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Utredning av 
bylogistikk for 
Vestfoldbyene



Hvorfor: Behov for mer kunnskap om bylogistikk i vår region. 
Tønsberg er valgt som case for utredningen.

Hvem: Vestfold og Telemark fylkeskommune (prosjekteier) sammen med 
Tønsberg kommune, Norconsult og Citiplan. 

Hva: Kunnskapsgrunnlag Dagens situasjon og utfordringer

Mulighetsstudie Måter å jobbe videre på og mulige 
innsatsområder og piloter.

Hvordan: «Erfaringer tilsier at de gode løsningene skapes i møtet mellom 
næringsliv og andre relevante aktører»
Dialogbasert prosess med stor grad av medvirkning og involvering.

Tidslinje: Oktober 2020 - april 2021.

UTREDNING AV BYLOGISTIKK I VESTFOLDBYENE
Kort om prosjektet



Mål for prosjektet

• Få kunnskap og større forståelse for hvordan 
varedistribusjonen og tjenesteytelser skjer på 
regionalt nivå og lokalt i Tønsberg.

• Finne ut hvordan fylkeskommunen og kommunene 
kan jobbe målrettet og smart slik at bylogistikken
trekker i samme retning som øvrig byutvikling –
mot mer bærekraftige løsninger.

• Identifisere eksempler på gode tiltak for 
bylogistikk på kort og lang sikt. Tønsberg er case, 
men tiltakene bør også kunne fungere i andre byer 
i regionen. 

• Finne piloter og aktører som vil teste ut nye 
løsninger og konsepter. 



Bylogistikk og mobile tjenesteytere

• Bylogistikk handler om forflytning varer, 
utstyr og avfall inn til, ut fra og gjennom 
et byområde. 

• Bylogistikken handler både om 
leveranser i bykjerner, lokalisering av 
terminaler og håndteringen av 
tungtransporten gjennom byområder.

• Hovedfokus er varer, utstyr og 
renovasjon. I dette prosjektet har vi 
også sett på tjenesteforsyningen 
(kommunale og private mobile 
tjenesteytelser).



• Behovsforståelse er nøkkelen til resultater

• Identifisere reelle behov («pains & gains»)

• Hvem er problem-eier?
• Offentlige myndigheter har en rolle å spille her

• Hvem har motivasjon og evne til å løse 
problemene?

• Hvilke problemer eller muligheter er store nok til at 
aktører er villige til å investere i utvikling av nye 
løsninger?

Felles tilnærming til prosessen



Dialog med aktører –
et viktig utgangspunkt for arbeidet
Kunnskap/innsikt er innhenter hovedsakelig gjennom dialog med aktører og 
interessenter. Disse kan også vil være viktige bidragsytere knyttet til utvikling av 
løsninger.

Logistikk, 
handel og 
næringsliv

Kommune og 
offentlige 

virksomheter
Brukere av 

byen

Digitale verksteder med
• Offentlige aktører (plan, 

utvikling, drift og forvaltning)
• Transportbransjen
• Næringsliv (handel, gårdeiere 

mm)
• Kommunale tjenester 

(renovasjon og 
hjemmetjeneste)

Samtaler m/bl.a.
• Tønsberg kommune

• Plan/drift
• Hjemmetjenesten
• Klima/innkjøp

• Farmandstredet
• PostNord
• ASKO
• DB Schenker 
• Tønsberglivet
• Sykehuset i Vestfold
• Frelsesarmeen
• M.fl.

Kommunikasjonsarbeid
• Nettside med oppdatert 

informasjon
• Filmer som belyser 

problemstillinger og mulige 
løsninger

• Aktiv kommunikasjon!



Anskaffelser

Bylogistikk - et sammensatt felt

Trafikk og 
fremkommelighet

Trafikksikkerhet

Bymiljø

Gatebruk

Arealbruk

Arbeidsmiljø

Sentrumsutvikling
og handel

Renovasjon og 
retur av avfall

Klima og utslipp



Prosess – bylogistikk Vestfold / Tønsberg 

Verksted 1a/b: Identifisere 
utfordringer

2. Definere 
utfordringsområder og 
supplere med innsikt knyttet til 
disse

1. Innhente kunnskap og 
innsikt – utfordringer og 
muligheter, lokalt og regionalt

Samtaler/intervjuer Verksted 2: Respons 
virkelighetsforståelse og innspill 
til veien videre

3. Definere veien videre-
løsningsutvikling og oppfølging

4. Dokumentasjon, 
sluttrapport og videre 
oppfølging

Vi er her! 
Mye spenning knyttet til 
fortsettelsen!



Hvilke utfordringsområder er blitt identifisert? 



Sentrale og relevante utfordringsområder i Tønsberg

Håndtering av varer 
og gods sentralt i 

Tønsberg
• Torget + 

sidegater
• Brygga

Parkerings-
situasjon for 

hjemmetjenesten i 
Tønsberg sentrum

Manglende 
samordning av 

innkjøp og 
varelevering hos 

offentlige 
virksomheter



Utfordringsområde 1
Håndtering av varer og gods i Tønsberg sentrum
Nærmere beskrivelse av utfordringer



Torget med sidegater
• Smale gater med brostein og kanter, trær 

og møblering gir mange konflikter og 
krevende arbeidsforhold.

• Skader på biler og inventar i gatene
• Mange gående, spesielt sommer, gir 

trafikksikkerhetsutfordringer

Brygga
• Få tilrettelagte arealer – mange 

leveranser 
• Mange gående, høyt konfliktnivå, spesielt 

sommer 
• Blokkerer beredskapsveier, 

kjører/parkerer ulovlig
• Lang vei å gå til enkelte mottakere, og for 

deler av avfallshåndteringen
• Øl-leveranser er avhengige av nærhet til 

mottaker (begrenset lengde på slange)
• Hotellene har sammensatte behov og 

typer leveranser (rens m.m.)

Brygga

Torget med 
sidegater



Torget med sidegater – eksempel dagens situasjon

2. Det er en 
vareleveringslomme ved 
Conradis gate/Storgata 
20, som kan benyttes til 
lettere last. Den ligger i 
bakken så tyngre last er 
umulig å få opp her.

1. Etter å ha levert til 
4-8 mottakere på 
Stensarmen, begynner 
leveringen i sentrum ca
kl 10, med start i 
Storgata.

3. Stopp i Storgata 
skjer i gata. 
Trafikk og evt. andre 
transportører må vente 
bak. 

4. Etter Storgata 32 
(gågate) blir det mer 
utfordrende. Kantstein, 
trær, skilt, møblering, 
etc gjør det 
utfordrende og fort 
skader på bil. Ved 
stopp kommer ingen 
forbi.

Eksempel vareleveringssituasjon, PostNord



Utfordringsområde 2
Tilgjengelighet og parkering for hjemmetjenesten i 
Tønsberg sentrum
Nærmere beskrivelse av utfordringer



Mange brukere i Foynsenteret, 
tilrettelagt for eldre 
funksjonsnedsettelse. Umulig å 
finne p-plass, håper på tilgang til 
p-kjeller på sikt.
Har måttet hente inn 
parkeringstillatelse for parkering 
på torget i samarbeidet med 
parkeringsselskapet.

Hjemmetjenesten i bykjernen

5-6 biler i byen på dagtid.
Typisk arbeidsliste for pleier i 
sentrum er 10-15 brukere. 
Planlagt rute, men trygghetsalarm 
og andre hendelser gjør at dagen 
er uforutsigbar.

Tverrgatene og området vest for 
Møllegaten er utfordrende, det 
samme gjelder Graabrødregaten
og Torggaten. Her er det flere 
eldre leilighetsbygg med eldre 
beboere.

Utfordringer dagens situasjon
• Kan bruke opptil 20 min enkelte 

steder på å finne parkering, mye 
letekjøring

• Må ofte parkerer ulovlig - bøter 
gir tidkrevende etterarbeid

• Feilparkering blokkerer for 
utrykning

Utviklingstrekk 
• Fjerning av p-plasser sentralt –

vanskelig for hjemmetjenesten å 
finne ledig plass

• Økt behov for hjemmetjenesten i 
sentrum på grunn av nye 
boligprosjekter sentralt

Behov
• Minimere kjøretid, og forbedre 

ruteplaner – etableres nytt system 
nå med Spider

• Tilgang til p-areal i nærhet til 
brukere (forutsigbarhet)

• Må «rykke ut» raskt pga. 
trygghetsalarmer – lite tid til å lete 
lenge etter ledig plass.

• Medisiner må låses inn i bil.
• Trenger også tilgang til 

avfallsanlegg



Utfordringsområde 3
Offentlige innkjøp
Funn fra intervjuer – muligheter/utfordringer



Offentlig innkjøp og varelevering

Dagens situasjon
• Offentlige virksomheter står for et stort volum av 

vareinnkjøp i Tønsberg
• Innkjøpsordningene er i varierende grad samordnet.

Muligheter
• Styring av offentlige innkjøp kan gi store positive 

økonomiske og miljømessige effekter (utredet i bl.a. Oslo 
kommune).

• Gjennomført i større grad i Sverige 
• Leveransene til et leveransepunkt.
• Innkjøper administrerer og styrer utlevering mot egne 

virksomheter og enheter. 
• Utelukkende positive resultater.



Gatebruk, 
tilrettelegging av 

arealer, transport- og 
arealplanlegging, 

regelverk og 
regulering

Nye tjenester og 
samarbeid, 

smartbyteknologi, 
digitalisering, nye 
mobilitetsformer

+

Kunnskap, innsikt og dialog



Prioriterte innsatsområder  – Mulige arenaer for oppfølging

Bedre 
tilgjengelighet og 

parkerings-
muligheter for 

hjemmetjenesten i 
Tønsberg sentrum

Bedre 
tilrettelegging 

for håndtering av 
varer og gods 

sentralt i 
Tønsberg

Vurdering av 
effekter og tiltak 

relatert til 
samordning av 

innkjøp og 
varelevering hos 

offentlige 
virksomheter

Arenaer for kunnskapsdeling og samarbeid regionalt
• Regionalt bylogistikkforum
• Læringsutbytte og erfaringsutveksling på tvers av 

byområder

Lokale prosjekter og innsatsområder
• Koordinert innsats gjennom arbeidet med mobilitetsplan 

i Tønsberg samt gjennom arbeidet med Bypakke
Tønsberg-regionen

• Optimalisering av parkeringsstrategi 
• Optimalisering av gatebruksplan

Mulige pilotprosjekter 
• Etablering av «De ti bud» - Klimasats
• Mer effektiv varelevering fra Tønsberg kommune –

Skjønnsmidler fra Statsforvalteren
• Spider – Hjemmetjenesten



Pilotprosjekt Bærekraftig bylogistikk i Tønsberg sentrum  «De ti bud»





Pilotprosjekt Bærekraftig bylogistikk i Tønsberg sentrum  «De ti bud»



En mulig modell for videre arbeid

Vestfold og Telemark fylkeskommune - Bylogistikk for Vestfoldbyene (vtfk.no)

TØNSBERG
pilotarena

Regionalt 
bylogistikk

-forum

Byer i Vestfold-Telemark

• Læringsutbytte og 
erfaringsdeling på tvers av 

byområder i fylket 

• Muligheter for 
oppskalering av 

vellykkede piloter

• Samskaping og synergier

https://www.vtfk.no/meny/tjenester/samferdsel/planer-og-strategier/bylogistikk-for-vestfoldbyene/


Takk for meg!


	Fagdag Bylogistikk - Statens vegvesen��
	UTREDNING AV BYLOGISTIKK I VESTFOLDBYENE�Kort om prosjektet
	Mål for prosjektet
	Bylogistikk og mobile tjenesteytere�
	Felles tilnærming til prosessen
	Lysbildenummer 6
	Lysbildenummer 7
	Prosess – bylogistikk Vestfold / Tønsberg �
	Lysbildenummer 9
	Sentrale og relevante utfordringsområder i Tønsberg�
	Lysbildenummer 11
	Lysbildenummer 12
	Torget med sidegater – eksempel dagens situasjon�
	Lysbildenummer 14
	Lysbildenummer 15
	Lysbildenummer 16
	Offentlig innkjøp og varelevering�
	Lysbildenummer 18
	Prioriterte innsatsområder  –   Mulige arenaer for oppfølging�
	Pilotprosjekt Bærekraftig bylogistikk i Tønsberg sentrum  «De ti bud»
	Lysbildenummer 21
	Pilotprosjekt Bærekraftig bylogistikk i Tønsberg sentrum  «De ti bud»
	En mulig modell for videre arbeid
	Takk for meg!

