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• Målet:  - støtte norske bykommuner i 
arbeidet for å få en velfungerende og 
klima- og miljøvennlig bylogistikk.

• - Bylogistikk - frakt av varer, utstyr og 
avfall 

• - er viktig for utviklingen av levende og 
bærekraftige byer.

• Dette har hittil vært viet lite 
oppmerksomhet i planlegging og 
politikkutforming i norske kommuner.

• Det er behov for å integrere 
bylogistikk i kommunale strategier, 
sikre koordinering på tvers av 
kommunesektorer og 

• styrke medvirkning fra 
næringslivsaktører.  

• ? Får vi svar?

• Definisjon:  bylogistikk er frakt 
av varer, utstyr og avfall til, fra, i 
og gjennom byområder, i tråd 
med Statens vegvesen og EU 
sin definisjon. Dette omfatter 
tradisjonell varelevering til 
detaljhandel, hoteller og 
restauranter, tungtrafikk 
gjennom byområder, transport 
av varer til og fra 
industribedrifter, offentlig og 
privat renovasjon, transport av 
produkter til gjenbruk og 
gjenvinning, material- og 
massetransport til og fra bygg-
og anleggsvirksomhet, og frakt 
av utstyr i håndverker-, 
vedlikeholds- og 
renholdsoppdrag
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Veilederen prøver å svare 

på mange utfordringer –

overordna, strategisk og helt 

ned på detalj. 

Kommunene har ulike 

ansvar for flere av feltene 

som angår varetransport. 

Er dette god nok 

oppsummering?
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• Planleggere må 
kombinere og sette 
sammen møtesteder for 
disse aktørene –

• Finne hva som blir best 
løsning –kompromiss for 
at varetransport skal 
fungere. 

• Nyttig påminning om 
kompleksitet….



Til slutt

• Veilederen er nyttig: 

• -viser hva og hvorfor 
bylogistikk er viktig

• Viser hvor kommunen har 
ansvar og

• Viser hvem som må involveres

• Uklar på hvordan 

• Kommunene må fortsatt sjøl 
finne ut når og i hvilke planer vi 
skal løse byogistikken….

• Litt svak på konkrete 
utfordringer knyttet til 
byggesaker og skiltvedtak og 
mulig bruk av kommunale 
vedtekter..



• Målet:  

• - støtte norske bykommuner i arbeidet for 
å få en velfungerende og klima- og 
miljøvennlig bylogistikk.

• - Bylogistikk - frakt av varer, utstyr og 
avfall 

• - er viktig for utviklingen av levende og 
bærekraftige byer.

• Dette har hittil vært viet lite 
oppmerksomhet i planlegging og 
politikkutforming i norske kommuner.

• Det er behov for å integrere bylogistikk i 
kommunale strategier, sikre koordinering 
på tvers av kommunesektorer og 

• styrke medvirkning fra 
næringslivsaktører.  

• Tja

• Ja -Klargjør hva bylogistikk er

• Ja -Klargjør viktigheten av bylogistkk

• Tja – gir få svar på hvordan?

• Tja- bør bli tydeligere påhvem som skal 
involveres – ellers er jo medvirkning en 
ordinær oppgave i arealplanlegging. 



Planinnspill sentrumsplan Tromsø 

eksempel














