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Gatebruksplan for Midtbyen

Hovedmål: 

Langt flere skal gå, sykle 

og reise kollektivt i 

Trondheim, og Midtbyen 

skal være attraktiv, 

levende og tilgjengelig. 
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Verksted bylogistikk 
14. mars 2018



▪ Velkommen til verksted om varetransport
Einar Aassved Hansen, kommunaldirektør byutvikling  Trondheim kommune

▪ Hvilke utfordringer ser distributørene av varer i Trondheim? 
Espen Refsnes, Bring

▪ Mottak av varer i Trondheim sentrum - til restaurant og 
kjøpesenter
Alexander Skjefte, EC Dahls pub og kjøkken, og Ronny Brandhaug, Trondheim torg

▪ Konsekvenser av nye trender i varehandelen
Olav Eidhammer, Transportøkonomisk institutt

▪ Bylogistikkplaner og framtidsrettede løsninger
Astrid Bjørgen fra SINTEF og Karin Fossheim fra Transportøkonomisk institutt

▪ Gruppearbeid

Verksted om bylogistikk i Trondheim 14. mars 2018

https://drive.google.com/file/d/17vQnyL8eMlE8PN73A0TLEyC74v-fWW5U/view
https://drive.google.com/file/d/1P0WdGPMZW3W7Cf1ZJ9mwrApxw923eeSL/view
https://drive.google.com/file/d/1oFICdYqh1Eu-36v1QIJ6S9H7SUjLaRgH/view
https://drive.google.com/file/d/1DM9uADBrO1K23LLubGMXvtAYTH8YMZ46/view


Dette fungerer bra i dag: 

- Kjøpesenter med felles varemottak 

(Trondheim Torg, Sirkus shopping m.m.) 

- Gågater med levering før kl. 12

- Varmekabler på fortau

- Samarbeid og god dialog mellom aktører

- Løsningsorienterte sjåfører 



Dette fungerer dårlig i dag:

- For få og små lastesoner

- For få felles varemottak

- Venting, kø og ekstra leterunder

- For mange halvfulle biler

- Konflikt med andre trafikantgrupper (eks. sykkelfelt) 

- For lite fokus på bylogistikk i planleggingen

- Ikke god nok fellesdistribusjon  

Foto: Ronny Brandhaug, Trondheim torg



Forbedringstiltak: 

- Utarbeide veileder for varelevering og 

eksempelsamling med gode løsninger

- Flere og bedre lastesoner

- Etablere HUBer og felles varemottak

- Redusere personbiltrafikk

- Prioritere nok areal 

- Mer samkjøring

- Sambruk av areal

- Tidlig brukerinvolvering

- Bemannet mottak nattestid

- Insentiver for bruk av miljøvennlige kjøretøy 

og etablering av felles varemottak. 

Foto: bring.no



- Identifisert hva som fungerer og ikke 

fungerer

- Oversikt over mulige tiltak

- Medvirkning: det er etablert en 

kommunikasjonsplattform. Aktører inviteres 

videre i de neste verkstedene. 

Nytte av NORSULP-verksted



Bylogistikk i kortsiktig gatebruksplan 
februar 2019





Verksted bylogistikk 18. juni 2019





- En “levende plan” ettersom endringer skjer fort

- Digital løsning for bestilling av vareleveringslommer

- Felles varemottak pr. kvartal og bedre koordinering 

mellom mottakere 

- Bynære HUBer for omlasting

- Sambruk av arealer (eks. parkering og varelevering)

- Større biler fører til færre leveranser. 

Innspill til tiltak for bylogistikk - fra verkstedet: 



Hva trenger vi av kunnskap? 

- En sjekkliste for saksbehandlere

- Fakta om anbefalte løsninger

- Hvordan koble prinsipper og gode nok løsninger? 

Team Lala Tøyen



Takk for meg! 
mari.hage.basberg@trondheim.kommune.no


