikk) NB! 

Senterutvikling/lokale sentra 
- Utvikle et bredt service*- og vareleveringsforum (transport, NiT, Trondheim 

kommune, håndverkere, renovasjon ++).  *mobile tjenesteytere 
 
 
OPPSUMMERING av tilbakemeldinger i workshop 
Hva er bra? 

- Løsningsorientert → Ulike utfordringer løses pga lite restriksjoner 
- Sentre utenfor bysentrum effektivt organisert. Lettere arealmessig og trafikkmessig 
- Operatører/sjåfører er proffe da de oppleves som usynlige 
- Konsentrert sentrum 
- Organiseringen av varemottaket på Trondheim Torg er bra - Har funnet mange gode 

løsninger ut fra forutsetningene 
- Mange miljøvennlige transportmetoder (el-bil, el-sykkel, biodrivstoff, sykkelbud, m.m.) 

Hva fungerer dårlig? 
- For få små lastesoner, konkurranse om areal (privat parkering, taxi). Trange gater.  
- Ikke gode logistikkplaner og gammel gatebruksplan 
- Dårlige forhold for varelevering → arbeidsmiljøloven håndheves ikke 
- Manglende gulrot for å være miljøvennlig 
- Ikke godt nok fellesdistribusjon 
- Godsterminalen ligger fortsatt på Brattøra → transportørene har lager på Sandmoen 
- Areal ikke optimalisert til varehåndtering 
- Bylogistikkens manglende verdi blant politikerne 
- Fortettingsprosjekter der man ikke har tenkt varelevering (f.eks må rygge) 
- Trafikale utfordringer Thorgård/Sandmoen (tilknytningsvei til E6) 
- Manglende prioritering av vareleveranse i gatearealet (gatebruksplan) 
- Vareleveranse-kompetansen MÅ inkluderes i areal-/gatebruksplanleggingen 

Forslag til tiltak 
- Insentiv/gulrot for: 

- Deltakelse i fellesdistribusjon 
- Miljøvennlige kjøretøy 
- Felles varemottak (inn/ut) 

- Prøveprosjekt på samordnet gatelevering 
- HUB - f.eks på tinghusplassen 
- Tettere dialog mellom arkitekt og bruker 
- Bygge samleterminal på Brattøra (inn med semihengere). Drives av nøytralt 

uavhengig selskap med felles sporing.  
- Lage bylogistikkplan, få inn varelevering tidlig i planprosessen 
- Mindre gateparkering. Prioritere areal. 



- Opplyse/veilede beslutningstakere 
- Endre tidspunkt for varelevering (utenom rush) 
- Utvikle et bredt service- og vareleveringsforum, kompetanseheving 


