Kartlegging av kunnskapsbehov
knyttet til bylogistikk hos planleggere

Fagdag om bærekraftig bylogistikk, SVV, 18 mars 2021
Maria Hatling, fagspesialist byutvikling, Norconsult
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Intervjuer
• Semistrukturerte intervju

Lik fremgangsmåte, tilpassede spørsmål

• Utvalg av informater
Konsulenter/«planleggere»
LUKS (Leverandørenes Utviklings- og Kompetansesenter)
Arbeidstisynet
SINTEF
Byggforsk
• Sentrale spørsmål
•
•
•
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Kunnskapsnivå og kilder til informasjon?
Hvilken kunnskap mangler?

Hva skal til for at man kan sikre gode løsninger for bylogistikk
generelt - og varelevering spesielt - i urbane områder?

8 stk.
• by-/arealplanlegger, veiingeniør,
ingeniør/regulering,
samferdselsingeniør,
mobilitetsplanlegger, arkitekt,
landskapsarkitekt
• Mulighetsstudier/utredninger,
reguleringsplan, byggeplan
• Oppdragsleder, fagansvarlig,
medarbeider

Hovedfunn
1.

Det er store variasjoner i hvordan bylogistikken ivaretas i de ulike prosjektene, og kunnskapen hos de som planlegger eller
påvirker løsninger for bylogistikk (indirekte eller direkte)

2.

Kunnskap og data finnes, men det finnes også kunnskapshull

3.

Det er behov for (veiledning knyttet til) avveininger mellom hensynet til bylogistikk og andre trafikantgrupper. Gode løsninger for
bylogistikk generelt - og varelevering spesielt – fordrer gode prosesser og avveininger mellom ulike trafikantgruppers behov.

4.

Kunnskapen må bli lettere tilgjengelig, operasjonaliseres og forankres

5.

Hvordan og hva skal vi planlegge for i fremtiden? Det er behov for en tilnærming til hvordan vi kan legge til rette for fremtidens
bylogistikk.
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1.

Det er store variasjoner i hvordan bylogistikken ivaretas i de ulike prosjektene, og
kunnskapen hos de som planlegger eller påvirker løsninger for bylogistikk
(indirekte eller direkte)
Oppdragsgiver har sjelden
bakgrunnsinformasjon, krav eller forventninger
knyttet til hvordan bylogistikken skal ivaretas

Flere fagområder som påvirker
løsninger/mulighetsrom for bylogistikk - og
har behov for kunnskap
Landskapsarkitekt

Veiingeniør

Arkitekt

(planleggernes opplevelse i prosjekter hvor bylogistikk var ikke hensikt
med prosjekt)

Mobilitetsplanlegger

Oppdragsgiver
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2.

Kunnskap og data finnes…

Empri
Veiledere/standarder
Forskning
Prosjekter/piloter
Masteroppgaver
mm.

12.03.21
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2.

Kunnskap og data finnes …men det finnes også kunnskapshull
• Hvordan legge til rette for miljøvennlig og effektiv varelevering?
• Hvilke andre faktorer som spiller inn på arealbruk til
vareleveringsløsninger (i tillegg til det faktiske arealet
oppstillingsplassen tar)
• Store avvik fra standarder/erfaringstall for mengde leveranser til
ulike typer forretninger og de faktiske forhold. Behov for metode
for innhenting av stedspesifikke data/forutsetninger, f.eks. knyttet til
kvalitetssikring når minimumsløsninger legges til grunn?
• Hva er de fullgode løsningene, og hva er de viktigste parameterne å
hensynta dersom man ikke kan opp nå fullgod løsning?

12.03.21
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3.

Gode løsninger for bylogistikk generelt - og varelevering spesielt – fordrer gode
prosesser og avveininger mellom hensynet til bylogistikk og andre
trafikantgruppers behov.
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4.

Kunnskapen må bli lettere tilgjengelig, operasjonaliseres og forankres
• Eksempler på konkrete løsninger/prinsipper kan oppleves som mer tilgjengelig når
man er presset på tid og ressurser i et prosjekt.
• Det kan ha effekt med oppsøkende arbeid til ulike fagmiljøer
• Behov for tilgjengeliggjøring og forankring av kunnskap i kommunene
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De siste årene har det skjedd en «revolusjon» i
Norge mht. kunnskap knyttet til
sykkelplanlegging og tilgjengeliggjøring av
denne. Overførbart til bylogistikk?

Skjermdump
https://www.oslo.kommune.no/etater-foretak-ogombud/bymiljoetaten/#gref

12.03.21
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Regional plan

Kommunal plan

Praksis

Område plan/
VPOR

Reguleringsplan

+ Endring

Forankring i alle ledd = Bedre tilrettelegging
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Byggesak

5.

Hvordan og hva skal vi planlegge for i fremtiden? Det er behov for en tilnærming
til hvordan vi kan legge til rette for fremtidens bylogistikk.
• Mange av antakelsene om hva som bør gjøres for å skape en mer miljøvennlig og
«urban» varetransport stemmer ikke nødvendigvis med realiteten
• Klimagassutslipp
• Størrelse på bil vs hyppigheten på leveranser
• Mange reguleringsplaner har lange tidshorisonter - det er viktig at vi da ikke planlegger
for en dårligere eller urealistisk fremtid
• Endret leveringsmønster – netthandel, organisering av bransjen mm.
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Oppfølging?
Kartlegge og beskrive gode løsninger. Arealbehov knyttet til varelevering for ulike arealformål bør eksemplifiseres til fullgode
løsninger, og akseptable alternativer der fullgode løsninger ikke er mulige. Eksempler på hvordan temaet er ivaretatt på en god måte i
overordnede reguleringsplaner/VPOR/KDP kan også inkluderes. Eventuelt kan noe av dette inkluderes i Byggforsk-serien?
Kommunikasjon. Hvordan skal vi få formidlet informasjon og data videre effektivt til ulike målgrupper. Det bør også diskuteres hvem
som skal forandre dette – hvem «eier» anbefalingene?
Dialog med kommuner – kommunen har en svært viktig rolle med å forankre, videreformidle kunnskap og stille krav i overordnede
planer, og følge opp temaet i saksbehandlingen.
Hvordan ivareta temaet på ulike plannivå?
Arbeide med fremtidsvisjoner for bylogistikk? Nær og fjern fremtid. Grunnlag for planlegging.
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Takk for oppmerksomheten!
Maria Hatling
Fagspesialist Byutvikling
T: 45401196
M: maria.hatling@norconsult.com
https://twitter.com/nobyplan
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