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Bylogistikk

Noen utgangspunkt:

• Bylogistikk som frakt av varer, utstyr og 
avfall 

• «Bak seneaktivitet» skal foregå på en 
effektiv og smidig måte og til minst mulig 
hinder for sentrums byliv.

• Aktivitet krever nødvendig 
næringstransport

• Tilgjengelighet og trafikksikkerhet: 
• Sentrum har gågatenett og regulert 

biltilgjengelighet
• Skjerme bolig- og sentrumsområder 

• Økt handel på nett og hjemlevering

• Prinsipper forankret i kommunedelplan for 
Stavanger sentrum og kommuneplanen



Litt historikk

• Varelevering i Stavanger og Sandnes 
sentrumskjerner 2014 (Transnova/Enova
prosjekt)

• Rogaland fylkeskommune m.fl
• Rapport Asplan 2015
• Kvalitativ kartlegging v/Sigurd Ur og 

Joachim Weisser 2019

• Godstransport i Rogaland 
Godsundersøkelse for Vestlandet 2019

• NORSULP (Sustainable Urban Logistic
Plan in the Nordics) TØI/NTNU 2020

• Etatsprogram bylogistikk, Statens 
vegvesen.

• Stavanger City Hub

• KDP Sentrum og kommuneplanen

• «Sommervågen», arrangementer i sentrum



Noen prinsipper vi bruker
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▪ Mottak på egen grunn

▪ Servicelommer

▪ Traseer for varelevering

▪ Varelevering fra gate?

▪ Mobilitetspunkt og distribusjonspunkt

▪ Mobilitetsplan

▪ Viser til bransjestandard for varelevering (Luks)

▪ Henting av avfall
▪ Nedgravde containere

▪ Snuhamre

▪ Kundetilpassede løsninger

▪ Sentrum

▪ Avtale henting

Kilde: Aftenbladet 19.10.2011. Utsnitt av bilde fra åpning. 



Sentrumskjernen

▪ Gågatenett

▪ Bylogistikk i gågatenettet tillatt 
før kl. 11 og etter kl. 16

▪ Trangt gatenett

▪ Enveisregulering av gatene 
med innkjøring fra sør og 
utkjøring i nord

▪ Stavanger City Hub

▪ Stengepunkter 
«Sommervågen»



Sommervågen

▪ Stengepunkter, med pullert

▪ Kjøretraseer for bylogistikk før kl 11.00

▪ Beredskap

Aftenbladet 14/2 2014



Økt tilgjengelighet til sentrumskjernen. 
Pilotprosjekt

▪ Stavanger forpliktet seg i 2008 til å redusere CO2 utslipp

▪ Pilot i 2011 av nye prinsipper for organisering av 
transport av personer, varer og avfall på 
Sentrumshalvøya

▪ Mål:

▪ Redusere klimagassutslipp

▪ Revitalisere arealer som i dag er utilgjengelige eller lite 
brukt.

Prinsipper i arbeid med plan 2222 Sentrumshalvøya

http://www.regjeringen.no/nb/sub/framtidensbyer.html?id=547992
http://www.transnova.no/


Renovasjon

– Gatebildet er preget av mange avfallsbeholdere 

– Mye boss i beholdere som står ute hver dag

– Smau og attraktive gårdsrom er fylt opp med boss

– Mangler velfungerende renovasjonssystem



I dag

- Skreddersydde renovasjonsløsninger

- Underjordisk komprimator (restavfall og papir/papp)

- Tilbringerkjøretøy

- Sone med restriksjon for ordinære renovasjonsbiler

- «miljøstasjon» i sentrum (nedgravd containerstasjon for 
glass, restavfall og papir)



Stavanger City Hub

Omlastningssentral. Stavanger City Hub10

▪ Omlastning fra kjøretøy til El-lastesykkel

▪ Samarbeid med flere aktører

▪ Smidig å levere i sentrum til passende tidspunkt

▪ Reduksjon av kjøretøy i Sentrum



Sentrumsplanen
• Bylogistikk og varelevering

• Kjøretraser for 
næringstransport

• Egne servicelommer for 
vareleveranse (bredde 3 
meter)

• Ved næringsetableringer 
større enn 1000m2 skal 
varelevering skje på egen 
grunn

• Varemottak skal utformes i 
henhold ilt gjeldende 
standard for varemottak

• Mobilitetspunkt (og 
distribusjonspunkt)



Kommuneplanen. Bestemmelser om mobilitetsplan (pbl § 11-9 punkt 8)

Ved etableringer og bruksendringer (alle formål) med mer enn 50 ansatte eller større enn BRA 1 000 m², skal det 
utarbeides mobilitetsplan. Bestemmelsen gjelder for alle plannivå og for byggesak. Mobilitetsplanen tilpasses det aktuelle 
plannivået og tilgjengelig kunnskap om utbyggingen. 

Mobilitetsplanen skal inneholde mål for ønsket reisemiddelfordeling i tråd med kommunens overordnete mål om nullvekst i 
personbiltransport. Den skal beskrive tilbudet for gående, sykkel, kollektivtransport og bil, inkludert løsninger for parkering 
med antall plasser og organisering av parkeringen. I tillegg skal følgende dokumenteres: 

▪ Bolig:

▪ Antall boenheter

▪ Antall beboere

▪ Fordeling av transport gjennom døgnet.

▪ Fordeling av boligprosjektets samlede transport per transportmiddel.

▪ Tiltak for ønsket reisemiddelfordeling og for å nå kommunens overordnede mål om nullvekst i personbiltransporten.

▪ Virksomheter og andre funksjoner:

▪ Antall ansatte

▪ Besøksintensitet 

▪ Omfang av vareleveranser og eventuelt godstransport. 

▪ Transport inn og ut av virksomheten: personreiser til/fra jobb, reiser i arbeid, besøksreiser, varelevering, godstransport.

▪ Fordeling av transporten gjennom døgnet. 

▪ Fordeling av virksomhetens samlede transport per transportmiddel 

▪ Tiltak for ønsket reisemiddelfordeling og for å nå kommunens overordnede mål om nullvekst i personbiltransporten.

KPA Finnøy og Stavanger12



Retningslinje om mobilitetspunkt 
(ny i gjeldende plan)

Retningslinjer for mobilitetspunkt (2.3.1.3)

1. Det bør planlegges for mobilitetspunkt nær bydels- og 
lokalsentrene i kommunen. 

2. Det kan etableres mobilitetspunkt i nabolag. Det vil si 
steder der mange passerer i et boligområde og lokale 
målpunkt som lokal service/nærbutikk, kollektivholdeplass, 
skole, idrettsområde, kirke, miljøstasjon osv.

3. Det kan settes av areal til felles sykkelordning, 
sykkelparkering, felles bildeleordning (i eller i nærheten) og 
informasjon om transport og mobilitetstjenestene i området. 
Det kan videre settes av areal til hentested for pakker, 
servicestasjon for sykkel, ladepunkter mv. 
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Mobilitetspunkt. Hillevåg kommunedelssenter
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Prinsipper for torg og bilfrieområder i kommunen



Mobilitetspunkt Hillevåg15



Videre arbeid

▪ Strategi for bylogistikk som del av kommunens 
bærekraftig transport og mobilitetsstrategi

▪ Fysisk stenging av gågatenettet i Stavanger 
sentrum utenom vareleveringsperioder

▪ Prinsipper for torg og bilfrieområder i kommunen

▪ Videreutvikle konsept for distribusjonspunkt/ 
omlastingssentral

▪ Videreutvikle mobilitetspunkt

▪ Videre samarbeid

▪ Muligheter for framtiden

▪ Utslippsfri sone

▪ Omlastning sjø og land i sentrum?

▪ Droner?
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Takk for oppmerksomheten

Christin Berg

rådgiver

by- og samfunnsplanlegging

avdeling for byutvikling, seksjon overordnet plan

__________________________________

T: +47 51 50 71 56

www.stavanger.kommune.no
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