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Bakgrunn

• Godstransport utgjør 30 % av 
trafikken i byer 

• Fokus på logistikk i de største byene

• Fortetting gir økt etterspørsel for 
varer og tjenester

• Netthandel og hjemlevering med rask 
levering gir mer transport

• Økt logistikkaktivitet på begrenset 
areal
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Bylogistikk i planlegging

Barrierer
• Mangel på fokus og strategi

• Mangel på eierskap til 
problemstillingen 

• Mangel på koordinering

• Mangel på data

• Målkonflikter
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Muligheter

• Økt framkommelighet

• Redusert trafikk

• Effektivisere arealbruk 
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TRANSPORTØRER  MYNDIGHETER MOTTAKERE KONSUMENTER ANDRE

• Planlegging
• Infrastruktur
• Regelverk
• Innkjøp

• Varetransport • Mottak 
• Salg

• Sluttbruker

• Små og store 
logistikkbedrifter

• Private aktører 

• Stat/Kommuner
• Offentlige 

selskaper 

• Butikker
• Restauranter
• Tannlege

• Privatpersoner
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• Renovasjon 
• Utbyggere 
• Kollektivtransport 

• Persontransport
• Drift/vedlikehold
• Eiendomsutvikling
• Etc.

Aktører – ansvarsområder
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• Kunnskap
• Prioritering av 

bylogistikk 
• Praktiske råd 

framfor 
retningslinjer

• Tidlig involvering 
• Fokus på 

konkrete planer
• Effektivisering gir 

økt lønnsomhet 

• Må være direkte 
relatert til deres 
virksomhet 

• Indirekte 
påvirkning 
gjennom 
handlevaner

TRANSPORTØRER  MYNDIGHETER MOTTAKERE KONSUMENTER ANDRE

• Må være direkte 
relatert til deres 
virksomhet 

Hvordan skape interesse blant aktørene?



Når er riktig tid for aktualisering?
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Samordnet bolig-, 
areal- og 
transportplanlegging



Når er riktig tid for involvering?
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Case – Klæbuveien

• Kommunen forutsatte 
at utbygger skulle løse 
varelevering på egen 
grunn

• Lastebiler, personbiler 
og gående og syklister

• Måtte bygge om i 
ettertid 
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Etter
Før

Kartverket/Norgeibilder.no
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KUNNSKAP OM 
BYLOGISTIKK, ATFERD OG 
AKTØRER

VISJONER SOM ER TYDELIGE 
OG INTEGRERTE I 
PLANHIERARKIET OG 
TILPASSET LOKAL KONTEKST  

VEDTAK PÅ RIKTIG PLASS I 
PLANSYSTEMET

Hvordan realisere mulighetene?



Vegen videre

• Tydelige kanaler for involvering  og etablere arenaer for 
samarbeid og dialog

• Data og informasjon om faktiske forhold som f. eks. antall 
kjøretøy, leveringer og lossetid

• Kartlegging av små aktører for å inkludere deres behov

• Samarbeid mellom transportører på last-mile
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Bakgrunnsinfo

• Hva trenger norske byer for å starte planlegging for bylogistikk. Erfaringer fra Bodø, 
Drammen, Oslo, Kristiansand, Stavanger, Trondheim og Tromsø (TØI-rapport 
1679/2019) 
Karin Fossheim, Elise Caspersen, Astrid Bjørgen, Hampus Karlsson og Olav Eidhammer

• The potential for coordinated logistics planning at the local level: A Norwegian in-
depth study of public and private stakeholders. (Journal of Transport Geography)  
Astrid Bjørgen, Hanne Seter, Terje Kristensen og Kelly Pitera (NTNU)
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0966692317307512

• Analyse av NORSULP-casene (Notat)
Hampus Karlsson og Astrid Bjørgen 
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0966692317307512

