
Side

Hvordan utvikle 
bærekraftige 
bylogistikkplaner?

Erfaringer fra NORSULP-prosjektet

SIDSEL AHLMANN JENSEN
LOGISTIKK OG INNOVASJON, TØI



Side

NORSULP

 Mål: Veileder for norske kommuner i 
arbeidet med bylogistikk

 Hovedmålgruppe: Administrasjonen 
i norske bykommuner

 Finansiering: Vegdirektoratet og 
Forskningsrådet

 2016-2019
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 Klima og miljø
 Utfordringer på gatenivå (eksempler)

 Arealkonflikter
 Lossing og lasting + Varemottak
 Fremkommelighet – i gatenett og fra bil til mottak 
 Arbeidsforhold for sjåførene
 Sikkerhet og trygghetsopplevelse

 Areal til bylogistikkfunksjoner i sentrale byområder
 Redusert effektivitet pga trengsel, arealmangel 

Utfordringer
Mangel på 
kompetanse, 
data og 
helhetlig 
planlegging

Foto: Jürg Berger, LUKS Foto: Jürg Berger, LUKS
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Handlingsdel 
med 

økonomiplan 
og årsbudsjett 

(HØP) Oppdragsbrev

Årsmelding og 
regnskap

Kommunal 
planstrategi

Kommuneplanens samfunnsdel 
med arealstrategi

Kommuneplanens arealdel

Kommunedelpla
n areal

Kommunedelpla
n samfunnstema

Fag- og 
temaplaner

Områderegulering

Detaljregulering

Byggesak

Gjennomføring av tiltak

Fireårig rullering

Behov for revisjon avklares i 
planstrategien

Årlig 
rullering

Strategier og 
programmer

Kommunalt planhierarki. Eksempel fra Tromsø kommune (utkast høsten 2019)

Bylogistikkplan = ?
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KOMMUNEN

Strategisk nivå

Operasjonelt nivå

Koordinering på tvers

Integrert og helhetlig 
planlegging for bylogistikk

- Kommuneplanens 
samfunnsdel - byggesak
- Integrere mål og strategi for 
bylogistikk
- Samordnet arealstrategi –
med bylogistikk
- Prioritere og tildele ressurser
- Koordinere på tvers av 
sektorer / virksomheter
- Bruke bredt spekter roller og 
virkemidler 
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Lastesykkel – sykkelfelt, areal for 
lossing og lasting

Bylogistikkdepot og 
samleterminaler

Mottakerløsninger for netthandel

Nye kjøretøy og 
tjenester

Utviklingstrekk og nye løsninger

Foto: Älskade Stad
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Felles løsninger
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Medvirkning - private 
aktører

 Bylogistikk domineres av private aktører
 Mange, mangfoldig, komplekst
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Avsender Transportør Mottaker / 
bruker

Varedistribusjon

Håndverkere / renhold

Bygg og anlegg

Renovasjon
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Tromsø Forum for 
næringstransport

 Møteplass for kommunen, næringsaktører, relevante 
organisasjoner og statlige representanter

 Bymiljø, Byutvikling, Bydrift, Utbygging, Utvikling, plan og 
eierskap

 Drøfte tiltak og bidra til at næringstransport inngår i 
helhetlig logistikkløsning

 Redusere unødvendig kjørte kilometer

 Nullutslippskjøretøy

 Ivareta sjåførenes arbeidsmiljø

 Møtes 2 ganger i året
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