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Vinterdrift

Sted Okt. Nov. Des. Jan. Feb. Mars April Døgn med 
snøfall per år

Oslo 0,1 cm 1,4 cm 6,0 cm 12,3 cm 21,1 cm 21,2 cm 3,4 cm 31

Kristiansand 0 cm 1,0 cm 2,7 cm 7,1 cm 9,5 c, 7,1 cm 0,7 cm 26

Bergen 0 cm 0,3 cm 2,4 cm 4,6 cm 4,1 cm 2,4 cm 0,1 cm 15

Trondheim 0,7 cm 2,3 cm 7,7 cm 11,8 cm 13,5 cm 12,2 cm 2,1 cm 27

Tromsø 5,0 cm 17,2 cm 31,8 cm 57,2 cm 80,3 cm 91 cm 82,7 cm 74



Noen raske fakta

• 69º Nord
• 76 062 innbyggere (K2 2018)

– 65 286 innbyggere (K1 2008)
– 57 485 innbyggere (K1 1998)
– 49 459 innbyggere (K1 1988)

• > 140 nasjonaliteter
• > 12 000 studenter
• Viktige økonomiske drivere

– Fiskeri og sjømat
– Reiseliv
– Forskning og utvikling
– Bygg- og anlegg

• Vertsby for blant annet:
– Arktisk råds permanente sekretariat
– Arktisk råds urfolkssekretariat
– Arktisk økonomisk råd
– Universitetet i Tromsø – Norges 

arktiske universitet
– Universitetssykehuset Nord-Norge
– Sjømatrådet
– Råfisklaget
– FRAM-senteret
– NOFIMA
– KSAT
– Hurtigruten



Tenk Tromsø

• Halvparten av alle reiser skal i 2030 foregå med 
miljøvennlige transportformer: — 20 % kollektiv — 30 % 
gang/sykkel

• Muligheten for sikker sykling på sammenhengende 
sykkelvegnett i hastighet opp til 25-30 km/t

• Reisetid for kollektiv skal reduseres med 20 % på viktige 
ruter (sentrum, Breivika og Giæverbukta)

• Gjennomsnittlig kjøretid for gods- og varetransport 
mellom viktige logistikk-knutepunkter på hovedvegnettet 
(E8 og rv. 862) skal være minst like god som i dag. 



Behov for økt fokus på varetransport i urban 
mobilitetsplanlegging



Agenda

• Intro Tromsø kommune – Tiltak for en bærekraftig by
• Korte innspill fra ASKO Nord, Posten Bring Tromsø og Bussring AS
• Hvordan planlegge god bylogistikk? – NORSULP
• Hva fungerer og hva er utfordrende  med fokus på sentrum, Breivika 

og Langnes? – plenumsrefleksjon
• Lunsj
• Gruppearbeid – En mer kostnadseffektiv og bærekraftig bylogistikk?
• Internasjonale trender – NORSULP
• Gruppearbeidet fortsetter
• Presentasjoner av gruppearbeid + plenumsdialog
• Oppsummering og avslutning



Sortering av tiltak

Tenk Tromsø Bylogistikkplan

Bransjestandard 
for varelevering

Forum for 
varetransport



Mandat – innledning del 1

Forum for næringstransport skal fungere som en møteplass mellom 
Tromsø kommune, næringsaktører og relevante organisasjoner for å 
diskutere kort- og langsiktige tiltak med mål om å sikre en bærekraftig 
transportinfrastruktur for nærings- og nyttetransporten i Tromsø 
kommune.

Forumet skal bidra til at næringstransport er en del av den helhetlige 
logistikkløsningen for Tromsø hvor unødvendig kjørte kilometer 
reduseres og med et kortsiktig mål om lavutslippskjøretøy og en 
langsiktig målsetting om nullutslipp. Nødvendig transport og levering 
skal skje på en slik måte at sjåførenes arbeidsmiljø ivaretas. 



Mandat – innledning del 2

Forum for varetransport skal være en aktiv deltager i Tromsø 
kommunes arbeid med bylogistikkplan (igangsetting av planen 
forutsetter politisk vedtak).

I tillegg til fysiske møter vil forumets medlemmer være høringspart i 
relevante planprosesser. Forumets anbefalinger skal vektlegges i 
kommunens planlegging. 



Mandat – organisering 

Forum for næringstransport møtes to ganger i året.

Det kan også innkalles til møter ved behov. 

Møtene holdes primært på Rådhuset eller hos et medlem.

Tromsø kommune er ansvarlig for innkalling og utarbeidelse av agenda 
og referat. Alle medlemmer kan komme med innspill til agenda.



Mandat - deltagere

Forumets deltagere er representert med én 
fast kontaktperson og møtedeltager, samt 
fast vararepresentant. Dette for å sikre god 
progresjon i arbeidet.

Forumet består av næringsaktører, relevante 
organisasjoner og statlige etater, samt 
representanter fra Tromsø kommune. 

Forumets medlemmer dekker selv egen 
tidsbruk og reisekostnader i forbindelse med 
møtene.

• Fra Tromsø kommune er deltar følgende 
avdelinger/seksjoner/enheter i forumet:
– Avdeling for bymiljø
– Seksjon for byutvikling

• Byggesak
• Byplan
• Park og friluft
• Veg
• Klima, miljø og landbruk

– Seksjon for drift og forvaltning
• Bydrift

– Seksjon for utbygging
– Seksjon for utvikling, plan og eierskap



Status oktober 2018

- Gjennomført to møter.
- Agenda:

- Forventningsavklaringer
- Mandat
- Status for tiltak foreslått i 

workshop
- Bylogistikkplan
- Orientering om prosjekter

- Flyplasstunnelen
- Busstrasé
- Nordbyen
- Gravemelding
- Klima-, energi- og miljøplan

Deltagere
Tromsø kommune ihht. Mandat Remiks
Arbeidstilsynet Tromsø havn
Politiet Nobina
Statens vegvesen Bussring
Troms fylkeskommune Holm Shipping
Yrkestrafikkforbundet region Nord ASKO
Norges lastebileierforbund Posten Bring
Næringsforeningen i 
Tromsøregionen

Eidissen Consulting

Din Taxi Schenker
Tromsø Taxi LUKS



Fungerer det?

Enda tidlig, men ja.
– Bidrar til økt kunnskap og forståelse om de 

ulike aktørenes rolle og behov
– Økt fokus internt på varelevering

• Bransjestandard for varelevering
• Bylogistikkplan

– Toveis informasjonsutveksling
• Euro 6-motorer.
• Svevestøv.
• Tines skolegårdkartlegging og Tenk Tromsø

– Tidlig involvering og informasjon om 
prosjekter.
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