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Synspunkter på veilederen for
bylogistikkplaner
Christin Berg, By- og samfunsplanlegging

Spørsmål fra prosjektet
▪

▪

Er dette [veilederen] noe dere kan
bruke i kommunen? Hvis ikke, hva
mangler?
Er det viktig informasjon eller tema
som mangler?

Noen av mine tanker på
forhånd. Vil veilederen gi
meg svar på:
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪

Definisjon av næringstransport og bylogistikk
Hvordan ser en bylogistikkplan ut?
Måter å avgrense en bylogistikkplan på
Hva er aktørbildet?
Dokumentasjon på statistikk, trender og
utviklingstrekk
Hvordan tilrettelegge for bylogistikk i
arealplanleggingen?
Prinsipper og anbefaling av løsninger for å
håndtere bylogistikken i møte med andre
hensyn
Forslag til metode og trinn i arbeidet med en
bylogistikkplan
Medvirkning, forankring og samarbeidsformer

Noen av mine tanker på
forhånd. Vil veilederen gi
meg svar på:
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪

Definisjon av næringstransport og bylogistikk
Hvordan ser en bylogistikkplan ut?
Måter å avgrense en bylogistikkplan på
Hva er aktørbildet?
Dokumentasjon på statistikk, trender og
utviklingstrekk
Hvordan tilrettelegge for bylogistikk i
arealplanleggingen?
Prinsipper og anbefaling av løsninger for å
håndtere bylogistikken i møte med andre
hensyn
Forslag til metode og trinn i arbeidet med en
bylogistikkplan
Medvirkning, forankring og samarbeidsformer
Fra veilederen s 8

Noen av mine tanker på
forhånd. Vil veilederen gi
meg svar på:
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪

Definisjon av næringstransport og bylogistikk
Hvordan ser en bylogistikkplan ut?
Måter å avgrense en bylogistikkplan på
Hva er aktørbildet?
Dokumentasjon på statistikk, trender og
utviklingstrekk
Hvordan tilrettelegge for bylogistikk i
arealplanleggingen?
Prinsipper og anbefaling av løsninger for å
håndtere bylogistikken i møte med andre
hensyn
Forslag til metode og trinn i arbeidet med en
bylogistikkplan
Medvirkning, forankring og samarbeidsformer

Nytt plansystem i
Stavanger – kort
fortalt
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Planbehov og
arbeidsplan for
politiske
hovedutvalg

Definisjon av
plantypene

Strategi

Temaplan

❑Utarbeides kun for politisk utvalg i begynnelsen av kommunestyreperioden
❑Kort, ca 10 lysark
❑Prioritering av mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel med relevans for det politiske
hovedutvalgets virkeområder, og evt lovpålagte oppgaver/andre sentrale strategier (ikke nye mål)
❑Vurdering av planoppgaver og evt konkrete prioriteringer/tiltak som følges opp i HØP

❑Klart formål
❑Utfordringsbeskrivelse
❑Mål eller referanse til mål
❑Satsingsområder/hovedmål, veivalg, strategier
❑Ikke tiltak

❑Klart formål
❑Utfordringsbeskrivelse
❑Mål
❑Kan ha satsingsområder og strategier
❑Tiltak

❑Tiltak for oppfølging av vedtatt plan eller strategi

Handlingsplan

Noen av mine tanker på
forhånd. Vil veilederen gi
meg svar på:
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪

Definisjon av næringstransport og bylogistikk
Hvordan ser en bylogistikkplan ut?
Måter å avgrense en bylogistikkplan på
Hva er aktørbildet?
Dokumentasjon på statistikk, trender og
utviklingstrekk
Hvordan tilrettelegge for bylogistikk i
arealplanleggingen?
Prinsipper og anbefaling av løsninger for å
håndtere bylogistikken i møte med andre
hensyn
Forslag til metode og trinn i arbeidet med en
bylogistikkplan
Medvirkning, forankring og samarbeidsformer

Noen av mine tanker på
forhånd. Vil veilederen gi
meg svar på:
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪

Definisjon av næringstransport og bylogistikk
Hvordan ser en bylogistikkplan ut?
Måter å avgrense en bylogistikkplan på
Hva er aktørbildet?
Dokumentasjon på statistikk, trender og
utviklingstrekk
Hvordan tilrettelegge for bylogistikk i
arealplanleggingen?
Prinsipper og anbefaling av løsninger for å
håndtere bylogistikken i møte med andre
hensyn
Forslag til metode og trinn i arbeidet med en
bylogistikkplan
Medvirkning, forankring og samarbeidsformer
Kartlegging i Stavanger sentrum (Rogaland fylkeskommune)

Noen av mine tanker på
forhånd. Vil veilederen gi
meg svar på:
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪

Definisjon av næringstransport og bylogistikk
Hvordan ser en bylogistikkplan ut?
Måter å avgrense en bylogistikkplan på
Hva er aktørbildet?
Dokumentasjon på statistikk, trender og
utviklingstrekk
Hvordan tilrettelegge for bylogistikk i
arealplanleggingen?
Prinsipper og anbefaling av løsninger for å
håndtere bylogistikken i møte med andre
hensyn
Forslag til metode og trinn i arbeidet med en
bylogistikkplan
Medvirkning, forankring og samarbeidsformer

Noen av mine tanker på
forhånd. Vil veilederen gi
meg svar på:
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪

Definisjon av næringstransport og bylogistikk
Hvordan ser en bylogistikkplan ut?
Måter å avgrense en bylogistikkplan på
Hva er aktørbildet?
Dokumentasjon på statistikk, trender og
utviklingstrekk
Hvordan tilrettelegge for bylogistikk i
arealplanleggingen?
Prinsipper og anbefaling av løsninger for å
håndtere bylogistikken i møte med andre
hensyn
Forslag til metode og trinn i arbeidet med en
bylogistikkplan
Medvirkning, forankring og samarbeidsformer

Noen prinsipper vi
bruker
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Mottak på egen grunn
Lommer
Traseer for varelevering
Varelevering fra gate?
Mobilitetspunkt og distribusjonspunkt
Mobilitetsplan
Viser til bransjestandard for varelevering
(Luks)
Henting av avfall
▪
▪
▪

Nedgravde containere
Snuhamre
Kundetilpassede løsninger
▪
▪
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Sentrum
Avtale henting

Noen av mine tanker på
forhånd. Vil veilederen gi
meg svar på:
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪

Definisjon av næringstransport og bylogistikk
Hvordan ser en bylogistikkplan ut?
Måter å avgrense en bylogistikkplan på
Hva er aktørbildet?
Dokumentasjon på statistikk, trender og
utviklingstrekk
Hvordan tilrettelegge for bylogistikk i
arealplanleggingen?
Prinsipper og anbefaling av løsninger for å
håndtere bylogistikken i møte med andre
hensyn
Forslag til metode og trinn i arbeidet med en
bylogistikkplan
Medvirkning, forankring og samarbeidsformer

Noen av tanker. Vil
veilederen gi meg svar på:
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪

Definisjon av næringstransport og bylogistikk
Hvordan ser en bylogistikkplan ut?
Måter å avgrense en bylogistikkplan på
Hva er aktørbildet?
Dokumentasjon på statistikk, trender og
utviklingstrekk
Hvordan tilrettelegge for bylogistikk i
arealplanleggingen?
Prinsipper og anbefaling av løsninger for å
håndtere bylogistikken i møte med andre
hensyn
Forslag til metode og trinn i arbeidet med en
bylogistikkplan
Medvirkning, forankring og samarbeidsformer

Oppsummert
▪

▪

▪
▪
▪
▪

Ja. Veilederen beskriver relevante
problemstillinger, men den kan bli mer
konkret
Det kan være utfordrende å lage en modell
som passer for alle kommuner. Det vil være
nyttig med en felles fremgangsmåte og
anbefalinger for hvordan planen skulle
utarbeides.
Veilederen kan være tydeligere på trender og
teknologisk utvikling og betydning det kan gi
Mer konkret på statistikk og fakta
Mer konkret på aktørbildet og hvem som bør
tas med i arbeidet
Mer konkret på løsninger for hvordan vi
ivaretar bylogistikk på en god måte

