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Bylogistikk i 
Vestfold / Tønsberg
Kunnskapsgrunnlag og løsningsprinsipper for videre utvikling av bærekraftig bylogistikk i regionen

Vedlegg | Prosess og verksteder



1. Innledning

Dette dokumentet inneholder en beskrivelse av prosess og metode for vår aktørbaserte 
medvirkningsprosess i Bylogistikkprosjektet Vestfold / Tønsberg høsten 2020 og våren 2021. Den 
aktørbaserte prosessen er særlig knyttet til to typer hovedaktiviteter og er gjennomført i nært 
samarbeid med Vestfold og Telemark fylkeskommune: 

 Samtaler og videoproduksjon med sentrale aktører for en dypere forståelse av utfordringer,
problemstillinger og lokalt tilpassede analyser og løsningsforslag

 Arbeidsverksteder hvor sentrale aktører samles for felles kunnskapsheving, verifisering,
forankring, samskaping og idéutvikling

Til sist i dokumentet er rapporter fra de tre gjennomførte digitale verkstedene lagt ved. 

2. Prosess og metode

Aktørbasert prosess 

Det vurderes som viktig og riktig å vektlegge dialog med lokale aktører, og det er blitt bygget opp et 
arbeidsopplegg som i stor grad legger vekt på dette. Behov for kunnskapsinnhenting, bred forankring 
og «realitetsorientering» av mulige løsninger, og en stram fremdrift, tilsier at håndtering av 
prosessen mot eksterne aktører/interessenter må tillegges stor vekt. Gjennom bylogistikkprosjektet i 
Vestfold/Tønsberg gjennomført høsten 2020/våren 2021 er det etablert en bred dialog med 
relevante offentlige og private aktører. Det er gjennomført digitale arbeidsverksteder med aktørene 
for å få oversikt over dagens situasjon, utfordringsbildet og mulige løsninger og handlingsrom. 
Verkstedene er gjennomført på en slik måte at alle aktørene får mulighet til å komme med sine 
innspill.  

Dette gir et godt og realistisk grunnlag for å tegne et bilde av dagens situasjon. Vurderinger av 
utfordringsbildet og foreslåtte innsatsområder er forankret bredt og verifisert gjennom deltakelse i 
arbeidsverkstedene.  

Fordeler med aktørbasert prosess: 

 Lokalt tilpasset innhold:
Vi tror at lokale næringsaktører og myndigheter i Vestfold og Tønsberg har best forutsetning
for å utvikle løsninger som kan iverksettes på kort og lang sikt. Som rådgivere skal vi bidra
med erfaringer, kunnskap og eksempler på løsninger som har stått seg over tid andre steder.
Men fortrinnsvis ønsker vi å bruke denne kunnskapen til å inspirere lokale aktører til å søke
og teste nye løsninger tilpasset lokale behov og rammebetingelser.

 Engasjement, kunnskapsheving og samskaping:
Vi har erfart at kombinasjonen av å bistå med vår prosesskompetanse, kunnskap, analyser og
idéer sammen med lokale aktørers kunnskap om utfordringer og muligheter gir det beste
grunnlaget for engasjement, samskaping og pilotprosjekter.

 Felles bilde og verifisering:
Ved å tilføre kunnskap på en lett tilgjengelig og gjenkjennelig måte bidrar prosessen til å
istandgjøre aktørene til å delta i prosessen, selv om utgangspunktet kan være svært ulikt.
Gjennom å presentere forslag til utfordringer og innsatsområder og deretter drøfte disse
med aktørene blir dette en verifiseringsprosess med stor grad av enighet om det store bildet
før det jobbes med idéer og pilotprosjekter.



 Legitimitet: 
Gjennom prosessen har vi invitert aktører til å bidra og bruker av sin tid til å komme med 
innspill i en samskapingsprosess. Da er det viktig at de ser at deres innspill er kommet med i 
oppsummeringen fra verkstedprosessene. Dette er svært viktig for arbeidets videre 
legitimitet. 

 Samtaler og kundereiser: 
Vi har erfart at ikke alle har anledning til å delta på verkstedene når disse avholdes. Gjennom 
å oppsøke enkeltaktører for samtale har vi fått god dybdeforståelse av faglige 
problemstillinger som har bidratt til økt kunnskap og grunnlag for forslag til tiltak og 
pilotprosjekter. Flere av samtalene gav grunnlag for å illustrere kundereiser for å illustrere 
utfordringer i dagens situasjon. 

 Økt forståelse for ulike aktørers situasjon og gjennomføringsevne: 
Det er de lokale aktørene som vet hvor utfordringene er størst og som gjennom en 
kunnskapsbasert og samskapende prosess kan komme med situasjonstilpassede idéer på 
kort og lengre sikt. De vil også være sentrale i iverksetting av nye løsninger. 

Bred forankring og samskaping bidrar til omforente løsninger som kan foredles videre. Å finne frem 
til de gode løsningene for bylogistikk er en kompleks oppgave som krever kontinuerlig oppfølging, og 
utvikling over tid. Norconsult har den siste tiden utforsket nye samarbeidsmodeller for å utvikle 
tverrfaglige og innovative metoder og løsninger på komplekse utfordringer knyttet til smart og 
bærekraftig stedsutvikling. Erfaringer tilsier at de gode løsningene skapes i møtet mellom næringsliv 
og andre relevante aktører. Vi ønsker å legge til rette for at vår prosess kan være et utgangspunkt for 
å danne lokale partnerskap og samarbeid om konkrete løsninger/pilotprosjekter i en eventuell 
oppfølging/videreføring av arbeidet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Faser i en trinnvis aktørbasert prosess 

Den gjennomførte prosessen er illustrert og beskrevet under. Denne modellen kan være et 
utgangspunkt som tilpasses lokale forhold for tilsvarende arbeid i andre byområder. 
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Innhold i fasene er beskrevet under. 

FASE 1: PROSJEKTOPPSTART 
1. Lage prosess/utredningsplan 

Med mål, utfordringer/problemstillinger, avgrensning av prosjektet/oppgaven, organisering, 
aktøroversikt, faser, beslutningspunkter/milepeler, ambisjonsnivå/sluttresultat 

2. Etablere kommunikasjonsplattform 
Webside eller annen plattform som er hensiktsmessig etableres. Bilder og film fra lokale 
forhold og med lokale aktører som kan brukes i verksteder, invitasjoner og på  

3. Invitasjon til oppstartsmøte om prosjektet 
Kort beskrivelse av hva, hvem og hvorfor. Beskrive kort prosess, mål og ønsket resultat. 
 

FASE 2: SITUASJONSBESKRIVELSE, KUNNSKAPSGRUNNLAG OG HOVEDUTFORDRINGER 
4. Kunnskapsinnhenting 

Samle og gjøre lett forståelig fremstilling av beslutningsrelevant materiale og sette det 
sammen for å belyse utfordringer/problemstillinger. Definere kunnskapshull og gjennomføre 
supplerende analyser og samtaler med aktører. 

5. Gjennomføring av verksted 1 om prosjektet, situasjonsbeskrivelse og hovedutfordringer 
Presentere prosjektet. Presentere aktører. Presentere og få innspill til situasjonsbeskrivelse 
med forslag til de viktigste utfordringer og problemstillinger. Opplegget må være 
involverende, lett å forstå og alle må kunne spille inn / ha en stemme. Verifisering av 
situasjonsbeskrivelse. Verifisering av om alle relevante aktører er invitert. Innspill til 
/gruppearbeid om foreløpige forslag til innsatsområder. 

6. Verkstedrapport som dokumenterer innspill utarbeides og sendes alle aktører. 
 

 
FASE 3: HOVEDINNSATSOMRÅDER, TILTAK OG PILOTPROSJEKTER 

7. Forslag til foreløpige hovedinnsatsområder, tiltak og pilotprosjekter 
Forslag til konkrete prioriterte hovedinnsatsområder. Illustrasjon av kundereiser. Forslag til 
tiltak og pilotprosjekter innenfor de prioriterte innsatsområdene. 

8. Gjennomføring av verksted 2 om innsatsområder og tiltak og pilotprosjekter 
Presentasjon av forslag til foreløpige innsatsområder. Verifisering av innsatsområdene. 
Presentasjon av forslag til prioriterte tiltak og pilotprosjekter. Innspill til foreløpige forslag til 
prioriterte tiltak og pilotprosjekter. Gruppearbeid om videre prosess. 

9. Verkstedrapport som dokumenterer innspill utarbeides og sendes alle aktører. 
 

FASE 4: SLUTTRAPPORT OG VIDERE PROSESS 
10. Utarbeide sluttrapport som oppsummerer prosjektet 

Situasjonsbeskrivelse, beskrivelse av prosess, innsatsområder, tiltak. Pilotprosjekter og videre 
prosess. 

11. Tiltak og pilotprosjekter iverksettes 
12. Arena for fortsatt samhandling og kunnskapsdeling etableres dersom aktørene ønsker det. 

 

 

 

 



3. Verkstedrapporter 

Gjennom prosessen har vi invitert aktører til å bidra og bruke av sin tid til å komme med innspill i en 
samskapingsprosess. Da er det svært viktig at de ser at deres innspill er kommet med i 
oppsummeringen fra verkstedprosessene. Dette er viktig for arbeidets videre legitimitet. 

Følgende rapporter er utarbeidet fra de tre verkstedene: 

 Oppsummering fra verksted 1a den 11. november 2020 
 Oppsummering fra verksted 1b den 26. november 2020 
 Oppsummering fra verksted 2 den 3. februar 2021 

Verkstedene 1a og 1b har hovedfokus på situasjonsbeskrivelse og hovedutfordringer. Det ble 
gjennomført to verksteder for å fange opp et bredere utvalg av aktører. Verksted 2 legger vekt på 
hovedinnsatsområder, tiltak, pilotprosjekter og videre arbeid. 

Verkstedrapportene følger i det videre i sin helhet. 
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OM PROSJEKTET OG VERKSTEDET 
Vestfold og Telemark fylkeskommune ønsker å skaffe seg mer kunnskap om temaet 
bylogistikk. I handlingsprogrammet til Regional transportplan for Vestfold er det vedtatt å 
lage en oversikt over kunnskapsgrunnlag og aktuelle prinsipper for varelevering i by. 
Tønsberg er valgt som case for arbeidet. 

Håndtering av bylogistikk er en utfordring i de fleste byer, også i Vestfold. Dette gjelder 
særlig transport av varer, hvor plassmangel og dårlig fremkommelighet er typiske 
utfordringer. Det er også andre viktige aktører som har de samme utfordringene i byene. 
Kommunale helsetjenester og mobile tjenesteytere er grupper som er avhengig av parkering 
og oppstilling. Vi ønsker derfor å se nærmere på prinsipper for å løse disse utfordringene. 

Mål for arbeidet er å få: 

• Kunnskap og større forståelse for hvordan varedistribusjonen og tjenesteytelser skjer 
regionalt i Vestfold og lokalt i Tønsberg. 

• Finne ut hvordan fylkeskommunen og kommunene kan jobbe målrettet og smart slik 
at bylogistikken trekker i samme retning som øvrig byutvikling – mot mer 
bærekraftige løsninger. 

• Identifisere eksempler på gode tiltak for bylogistikk på kort og lang sikt. Tønsberg er 
case, men tiltakene bør også kunne fungere i andre byer i regionen. 

• Finne piloter og aktører som vil teste ut nye løsninger og konsepter. 

Bylogistikk 
Begrepet «bylogistikk» handler om forflytning varer, utstyr og avfall inn til, ut fra, innen og 
gjennom et byområde. I faglitteraturen fremheves også mål om at bylogistikken bør være 
effektiv og miljøvennlig og bidra til attraktive byer. Bylogistikken handler både om leveranser 
i bykjerner, lokalisering av terminaler, adkomsten til terminaler og håndteringen av 
tungtransporten gjennom byområder. 
 
Hovedfokus er varer, utstyr og renovasjon. I dette oppdraget ønsker vi også å se på 
tjenesteforsyningen (kommunale og private mobile tjenesteytelser) for å se om det er mulig 
å finne synergier mellom de ulike aktørene i forhold til behov for oppstilling og 
fremkommelighet. 

Prosess og involvering 
Det gjennomføres to verksteder hvor en bredt sammensatt gruppe inviteres til deltagelse. 
Hensikten med verkstedene er å få oversikt over utfordringer som oppleves ved transport av 
varer og tjenester, samt hva som kan være mulige tiltak for å få til en bedre bylogistikk. I 
verkstedene vil Tønsberg være case. Det regionale perspektivet vil bringes inn i arbeidet for 
å få en god helhetlig forståelse av transportflyten. Et mål er at de ulike aktørene skal få en 
felles forståelse for utfordringsbildet, samt lære av hverandre og forhåpentligvis se nye 
muligheter og løsninger. Verkstedene blir digitale. 
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Vi ønsker også å gi deltagerne et innblikk i trender og utviklingstrekk vi ser nasjonalt og 
internasjonalt, da hele bransjen er i stor endring på grunn av nye handelskonsepter, 
mobilitetsendringer, nettbaserte løsninger mm. Prosessplan for utredningsarbeidet er vist 
under. 

 
Figur 1: Prosessplan 
 
Hvem møtes på verkstedene? 
Bylogistikk berører svært mange ulike aktører. Vi håper derfor på bred deltagelse. Vi har 
invitert inn aktører fra stat, fylkeskommune og kommune både fra plan, utvikling, drift og 
forvaltning. Transportbransjen med interesseorganisasjoner er naturligvis med. NHO og 
representanter fra ulike deler av næringslivet er invitert inn, samt kommunal 
hjemmetjeneste og renovasjon. 
 

Informasjon om prosjektet finnes her: 

https://www.vtfk.no/meny/tjenester/samferdsel/planer-og-strategier/ 

Har du spørsmål om arbeidet? Ta kontakt med prosjektleder Lene Stenersen tlf. 98642646 
eller e-post: lene.stenersen@vtfk.no 

Ansvarlig for denne oppsummeringsrapporten er Citiplan AS som sammen med Norconsult 
er engasjert for å bistå VTFK i dette prosjektet. 

Forsidebilde: GettyImages 
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SAMMENDRAG 
Vestfold og Telemark fylkeskommune ønsker å skaffe seg mer kunnskap om temaet 
bylogistikk. I handlingsprogrammet til Regional transportplan for Vestfold er det vedtatt å 
lage en oversikt over kunnskapsgrunnlag og aktuelle prinsipper for varelevering i by. 
Tønsberg er valgt som case for arbeidet. 

Verksted 1 ble gjennomført digitalt den 11.11.2020 kl 14-15:30 hvor en bredt sammensatt 
gruppe med deltakere fra private og offentlige virksomheter deltok. Hensikten med 
verkstedet var å få oversikt over utfordringer som oppleves ved transport av varer og 
tjenester, samt få innspill på hva som kan være mulige tiltak for å få til en bedre bylogistikk. 
Både det regionale og lokale perspektivet ble belyst med Vestfold og Tønsberg som 
caseområde.  

Før første gruppeoppgave ble innlegget «Bylogistikk og varedistribusjon i Vestfold» v/Bjarte 
Børtveit og Maria Hatling fra Norconsult holdt. I tillegg ble det vist en video produsert av 
VTFK som viste utfordringer for varelevering og hjemmetjenesten i Tønsberg.  

Behov og utfordringer 
Som en del av det digitale verkstedet ble det benyttet dialogverktøyet Miro som gir 
deltakerne mulighet til å knytte innspill til geografiske områder. Første gruppeoppgave 
hadde fokus på behov, utfordringer og problemer for varedistribusjon og tjenester i dagens 
situasjon. Innspillene er i ettertid kategorisert innenfor temaene organisering, 
fremkommelighet, samhandling, regulering og kunnskapsbehov.  
 
For temaet organisering var innspillene knyttet til behov for bedre parkeringsmuligheter og 
muligheter for bruk av elbil for hjemmetjenesten, tilrettelagt omlastingsterminal med 
mulighet for bruk av mindre kjøretøy i sentrum, bedre utnyttelse av uutnyttet kapasitet i 
lastebilene, eget fokus på varetransport i det offentliges planprosesser.  
 
Det kom tydelig fram at det er en utfordring både for distributører og omgivelser med store 
biler i et trangt bysentrum. Behov for bedre fremkommelighet ble pekt på av flere samt 
generelle utfordringer med adkomsten til gatene rundt Nedre og Øvre Langgate samt 
mellom Nedre Langgate og kaien. Utfordringene går mye på adkomst, plassering, utforming 
av varemottak samt organisering av arbeidet. Dårlig fremkommelighet/tilgjengelighet for 
varelevering spesielt for sentrumsområdet, Kanalbrua og ved sykehuset.  
 
Det ble videre pekt på behov for bedre samhandling mellom offentlige og private aktører for 
å få til grønn omstilling. Det er behov for bedre regulering av varedistribusjonen og at 
kommunen stiller krav til nybygg samt ombygginger slik at varemottak blir på egen grunn. 
Det er behov for mer kunnskap om bylogistikk og kartlegging av varestrømmen inn til byen, 
for å få oversikt over hvor de kommer fra og hvor de skal. 
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Muligheter framover 
Før andre gruppeoppgave ble det holdt to innlegg: «Bærekraftige byer – hva er neste 
trekk?» v/Hege Pflug (NHO Vestfold og Telemark) og «Fremtidens bylogistikk» v/Bjarte 
Børtveit i Norconsult.  

Gruppene pekte på muligheter for organisering med omlastingsterminaler på utsiden av 
bysentrum for levering inn/ut. Felles omlastings-/ avlastingspunkt /sentrallager, 
samhandling/sambruk, pick-up point, hjemlevering/kjøring av mat. Det ble pekt på at folks 
handlevaner er i endring og at det gir muligheter for transport av varer fra eksternlager 
utenfor byen og rett hjem til folk.  

I tillegg bør det ses på muligheter for regulering av tidspunkt for vareleveranse i by til tider 
med lite annen trafikk, ulik prioritering av parkeringstilbudet og prioritering av 
vare/tjenesteleveranse. Det bør legges opp til tett dialog med bedriftene som kjenner 
behovene og vil bidra til å finne løsninger. Det er muligheter for å finne løsninger gjennom 
mer offentlig-privat samarbeid og ved å koble på unge mennesker og ungt entreprenørskap i 
prosessene. 

For hjemmetjenesten kan en delt app mellom hjemmetjeneste og varetransporten gi 
oversikt over tilgjengelige parkeringsplasser. Generelt kan bruk av digitale verktøy gi nye 
muligheter for økt forutsigbarhet og effektivitet. Hjemmetjenesten kan kartlegge hvor det er 
høy tetthet av brukere og avsette egne arealer til parkering.  

Det kom inn flere forslag knyttet til økt bruk av mikromobilitet. Tønsberg er et byområde 
med korte avstander og flatt terreng. Dette gjør at økt bruk av el-sykkel til vare- og 
tjenesteyting har et potensiale. Sykler og mindre og mer miljøvennlige kjøretøy, som for 
eksempel i Posten, kan være interessant både for hjemmetjenesten og annen tjenesteyting. 
Låneordning for små kjøretøy for håndtverkere som skal arbeide i trange områder i 
bykjernen? Det kom forslag om å teste ut dronetransport for "first and last mile" vare 
transport. 
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Oppsummering av gruppearbeid 1: Utfordringer i dagens situasjon 
Innspill fra den enkelte direkte i MIRO på geografisk plasserte lapper er vist under. 

 
Figur 2: Oversiktsbilde fra kartprogrammet Miro med geografisk plasserte innspill på røde lapper fra møtedeltakerne. 
Innspillene er gjengitt i det videre. 
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Kategorisert oppsummering fra gruppeoppgave 1: UTFORDRINGER 
Organisering: 
• Behov for omlastingsterminal/mikroterminal, sette omlasting i system og bruk av mindre 

kjøretøy i sentrum 
• Behov for parkeringsmuligheter for hjemmetjenesten i sentrum. Hjemmetjenestens biler 

i sentrumssonen kjører 24/7 og ansatte får derfor ikke elektrisk biler i dette området pga 
manglende tid til å lade 

• Dagligvarebransjen har tilpasset seg med sentrale lagre, omlastingspunkter og faste 
kjøretider (Asko er en sentral aktør) 

• Felles hentepunkter er utfordrende for små bedrifter med få ansatte 
• En modell med varer inn og emballasje ut i samme bil ville avhjelpe i forhold til 

håndtering av søppel. 
• Videre må varetransporten skilles ut i planene fra biltrafikk på lik linje med 

kollektivtrafikk, gående, syklende etc., 
• Det må legges opp til dedikerte laste/losseplasser, HC plasser, Håndverkerplasser etc. 
• Utvikling med nye handleformer? Varelevering til hjem fra større lager - ikke gå via 

bykjerne 
• Logistikken må tilpasse seg byen, ikke motsatt.  
• Uutnyttet kapasitet i varebilene 
Fremkommelighet: 
• Utfordringer i dag med fremkommelighet og trafikksikkerhet 
• Generelle utfordringer med adkomsten til gatene rundt Nedre og Øvre Langgate samt 

mellom Nedre Langgate og kaien. Utfordringene går mye på adkomst, plassering, 
utforming av varemottak samt organisering av arbeidet. 

• Renovasjonsbransjen opplever de samme utfordringene som de som distribuerer varer 
• Utfordrende adkomst, utforming av varemottak og organisering i sentrumsområdet 
• Dårlig fremkommelighet/tilgjengelighet for varelevering: sentrumsområdet, Kanalbrua 

og sykehuset 
• Hjemmetjenesten sliter med å finne parkering i sentrumsområdet 

Samhandling: 
• Få med de store aktørene på grønn omstilling? 
• Samordning på tvers er viktig men krevende med mange ulike aktører 

Regulering: 
• Kan det reguleres bedre? Store biler bør kanskje ikke inn i trange sentrumsgater. 
• Det er viktig at kommunene stiller krav til nybygg samt ombygginger slik at varemottak 

blir på egen grunn.  
Kunnskap: 
• Det er behov for en kartlegging av varestrømmen inn til byen, hvor de kommer fra og 

hvor de skal. 
• Behov for mer kunnskap om bylogistikk 
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Oppsummering av gruppearbeid 2: Muligheter framover 
Innspill fra den enkelte direkte i MIRO på geografisk plasserte lapper er vist under. 

 
Figur 3: Oversiktsbilde fra kartprogrammet Miro med geografisk plasserte innspill på grønne lapper fra møtedeltakerne. 
Innspillene er gjengitt i det videre. 
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Kategorisert oppsummering fra gruppeoppgave 2 
Kategorisert oppsummering hvor det blant annet pekes på: 
 
Regulering: 

• Vurdere/koordiner alternative tidspunkt for vareleveranse i by (tidlig morgen eks). 
Kan være problematisk i forhold til mangel av ansatt på jobb. 

• Viktig/nødvendig prioritere transportgrupper i bysentrum pga arealmangel - 
privatbilisme bør nedprioriteres fremfor vare/tjenesteleveranse 

• Det bør stilles krav til grønn omstilling i anskaffelser. 
• Ulik prioritering av parkeringstilbudet 
• Eldreboliger må følges av egne P-tilbud (bruk PBL) 
• Økt fokus på nullutslipp og optimalisering av logistikken 
• Rettigheter for midlertidig parkering ved av og på lasting av utstyr 
• Tjenestebasert kortidsparkeringssoner (hjemmetjeneste ol) 

Organisering: 
• Organisering med omlastingshuber på utsiden av bysentrum for levering inn/ut. 

Felles omlastings-/ avlastingspunkt /sentrallager, samhandling/sambruk, pick-up 
point, hjemlevering/kjøring av mat 

• Refleksjon ang hub: flere steder har man også sett på nattlevering, tidsregulering 
• Handelen tilpasses utviklingen- mer nett og showroom. Transport fra eksternlager 

utenfor byen og rett hjem. 
• Hjemmetjenesten: kartlegge hvor det er høy tetthet av brukere og avsette egne 

arealer til parkering? 
• Delt app mellom hjemmetjeneste og varetransporten for oversikt over tilgjengelige 

P-arealer. Generelt bruk av digitale verktøy. 
• Mer lokal matlevering fra nærbutikk (sykler da mer egnet) 
• Ny fastlandsforbindelse til Nøtterøy er viktig for å muliggjør mer effektiv 

vareleveranse på øyene 
• Hva med havnemuligheten i Tønsberg - kan de utnyttes til vareleveranse? 
• Låneordning for små kjøretøy for håndtverkere som skal arbeide i trange områder i 

bykjernen. 
• Øke kapasiteten/fremkommeligheten rundt Kanalbrua 

Samhandling og kunnskap: 

• Politisk samhandling. Politikerne setter seg inn i problemstillingen og legger til rette. 
Politikerne må på banen - reguleringer og krav kommer ikke på plass av seg selv. 

• Mer samarbeid på tvers av sektorer og offentlig/privat samarbeid for å finne de gode 
løsningene 

• Koble på unge mennesker, ungt entreprenørskap,  
• Tett dialog med bedrifter. De ser behovene og vil bidra til å finne løsninger 
• Grundere og Innovasjon Norge, kan vi få de med i prosessen? 
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• Vi må se på hva som er vårt mulighetsrom og ikke gape over alt på en gang, starte i 
det små? 

• For å iverksette tiltak og piloter må vi ha midler. Klimasats er et sted å begynne. Kan 
man gå i gang med et forprosjekt? 

• Se til og lære fra eksempler: f.eks. Stavanger og Gøteborg 

Mikromobilitet: 

• Mer bruk av el-sykler 
• Sykler og mikromobilitet som løsning for hjemmetjenesten? Ref Posten sine 

løsninger. Utfordringer med sykler og mikromobilitet: Ansatte får ikke yttertøy eller 
annet som kan gjøre det mulig å reise med andre reisemidler. Trenger også trygg 
oppbevaring av medisiner og utstyr. 

• Teste ut dronetransport for "first and last mile" vare transport 
• Mindre og mer miljøvennlige kjøretøy og evt autonome løsninger 
• Tønsberg er godt egnet for fotgjengere og syklister, det er et bra utgangspunkt. 
• Sikker parkering av sykkel mange steder i tilknytning til handel og opplevelser. I 

Tønsberg er det mye sykkeltyveri. 
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VEDLEGG 1: PROGRAM 
 

• Velkommen v/prosjektleder Lene Stenersen (VTFK) 
• Video fra Tønsberg om tematikken og prosjektet 
• Innlegg: «Bylogistikk og varedistribusjon i Vestfold» v/Bjarte Børtveit og Maria 

Hatling (Norconsult) 
• Gruppearbeid 1: Utfordringer i dagens situasjon 
• Innlegg: «Bærekraftige byer – hva er neste trekk?» v/Hege Pflug (NHO Vestfold og 

Telemark) 
• Innlegg: «Fremtidens bylogistikk» v/Bjarte Børtveit (Norconsult) 
• Gruppearbeid 2: Muligheter framover 
• Avslutning og veien videre v/Lene Stenersen (VTFK) 

Gruppearbeidene ble gjennomført i tre deler: 

• Skriving på lapper på kart i programmet MIRO 
• Samtale i grupper 
• Kort deling av innhold i gruppesamtaler i plenum  

 
 
Lenker til Miro-tavlene:  

• Innspill utfordringer: https://miro.com/app/board/o9J_lfoxE7U=/ 
• Innspill tiltak: https://miro.com/app/board/o9J_lf6xuAw=/ 
• Evaluering: https://miro.com/app/board/o9J_lfBdsmg=/ 

 
 
Flere etterlyste filmen VTFK laget fra Tønsberg. Her finner dere den: 

https://www.vtfk.no/meny/tjenester/samferdsel/planer-og-strategier/ 
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VEDLEGG 2: GRUPPER 
 
Gruppe 1 

Hilde Hanson VTFK 
Linda Carolina Ehnmark VTFK 
Cecilie Sørumshagen Tønsberglivet 
Johan Ingemarsson Foodora 
Marit Synnes Lindseth Gruppeleder 

Gruppe 2 

Hege Pflug NHO 
Åse Lill Nordhus Barstad VTFK 
Olav Uldal SVV 
Jurg Berger LUKS 
Bjarte Børtveit Gruppeleder 

Gruppe 3 

Hanna Fossen-Thaugland Tønsberg kommune 
Tone Lassen VTFK 
Knut Bartho Hanson Tønsberg kommune 
Bjørn Erik Rui Vesar 
Lene Stenersen Gruppeleder 

Gruppe 4 

Roy N. Wetterstad Norges lastebilforbund 
Morten Myrland VTFK 
Heidi Skjeggerød Tønsberg næringsforening 
Rune Liseth Meyer Posten Bring 
Maria Hatling Gruppeleder 

Gruppe 5 

Øyvind Myrvoll Johansen  Schenker 
Live Ruud VTFK 
Jane Benjaminsen Tønsberg kommune 
Christoffer Evju Gruppeleder 

Gruppe 6 

Tom Frode Thygesen Postnord 
Ellen Elfving Halvorsen Kaldnes AS 
Hans Christian Heisholt VTFK 
Magnus Ciril Martin Tønsberg kommune 
Emilie Lassen Bue Gruppeleder 
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VEDLEGG 3: INNSPILL GRUPPEOPPGAVE 1 UTFORDRINGER 
Under vises en oversikt over innholdet på geografisk plasserte lapper i og rundt Tønsberg 
sentrum. 
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Generelle innspill fra den enkelte direkte i MIRO: 

 

 
Innspill fra gruppesamtaler 
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VEDLEGG 4: INNSPILL GRUPPEOPPGAVE 2: MULIGHETER 
Innspill fra den enkelte direkte i MIRO på geografisk plasserte lapper: 
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Generelle innspill fra den enkelte direkte i MIRO: 

 

 
 
Innspill fra gruppesamtaler 
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OM PROSJEKTET OG VERKSTEDET 
Vestfold og Telemark fylkeskommune ønsker å skaffe seg mer kunnskap om temaet 
bylogistikk. I handlingsprogrammet til Regional transportplan for Vestfold er det vedtatt å 
lage en oversikt over kunnskapsgrunnlag og aktuelle prinsipper for varelevering i by. 
Tønsberg er valgt som case for arbeidet. 
 
Håndtering av bylogistikk er en utfordring i de fleste byer, også i Vestfold. Dette gjelder 
særlig transport av varer, hvor plassmangel og dårlig fremkommelighet er typiske 
utfordringer. Det er også andre viktige aktører som har de samme utfordringene i byene. 
Kommunale helsetjenester og mobile tjenesteytere er grupper som er avhengig av parkering 
og oppstilling. Vi ønsker derfor å se nærmere på prinsipper for å løse disse utfordringene. 
 
Mål for arbeidet er å få: 
 

• Kunnskap og større forståelse for hvordan varedistribusjonen og tjenesteytelser skjer 
regionalt i Vestfold og lokalt i Tønsberg. 

• Finne ut hvordan fylkeskommunen og kommunene kan jobbe målrettet og smart slik 
at bylogistikken trekker i samme retning som øvrig byutvikling – mot mer 
bærekraftige løsninger. 

• Identifisere eksempler på gode tiltak for bylogistikk på kort og lang sikt. Tønsberg er 
case, men tiltakene bør også kunne fungere i andre byer i regionen. 

• Finne piloter og aktører som vil teste ut nye løsninger og konsepter. 
 
Bylogistikk 
Begrepet «bylogistikk» handler om forflytning varer, utstyr og avfall inn til, ut fra, innen og 
gjennom et byområde. I faglitteraturen fremheves også mål om at bylogistikken bør være 
effektiv og miljøvennlig og bidra til attraktive byer. Bylogistikken handler både om leveranser 
i bykjerner, lokalisering av terminaler, adkomsten til terminaler og håndteringen av 
tungtransporten gjennom byområder. 
 
Hovedfokus er varer, utstyr og renovasjon. I dette oppdraget ønsker vi også å se på 
tjenesteforsyningen (kommunale og private mobile tjenesteytelser) for å se om det er mulig 
å finne synergier mellom de ulike aktørene i forhold til behov for oppstilling og 
fremkommelighet. 
 
Prosess og involvering 
Det gjennomføres to verksteder hvor en bredt sammensatt gruppe inviteres til deltagelse. 
Hensikten med verkstedene er å få oversikt over utfordringer som oppleves ved transport av 
varer og tjenester, samt hva som kan være mulige tiltak for å få til en bedre bylogistikk. I 
verkstedene vil Tønsberg være case. Det regionale perspektivet vil bringes inn i arbeidet for 
å få en god helhetlig forståelse av transportflyten. Et mål er at de ulike aktørene skal få en 
felles forståelse for utfordringsbildet, samt lære av hverandre og forhåpentligvis se nye 
muligheter og løsninger. Verkstedene blir digitale. 
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Vi ønsker også å gi deltagerne et innblikk i trender og utviklingstrekk vi ser nasjonalt og 
internasjonalt, da hele bransjen er i stor endring på grunn av nye handelskonsepter, 
mobilitetsendringer, nettbaserte løsninger mm. Prosessplan for utredningsarbeidet er vist 
under. 
 

 
Figur 1: Prosessplan 

 
Hvem møtes på verkstedene? 
Bylogistikk berører svært mange ulike aktører. Vi håper derfor på bred deltagelse. Vi har 
invitert inn aktører fra stat, fylkeskommune og kommune både fra plan, utvikling, drift og 
forvaltning. Transportbransjen med interesseorganisasjoner er naturligvis med. NHO og 
representanter fra ulike deler av næringslivet er invitert inn, samt kommunal 
hjemmetjeneste og renovasjon. 
 
Informasjon om prosjektet finnes her: 
https://www.vtfk.no/meny/tjenester/samferdsel/planer-og-strategier/ 
 
Har du spørsmål om arbeidet? Ta kontakt med prosjektleder Lene Stenersen tlf. 98642646 
eller e-post: lene.stenersen@vtfk.no 
 
Ansvarlig for denne oppsummeringsrapporten er Citiplan AS som sammen med Norconsult 
er engasjert for å bistå VTFK i dette prosjektet. Rapport sluttført 08.12.2020. 
 
Forsidebilde: GettyImages 
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SAMMENDRAG 
Vestfold og Telemark fylkeskommune ønsker å skaffe seg mer kunnskap om temaet 
bylogistikk. I handlingsprogrammet til Regional transportplan for Vestfold er det vedtatt å 
lage en oversikt over kunnskapsgrunnlag og aktuelle prinsipper for varelevering i by. 
Tønsberg er valgt som case for arbeidet. 
 
Verksted 1b ble gjennomført digitalt den 26.11.2020 kl 09-10:30 hvor en gruppe med 
deltakere fra handelsnæringer i Tønsberg deltok. Hensikten med verkstedet var å få oversikt 
over utfordringer som oppleves ved transport av varer og tjenester, samt få innspill på hva 
som kan være mulige tiltak for å få til en bedre bylogistikk. Både det regionale og lokale 
perspektivet ble belyst med Vestfold og Tønsberg som caseområde.  
 
Før første gruppeoppgave ble innlegget «Bylogistikk og varedistribusjon i Vestfold» v/Bjarte 
Børtveit og Maria Hatling fra Norconsult holdt. I tillegg ble det vist en video produsert av 
VTFK som viste utfordringer for varelevering og hjemmetjenesten i Tønsberg.  
 
Behov og utfordringer 
Som en del av det digitale verkstedet ble det benyttet dialogverktøyet Miro som gir 
deltakerne mulighet til å knytte innspill til geografiske områder. Første gruppeoppgave 
hadde fokus på behov, utfordringer og problemer for varedistribusjon og tjenester i dagens 
situasjon. Innspillene er i ettertid kategorisert innenfor temaene organisering, 
fremkommelighet, samhandling, regulering og kunnskapsbehov.  
 
En av de tydeligste utfordringene i dagens situasjon er «kampen om bygatene» hvor mange 
ulike trafikant- og brukergrupper konkurrerer om de samme arealene skaper problemer med 
framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø. Store lastebiler i sentrumsgatene har vanskelig 
framkommelighet og skaper samtidig utfordringer for andre trafikantgrupper som kommer 
gående, syklende eller kjører bil eller buss. Mangel på gode logistikkløsninger blir fort et 
problem for andre brukere av byen. Det er behov for å skape bedre bymiljø og bedre 
framkommelighet for alle trafikantgrupper. 
 
Muligheter framover 
I andre gruppeoppgave var det etter innlegget «Fremtidens bylogistikk» v/Bjarte Børtveit i 
Norconsult fokus på muligheter framover.  
 
Det pekes på flere muligheter for å løse utfordringene. Det bør legges til rette for at deler av 
sentrum kan samarbeide om logistikk og legge til rette for samkjøring samt bruk av uutnyttet 
returkapasitet med varer inn og for eksempel avfall ut. Muligheter for "off-peak hour 
delivery" bør utforskes og testes nå flere steder. Det foreslås å se på muligheter for å 
tilrettelegges for et felles varedepot utenfor sentrum, med mindre kjøretøy, kanskje 
elektrisk, som kan distribuere varer videre til butikker i sentrum.  
 
Sykler kan ta relativt store leveranser, og kan løse en del av leveranseutfordringene i 
sentrum. Frelsesarmeen ønsker for eksempel å etablere budsykkelordningen «De ti bud». 
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Det bør ses på lokale løsninger på de mest utsatte stedene. Vurdere muligheter for lokale 
drop-punkter for varer bør vurderes. Her kan mottakerne selv hente en del av leveransene, 
eller betale ekstra for å få leveranse helt frem til døra. 
 
Muligheter for å utnytte aktører med ledig kapasitet til å bidra til leveranser bør vurderes. 
Dette kan for eksempel være avisbud som også kan levere pakker, taxi inn som budbiler ved 
ledig tid og økt bruk av buss til for eksempel sykehustransport av pasienter eller 
varelevering. 
 
Kampen om gatearealene kan bedres gjennom dedikerte "ekspressgater" for effektiv 
gjennomkjøring med sykkel og buss. Smarte løsninger med sensorteknologi kan effektivisere 
for eksempel tømming av fulle søppelkasser og redusere letekjøring for parkering for 
tjenesteleverandører. Det bør ses på konkuranseincentiver og krav knyttet til innovative 
anskaffelser, hvor for eksempel flere større virksomheter setter krav til bærekraftige 
leveransemåter ved innkjøp. Dagligvarebransjen kan være interessant å se til i forhold til 
hvordan de har løst sin utfordring med mange ulike leverandører og transportører, som nå 
kommer samlet på et fåtall biler. 
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Innspill fra gruppearbeid 1: Utfordringer i dagens situasjon 
Innspill: 
• Innovative anskaffelser - oslo bergen (se link) - forpliktelser - overførbart til Tønsberg? 

https://www.anbud365.no/bransjer/transport/formidabel-offentlig-nordisk-innkjopsmuskel-skal-
kreve-utslippsfri-varetransport/?fbclid=IwAR1SAH1DAOrSDdH4ReQnAVJdJKhBaOTjn77-
RZ9Wx9ID-J2ySrDCGmKBZ7 

• Behov for å gjøre noe med logistikk for alle (gående syklende og bylogistikk) - resultat: bedre by 
• Gående og syklende - går/sykler der de vil 
• Behov for å skjerme/ta hensyn til de som beveger seg rundt i gatene, særlig sentralt i byen 

(gående/syklende spesielt) 
• Frelsesarmeen ønsker å etablere budsykkelordning (De ti bud) 
• Blanding av interesser, bruk i "alle" gater. Fordel med mer rendyrking/skille syklende, gående, 

biler og tung transport 
• Bussen må frem. Det er mange trange gater og sentrale gater hvor det skal lite til før ting stopper 

opp. Mangel på gode logistikkløsninger blir fort et problem for andre brukere av byen. 
• Mulighet for samkjøring? 
• Forslag: Felles varedepot, med mindre dedikerte kjøretøy, kanskje elektrisk, som kan distribuere 

varer videre til butikker i sentrum.  
• Felles depot? Spesialdesignet kjøretøy. Skaper arbeidsplasser Det er et problem at bussene kun 

stopper ved Farmandstredet 
• Dersom man skal få på plass løsninger med sykkel og mikromobilitet er det det behov for en 

hub/omlastingsterminal(er), og det er en utfordring hvordan man kan få på plass 
• Alle aktører (logistikk firmaer) ordner for seg, samarbeid mellom aktørene? 
• Tungtransporten vil fortsatte måtte inn i byen selv om vi får gode mikroløsninger, og det må 

fortsatt løses 
• Det ligger muligheter for nye typer løsninger hos transportørene/ logistikkaktørene 
• Forventning om "på-døra leveranse" dagen etter bestilling 
• Dagligvarebransjen kan være interessant å se til ift hvordan de har løst sin utfordring med mange 

ulike leverandører og transportører, som nå kommer samlet på et fåtall biler. 
• Dødt sentrum 
• Trange gater 
• Gamle vaner og måter å løse oppgaver på kan i noen tilfeller stå i veien for å finne tilpassede 

løsninger 
• Må finne løsninger på reelle behov, og aktørene er selv best i stand til å peke på dem. 
• Fastlands-forbindelsen er en forutsetning for å løse mye av bylogistikken og de utfordringene vi 

ser i dag. Særlig relevant ved stenging av Nedre Langgate 
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Inspill fra gruppearbeid 2: Muligheter framover 
 
Innspill: 

• Felles depot? Spesialdesignet kjøretøy. Skaper arbeidsplasser 
• mulighet for samkjøring? 
• Innovative anskaffelser - Oslo Bergen (se link - gruppearbeid del 1) - forpliktelser - 

overførbart til Tønsberg? 
• felles pakkeutlevering i boligområder - redusere leveranser i "bilfrie" gater 
• Parkering bort fra gaten, under bakken/inn i fjellet 
• Avisbud kan levere pakker 
• Avfallssug 
• "Ekspressgater" gjennomgangskjøring, kollektivt og sykkel 
• Taxi inn som budbiler, når ledig tid 
• Buss - god bussrute vil løse mange andre logistikkproblemer - eks sykehus transport av 

pasienter fremfor med bil. Kan også bruke buss til varelevering. 
• Potensial for at deler av sentrum kan samarbeide om logistikk (varer inn og avfall ut) 
• smarte søppelcontainere - gir beskjed når de er fulle? 
• økonomi - incentivordninger - nye løsninger må lønne seg (..når det fungerer greit i dag) 
• Tidssoner for tunge kjøretøyer, eksempelvis mellom kl 09-11 
• Krever i en del tilfeller at det er ansatte til stede utenfor butikkens åpningstider 
• "Off-peak hour delivery" utforskes og testes flere steder. Skal gjennomføres en studie av 

dette gjennom en master på NTNU våren 2021. 
• Se på lokale løsninger på de mest utsatte stedene 
• Finnes det andre måter å håndtere mottaket på? Vurdere drop-punkter? Kan evt betale 

ekstra for å få levert helt frem? 
• Eksempel fra Barcelona: mottakerne må selv hente en del av leveransene, de kommer ikke 

på døra. 
• Må få enda bedre innsikt i brukerbehov og dagens situasjon for å definere løsninger 
• Handelsstanden må være med på å finne løsninger og kanskje også selv tilpasse seg der det 

er mulig. 
• Sykler kan ta relativt store leveranser, og kan løse en del av leveranseutfordringene i 

sentrum. Se analyse av sykkelcargo i London som nettopp ble 
publisert https://pedalme.co.uk/why-cargo-bikes/ 
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VEDLEGG 1: PROGRAM 01.12.2020 
 

• Velkommen v/prosjektleder Lene Stenersen (VTFK) 
• Video fra Tønsberg om tematikken og prosjektet 
• Innlegg: «Bylogistikk og varedistribusjon i Vestfold» v/Bjarte Børtveit og Maria 

Hatling (Norconsult) 
• Gruppearbeid 1: Utfordringer i dagens situasjon 
• Innlegg: «Fremtidens bylogistikk» v/Bjarte Børtveit (Norconsult) 
• Gruppearbeid 2: Muligheter framover 
• Avslutning og veien videre v/Lene Stenersen (VTFK) 

 
 
Lenker til Miro-tavlene:  

• Utfordringer: https://miro.com/app/board/o9J_ld4G9fY=/ 
• Forslag: https://miro.com/app/board/o9J_ld4HZro=/ 
• Evaluering: https://miro.com/app/board/o9J_ld4CPqE=/ 

 
 
Flere etterlyste filmen VTFK laget fra Tønsberg. Her finner dere den: 
https://www.vtfk.no/meny/tjenester/samferdsel/planer-og-strategier/ 
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VEDLEGG 2: GRUPPER 
 
Gruppe 1 

Lise Mathisen Tawapei Novaform 
Tore Henden It Moves AS 
Marie Kobro Hanche-Olsen Gründerhuset Hi5 
Lars Foyn Multiconsult Norge AS 
Maria Hatling Gruppesekretær 
  
Bjarte Børtveit Gruppeleder 

 
 
Gruppe 2 

Tom Skauen Promark 
Geir Olav Nybo Frelsesarmeen 
Heidi Skjeggerød Tønsberg næringsforening 
Christoffer Evju Gruppesekretær 
  
Lene Stenersen Gruppeleder 
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Sammendrag 
Vestfold og Telemark fylkeskommune ønsker å skaffe seg mer kunnskap om temaet 
bylogistikk. Bylogistikk er et svært sammensatt og bredt felt som krever samhandling og 
samskaping for å finne gode, fremtidsrettede løsninger.  
 

Det er gjennomført en dialogbasert prosess med digitale verksteder hvor en bredt 
sammensatt gruppe inviteres til deltagelse med Tønsberg som studieområde. Hensikten med 
verkstedene er å få oversikt over utfordringer som oppleves ved transport av varer og 
tjenester, samt hva som kan være mulige tiltak for å få til en bedre bylogistikk. Mellom 
verkstedene er det gjennomført samtaler og intervjuer med lokale aktører og interessenter 
for supplerende innsikt. 
 
Gjennom verksted 2 den 3. februar 2021 ønsket prosjektledelsen å verifisere og få 
supplerende innspill til: 

• Er de utpekte innsatsområder dekkende for utfordringene Tønsberg har knyttet til 
bylogistikk? Er det andre utfordringer/innsatsområder som burde vært vurdert? 

• Hvordan kan det arbeides videre med de ulike innsatsområdene/problemstillingene, 
og hvem bør involveres i samarbeid om nye løsninger? Innspill til løsninger og 
eventuelle pilotprosjekter. 

 
Den første delen av verkstedet omhandlet identifiserte hovedutfordringer og forslag til 
prioriterte innsatsområder for Tønsberg. Identifiserte hovedutfordringer var: 
 

1. Håndtering av varer og gods sentralt i Tønsberg (Torget med sidegater og på Brygga) 
2. Parkerings-situasjon for hjemmetjenesten i Tønsberg sentrum 
3. Manglende samordning av innkjøp og varelevering hos offentlige virksomheter 

 
Forslag til prioriterte innsatsområder for bylogistikken i Tønsberg: 
 

1. Bedre tilrettelegging for håndtering av varer og gods sentralt i Tønsberg (Torget med 
sidegater og på Brygga) 

2. Bedre tilgjengelighet og parkeringsmuligheter for hjemmetjenesten i Tønsberg 
sentrum 

3. Vurdering av effekter og tiltak relatert til samordning av innkjøp og varelevering hos 
offentlige virksomheter 

 
Innspillene i plenum bekreftet at det var stor tilslutning til de foreslåtte innsatsområdene 
basert på de kartlagte hovedutfordringene. Det ble pekt på at konkretiseringen gjør det 
lettere å jobbe videre med å finne løsninger. I tillegg ble det pekt på behov for å se på et 
større geografisk område litt utenfor sentrumskjernen og i utkanten av bryggeområdet. I 
tillegg ble vannveien som transportåre, mulighetene for å koble vare- og persontransport og 
fokus også på å få varer ut av sentrum også spilt inn. 
 
I andre del av verkstedet ble det gjennomført gruppearbeid om løsningsprinsipper og veien 
videre. Mange av gruppene spilte inn idéer og perspektiver knyttet til varelevering. Flere av 
gruppene hadde også fokus på offentlige innkjøp, hjemmetjenesten og andre tjenesteytende 
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næringer. Gruppebesvarelsene inneholdt svært mange gode innspill. Eksempler på noen 
hovedinnspill fra gruppene: 
 

• Vareomlasting: 
Store aktører bør kunne levere varer med store kjøretøy inn til en sentrumsnær 
omlastingssentral som ligger i sykkelavstand til sentrum. Derfra kan små aktører 
levere videre inn i sentrumsgatene med små kjøretøyer, sykler eller gange. 

• Smart sambruk av parkeringsplasser:  
Smart sambruk av gateparkering/p-plasser/besøksparkering gjennom felles digitalt 
bookingsystem for hjemmetjenesten og andre tjenesteytende næringer. 

• Hjemmetjenesten: 
Videreutvikle mulighetene for de ansatte som er kan ta i bruk el-biler, mindre 
kjøretøy og sykler når dette er hensiktsmessig. 

• Viktig at det offentlige tar en aktiv rolle: 
Både kommunen og fylkeskommunen bør følge opp arbeidet som er igangsatt. 
Arbeidet med bylogistikk i Tønsberg har overføringsverdi og bør brukes til å få i gang 
tilsvarende arbeid i andre byer i Vestfold og Telemark. Arealplanlegging og planverk 
blir viktig for å tilrettelegge for god mobilitet for vare- og tjenestetransport. Det 
offentliges rolle er viktig, spesielt innenfor innkjøp og krav til anskaffelser og 
leveranser. 
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Om bylogistikkprosjektet 
Vestfold og Telemark fylkeskommune ønsker å skaffe seg mer kunnskap om temaet 
bylogistikk. I handlingsprogrammet til Regional transportplan for Vestfold er det vedtatt å 
lage en oversikt over kunnskapsgrunnlag og aktuelle prinsipper for varelevering i by. 
Tønsberg er valgt som case for arbeidet.  
 
Håndtering av bylogistikk er en utfordring i de fleste byer, også i Vestfold. Dette gjelder 
særlig transport av varer, hvor plassmangel og dårlig fremkommelighet er typiske 
utfordringer. Det er også andre viktige aktører som har de samme utfordringene i byene. 
Kommunale helsetjenester og mobile tjenesteytere er grupper som er avhengig av parkering 
og oppstilling. Vi ønsker derfor å se nærmere på prinsipper for å løse disse utfordringene. 
 
Mål for arbeidet er å få: 
 

• Kunnskap og større forståelse for hvordan varedistribusjonen og tjenesteytelser skjer 
regionalt i Vestfold og lokalt i Tønsberg. 

• Finne ut hvordan fylkeskommunen og kommunene kan jobbe målrettet og smart slik 
at bylogistikken trekker i samme retning som øvrig byutvikling – mot mer 
bærekraftige løsninger. 

• Identifisere eksempler på gode tiltak for bylogistikk på kort og lang sikt. Tønsberg er 
case, men tiltakene bør også kunne fungere i andre byer i regionen. 

• Finne piloter og aktører som vil teste ut nye løsninger og konsepter. 
 
Bylogistikk 
Begrepet «bylogistikk» handler om forflytning varer, utstyr og avfall inn til, ut fra, innen og 
gjennom et byområde. I faglitteraturen fremheves også mål om at bylogistikken bør være 
effektiv og miljøvennlig og bidra til attraktive byer. Bylogistikken handler både om leveranser 
i bykjerner, lokalisering av terminaler, adkomsten til terminaler og håndteringen av 
tungtransporten gjennom byområder. 
 
Hovedfokus er varer, utstyr og renovasjon. I dette oppdraget ønsker vi også å se på 
tjenesteforsyningen (kommunale og private mobile tjenesteytelser) for å se om det er mulig 
å finne synergier mellom de ulike aktørene i forhold til behov for oppstilling og 
fremkommelighet. 
 
Prosess og involvering 
Det er gjennomført en dialogbasert prosess med to verksteder hvor en bredt sammensatt 
gruppe inviteres til deltagelse. Hensikten med verkstedene er å få oversikt over utfordringer 
som oppleves ved transport av varer og tjenester, samt hva som kan være mulige tiltak for å 
få til en bedre bylogistikk. I verkstedene vil Tønsberg være case. Det regionale perspektivet 
vil bringes inn i arbeidet for å få en god helhetlig forståelse av transportflyten. Et mål er at 
de ulike aktørene skal få en felles forståelse for utfordringsbildet, samt lære av hverandre og 
forhåpentligvis se nye muligheter og løsninger. Verkstedene gjennomføres digitalt. Vi ønsker 
også å gi deltagerne et innblikk i trender og utviklingstrekk vi ser nasjonalt og internasjonalt, 
da hele bransjen er i stor endring på grunn av nye handelskonsepter, mobilitetsendringer, 
nettbaserte løsninger mm. 
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Verksted 1 a og 1 b fokuserte på kartlegging av dagens situasjon og utfordringer. I verksted 2 
ble det vektlagt å forankre hovedutfordringer og drøfte forslag til innsatsområder med 
aktuelle pilotprosjekter.  
 
Bylogistikkprosjektet ferdigstilles i april 2021.Prosessplan for utredningsarbeidet er vist 
under. 
 

 
Figur 1: Prosessplan 

 
Hvem møtes på verkstedene? 
Bylogistikk berører svært mange ulike aktører. Vi håper derfor på bred deltagelse. Vi har 
invitert inn aktører fra stat, fylkeskommune og kommune både fra plan, utvikling, drift og 
forvaltning. Transportbransjen med interesseorganisasjoner er naturligvis med. NHO og 
representanter fra ulike deler av næringslivet er invitert inn, samt kommunal 
hjemmetjeneste og renovasjon. 
 

Informasjon om prosjektet finnes her: 
https://www.vtfk.no/meny/tjenester/samferdsel/planer-og-strategier/ 
Lenker til Miro-tavlene med innspill til innsatsområdene:  
https://miro.com/app/board/o9J_lWVkArs=/ 
Opptak og kopi av lysark fra innlegg finnes på: 
https://www.vtfk.no/meny/tjenester/samferdsel/planer-og-strategier/ 
Har du spørsmål om arbeidet? Ta kontakt med prosjektleder Lene Stenersen tlf. 98642646 
eller e-post: lene.stenersen@vtfk.no 
 
Ansvarlig for denne oppsummeringsrapporten er Norconsult som er engasjert for å bistå 
VTFK i dette prosjektet. Rapport sluttført 01.03.2021. 
 

Forsidebilde: GettyImages 
 
Vedlegg: Program og grupper 
 

https://www.vtfk.no/meny/tjenester/samferdsel/planer-og-strategier/
https://miro.com/app/board/o9J_lWVkArs=/
https://www.vtfk.no/meny/tjenester/samferdsel/planer-og-strategier/
mailto:lene.stenersen@vtfk.no
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Om verksted 2 
Verksted 2 bygger på verksted 1a og 1b høsten 2020 og ble gjennomført digitalt den 
03.02.2021 kl 12-14:30 hvor en gruppe med deltakere fra offentlige og private virksomheter 
i Tønsberg deltok. I dette verkstedet ble det presentert forslag til hva som er 
hovedutfordringer og problemer med bylogistikken i vår region. Dette ble drøftet og 
forankret i plenum. Tønsberg ble valgt som case, så hovedfokuset ble lokalt i Tønsberg. 
Videre ble det presentert forslag til innsatsområder for å løse utfordringene. Innspill fra 
deltakerne på våre funn og forslag så langt ble gjennomført som gruppearbeid. 
  
Bylogistikk er et svært sammensatt og bredt felt som krever samhandling og samskaping for 
å finne gode, fremtidsrettede løsninger. Vestfold og Telemark fylkeskommune er opptatt av 
å få innspill fra alle som har en rolle byutviklingen i Tønsberg og inviterte et bredt sett med 
aktører. Hensikten var å få opp tanker på «tvers» og utfordre oss selv i å tenke nye løsninger.  
 
Gjennom verkstedet ønsker prosjektledelsen å verifisere og få supplerende innspill til: 
 

• Er de utpekte innsatsområder dekkende for utfordringene Tønsberg har knyttet til 
bylogistikk? Er det andre utfordringer/innsatsområder som burde vært vurdert? 
 

• Hvordan kan det arbeides videre med de ulike innsatsområdene/problemstillingene, 
og hvem bør involveres i samarbeid om nye løsninger? Innspill til løsninger og 
eventuelle pilotprosjekter. 

 

Del 1: Identifiserte hovedutfordringer og forslag til prioriterte 
innsatsområder for Tønsberg 
Innledningsvis ble innlegget «Hovedutfordringer og forslag til innsatsområder for bylogistikk 
i Tønsberg» v/Christoffer Evju og Maria Hatling fra Norconsult holdt. Prosessen som 
gjennomføres i dette prosjektet er tredelt: 
 
1. Innhente kunnskap og innsikt om utfordringer og muligheter, lokalt og regionalt 
Faglig kunnskapsinnhenting og gjennomføring av verksted  for å identifisere utfordringer i 
samarbeid med lokale aktører. 
2. Definere utfordringsområder og supplere med innsikt knyttet til disse 
Identifisering av sentrale utfordringsområder og problemstillinger/tema det skal arbeides 
videre med.  Supplerende innsikt om prinsippløsninger fra andre steder som kan være 
relevante. Kartlegging av muligheter som lokale aktører ser gjennom samtaler og intervjuer. 
3. Definere veien videre – løsningsutvikling og oppfølging 
Klargjøre forslag til innhold i oppfølgende faser med mulige arenaer for oppfølging av forslag 
til prioriterte innsatsområder og løsningsprinsipper. Gjennomføring av verksted 2 med lokale 
aktører for å forankre og få innspill til virkelighetsforståelse, løsninger og veien videre. 
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Utfordringsbildet for bylogistikken er sammensatt 
Dette er illustrert i figuren under. 
 

 
 
Behovsforståelse er nøkkelen til resultater 
Følgende elementer er sentrale i beshovsforståelsen: 

• Identifisere reelle behov («pains & gains») 
• Hvem er problem-eier? 

• Offentlige myndigheter har en rolle å spille her 
• Hvem har motivasjon og evne til å løse problemene? 
• Hvilke problemer eller muligheter er store nok til at aktører er villige til å investere i 

utvikling av nye løsninger? 
 
Dette er illustrert i figuren under. 
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Identifiserte utfordringsområder 
De tre identifiserte hoved-utfordringsområdene er illustrert i figuren under. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 10 

Utfordringsområde 1 
Håndtering av varer og gods i Tønsberg sentrum 
Nærmere beskrivelse av utfordringer 
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Utfordringsområde 2 
Tilgjengelighet og parkering for Hjemmetjenesten i Tønsberg sentrum 
Nærmere beskrivelse av utfordringer 
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Utfordringsområde 3 
Offentlige innkjøp 
Funn fra intervjuer – muligheter/utfordringer 
 

 
 
 
Funn fra intervjuer knyttet til muligheter innen offentlige innkjøp: 

• Positiv holdning til temaet 
• Det er en pågående klimasatsing i Tønsberg kommune med fokus på 

ressurseffektivitet 
• Mange erfaringer i helsesektoren (sykehusinnkjøp) knyttet til felles anskaffelser og 

leveranser, effektivisering og samordning – noe å bygge videre på? 
• Det lages nå en ny anskaffelsesstrategi med eget kapittel som heter klima og miljø 

(grønne anskaffelser) hvor transport er et tema. 
• Vestfold off. innkjøpssamarbeid (VOIS) har innkjøpsorgan som sitter i Sandefjord på 

vegne av kommunene, universitet m.fl. Det jobbes med å ansette er person som skal 
jobbe med grønne anskaffelser og bidra til at kommunene gjør det. 

• Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) lanserer denne vinteren en 
satsing på grønne anskaffelser, med regionale satsingsteam.  

 
Funn fra intervjuer knyttet til mulige utfordringer innen offentlige innkjøp: 

• Lite kunnskap om transportarbeidet og bylogistikken relatert til dette temaet i 
kommunen 

• Lite kunnskap om varestrømmer og volumer 
• Det er tidligere blitt tatt initiativ til å omorganisere innkjøpsordningen med mer 

sentral innkjøpsfunksjon. Dette ble ikke noe av, da det bl.a. var ønske om at bestilling 
skjer på enheter som ser behov 

• Regler knyttet til mva / regnskap 
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Prioriterte innsatsområder 
Utfordringsområdene ble lagt som grunnlag for å identifisere de tre prioriterte 
innsatsområdene som fremgår av figuren under. 
 

 
 
 
Plenumsdrøfting 
Etter innlegget ble det åpnet for drøfting i plenum med utgangspunkt i spørsmålsstillingen: 
 

«Er dere enige i de foreslåtte hovedutfordringene og innsatsområdene?»  
 
Innspillene i plenum bekreftet at det var stor tilslutning til de foreslåtte innsatsområdene 
basert på de kartlagte hovedutfordringene. Konkretiseringen gjør det lettere å jobbe videre 
med å finne løsninger. Andre innspill og kommentarer: 
 

• Det kan være interessant å vurdere vannveien med transport på sjø som transportåre 
siden Tønsberg er en by ved vannet med restauranter langs kanalen og med ulike 
kaianlegg? 

• For tjenester som for eksempel hjemmetjenesten, som har utfordringer med å finne 
parkering for bil, bør det ses på muligheten for å bruke mindre kjøretøy.  

• Mikromobilitet for personer får økt betydning og det bør ses på mulighetene for å 
koble vare- og persontransport i større grad innenfor et byområde. 

• Bedre tilgjengelighet og parkeringsmuligheter for hjemmetjenesten er en viktig 
problemstilling for kommunen. Generelt er det en utfordring med tjenesteleveranser 
og tjenesteytende næringer i sentrum hvor hjemmetjenesten er en av flere viktige 
tjenester. 

• For Posten og Bring er det særlig bedre tilrettelegging for håndtering av varer og gods 
sentralt i Tønsberg som er viktig å jobbe med.  

• Det bør ses på et litt større geografisk område. Litt utenfor Tønsberg sentrum er det 
også områder som er utfordrende til tider. Dette gjelder blant annet utover 
bryggeområdet. 

• Fremkommelighet og tilgjengelighet er avgjørende. 

• Det offentlige har et stort ansvar og forbedringspotensiale som transportkjøper og 
som tilrettelegger. Bra at dette prosjektet er satt i gang. 
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• Det går varer både inn og ut av sentrum. Bør også ha fokus på varer ut av sentrum for 
hjemlevering. 

• Grensene for leveranser av tjenester og leveranser av varer flyter over i hverandre. 
 

Del 2: Løsningsprinsipper og veien videre 
Innledningsvis ble innlegget «Løsningsprinsipper og veien videre» holdt av Christoffer Evju 
og Maria Hatling (Norconsult) som en innledning til gruppearbeid. 
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I innlegget ble det også pekt på følgende mulige pilotprosjekter og hvilken rolle det 
offentlige kan ta: 
 
SMARTE PARKERINGSPLASSER – Hjemmetjenesten – avgrenset testområde 
Sambruk og forhåndsbooking av parkeringsarelaer. 
Forbedre/sikre parkeringsmuligheter for hjemmetjenesten for å effektivisere tjenestetilbud, 
gi mer forutsigbarhet til brukere, og en bedre arbeidshverdag for de ansatte. 
Kan sees i sammenheng med forbedrede forhold for varelevering og sentrumsparkering. 
Andre typer løsninger kan identifiseres på bedre innsiktsgrunnlag. 
 
SAMORDNET BESTILLING OG FELLES VAREMOTTAK - Offentlige innkjøp  
Samordning og effektivisering av offentlige innkjøp/leveranser for å redusere 
transportarbeid og klimagassutslipp.  
Kan testes i mindre skala i pilot, eksempelvis innenfor Tønsberg kommune eller på tvers av 
aktører på i/på (Navn område hvor SVV + skatteetaten m.fl. er lokalisert)   
 
ALTERNATIV LEVERANSEMÅTE TIL SLUTTBRUKER («last mile») – avgrenset testområde 
Øvre Langgate/Torggaten 
Alternative måter å løse sluttledd i leveransekjeden på med mål om å redusere «konflikt» 
mellom gående/syklende og varelevering, ivareta HMS for sjåførene, redusere antall tunge 
kjøretøyer i sentrum, redusere utslipp, etc.  
Avhenger av en byterminalfunksjon, kan etableres midlertidig 
Kan testes med en transportør og/eller en avgrenset type volum/leveranser 
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Gruppebesvarelser 
Oppsummert besvarelse fra gruppe 1 
Gruppen hadde hovedfokus på varelevering med følgende forslag til løsninger/idéer/piloter: 

• Fokus på konkrete løsninger og bruke erfaringene fra Farmannstredet også for 
butikker utenfor kjøpesenteret. 

• Legge opp til sentralisering av varelevering for videre distribusjon med mindre 
enheter. 

• Det bør ses på muligheter for ny bruk av busstasjonen med logistikkfunksjoner. 

• Videreutvikle varetransporttjenesten «De 10 bud» med varehub for henting av varer 
ved Møllegaten (Babels) som pilotprosjekt. Dette kan også være en del av «click and 
collect» ved kjøp. 

• Viktig at det offentlige tar en aktiv rolle og at både kommunen og fylkeskommunen 
følger opp dette arbeidet som er igangsatt. 

• Arbeidet med bylogistikk i Tønsberg har overføringsverdi og bør brukes til å få i gang 
tilsvarende arbeid i andre byer i Vestfold og Telemark. 

• Kommunen må sikre faktisk gjennomføring av pilotene og løsningene som pekes ut i 
prosjektet. Sentrum kan soneinndeles. 

• Autonom transport på vann er mulig men krevende. 

• Det bør ses på muligheter for å bruke Farmannstredets eksisterende infrastruktur for 
varemottak og varelogistikkfunksjon som utgangspunkt for å kunne inkludere og 
samarbeide med flere virksomheter i byen om en felles hub for varelevering og 
logistikktjenester. 

 
Hvem bør involveres? 

• Kommunen bør gå foran og vise at for eksempel samordnet innkjøp med krav til 
leveranser er mulig 

• Eiere av butikker/senter (aktørene) må komme sammen og finne felles løsninger 

• Transportørene har viktig kompetanse og erfaring fra andre steder og må involveres 
for å finne frem til felles løsninger. 

 
Innspill til videre prosess: 

• Samle idéer, prioritere og sjekke ut med ulike aktører om hva som har mest effekt. 

• Utvikling av pilotprosjekter. 

• Involvere aktører og skape eierskap. Kommunen må ta ansvar for å kalle inn aktører 
(lokal forankring) og sette agenda 

• Offentlig/privat samarbeid sammen med ikke-kommersielle aktører/frivilligheten for 
eksempel Frelsesarmeen. 

• Fylkeskommunen bør ta en aktiv rolle. Temaene har stor overføringsverdi. 

• Viktig at kommunen går foran for å fremme grønne innkjøpsløsninger og samle 
erfaringer som kan deles. 
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Oppsummert besvarelse fra gruppe 2 
Gruppen hadde hovedfokus på varelevering med følgende forslag til løsninger/idéer/piloter: 

• Gruppen hadde mest fokus på varelevering som tema og det ble blant annet pekt på 
viktigheten av god arealplanlegging og gode byggesaker. Byområdet er preget av 
transformasjons- og utviklingsområder og fortetting og det må legges vekt på 
mobilitet og gode logistikkløsninger som for eksempel smartere løsninger for 
varelevering, oppstillingsplasser andre tjenesteytere og smart sambruk og bedre 
utnyttelse av plasser. 

• Arealplanlegging og planverk blir viktig for å tilrettelegge for god mobilitet for vare- 
og tjenestetransport f eks by-terminal, mikrohuber og samlastingsmuligheter. 

• Varer leveres hver dag og om man har en hub på utsiden av byen, kan de som skal ha 
varene hente varene selv om de vil ha de hver dag. 

• Et nytt tema som det bør ses nærmere på er mulighetene for å koble vare- og 
persontransport som kombinerte løsninger. 

• Er det mulig å utfordre de største aktørene i næringslivet til å ta grep for at ikke alle 
kjører inn med store kjøretøy i sentrumsområdet?  

• Kan noen gå foran og skape partnerskap hvor også det offentlige er med i samarbeid 
om nye og smartere løsninger. 

• Byen er også en opplevelsesarena og det er behov for en arena for samhandling og få 
aktørene til å snakke mer sammen. 

• Kan det hende at det ikke er behov for så store biler i fremtiden, når mer av handelen 
gjøres i showroom/digitalt og varer leveres direkte til forbruker. 

• Vi bør være ambisiøse og ganske radikale i løsningene sa næringssjefen i Tønsberg 

• De store aktørene har allerede store samlastingsprosjekter og distribuerer varer fra 
mange ulike leverandører. Det bør ses på om det kan være noe å lære med 
overføringsverdi for mindre aktører i markedet. 

 
Hvem bør involveres? 

• Det er viktig med en helhetlig tilnærming med alle brukergrupper av byen. 

• Viktig å involvere byggesak, fortetting skaper nye utfordringer. 

• Incoterms Godsterminal, hvem har ansvaret for varen som leveres? 

• Autonom og digital transport. Høgskolen kan bidra på logistikk og digitalisering. 

• Alle de store transportørene har statlig eierskap. Det kan være en inngang mot å 
trekke de i en mer bærekraftig løsning. Utfordre de største aktørene ved å definere 
mål, og be de finne frem løsninger. 

 
Videre prosess: 

• Veldig viktig å etablere areaner der man kan snakke sammen på tvers av tradisjonelle 
grupperinger. 

• Ny huber må være økonomisk bærekraftige. Med en gang det offentlige trekker seg 
ut legges de ned. 
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Oppsummert besvarelse fra gruppe 3 
Gruppen hadde hovedfokus på varelevering med følgende forslag til løsninger/idéer/piloter: 

• Varelevering i bysentrum. Mye fokus på at utvikling av hub- og omlastingsløsninger 
for varedistribusjon nær bysenteret som må ses på videre på.  

• Omlasting: Må være innstilt på at det kommer endringer i årene fremover - fokus nå 
dreid mot omlasting - laste om på mindre kjøretøyer - gjør det lettere kommer frem i 
bysentre. Behov er til stede for flere aktører. Viktig for transportørene at utforming 
fungerer godt for effektiv og god tilgjengelighet. Bør ikke rygge/minimering rygging. 
Fornuftig tilrettelegging av videre transport. Alle detaljer blir viktige. 

• Gatenettet i Tønsberg sentrum er trangt med dårlig fremkommelighet. Tønsberg har 
stort volum av varer og høy aktivitet. Det bør ryddes bilbruk/redusere bilbruk i 
sentrum. Tilrettelegge for parkering i utkanten. 

• Det bør jobbes videre med å utvikle en modell for samarbeid om bylogistikk med 
eksempler fra andre steder og som viser hvordan man kan jobbe og hvilke gevinster 
som kan få. En konseptuell modell bør kunne være overførbar til andre kommuner 
med for eksempel samme konsept for vareleveringshuber. 

• Alle bør være med – både ledere i virksomheter og sjåfører og de som er involvert i 
de daglige utfordringene. 

• Politikere bør kunne ta noen valg blant annet innen offentlige anskaffelser. Det 
offentliges rolle er viktig, spesielt innenfor innkjøp og krav til anskaffelser og 
leveranser. 

• Det skjer mye spennende på teknologiutvikling og det bør ses på muligheter for 
autonome systemer med varetransport. Krav til traséer blir viktig. 

• Se persontransport og varetransport i sammenheng - men til ulik tid? 
 
Hvem bør involveres? 

• Næringen, transportaktører. Erfaring at man kommer ofte for sent inn i prosessen. 

• Ulike fagmiljøer -> helhetlige løsninger. 

• Sjåførenes virkelighetsoppfatning med daglige utfordringer. 

• Ledelsesspørsmål å se ting i sammenheng på tvers av systemer. 

• Flere aktører må sitte sammen. Planleggere, innkjøp, transportører, hele verdikjeden. 
Systemutfordringer vi har i dag eksisterer fordi folk ikke sitter i samme rom. 

 
Videre prosess: 

• Hvilke muligheter følger i fremtiden? Hvordan ta hensyn til dette i byplanleggingen? 
Selv om mulighetene ikke er ferdig utviklet må de hensyntas i planleggingen. 

• Transportnæringen er presset økonomisk - må balansere krav. Skal faktisk overleve 
på små marginer. Belønningsordninger /gulerøtter. 

• Systemtenking. 

• Holde det på det jordnære nivået (gatebruksplan) samtidig løfte ting litt opp. Noen 
bør gå sammen og lage en konseptmodell som alle kommuner kan høste av. 

• Konseptmodell omlastning - noen må ta utviklerrollen! Lett tilgjengelig 
informasjon/beskrivelse av løsning må være lett tilgjengelig for kommuner. Beskrive 
hva som må være på plass. Eks. døgnhvileplasser -samme konseptet over alt. Viktig at 
HUBer/systemer er gjenkjennbart for sjåfører som skal levere. 
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• Modeller - eksempler på omlastingsløsninger fra andre steder. Dokumentere at det 
er smart. Dokumentere effekter - gir raskere vei til realisering (prioritering og 
finansiering). 

• Ikke ha fokus på vare- og avfallstransport som et problem for sentrum, men en 
nødvendighet, "problemfokus" kan ovenfor aktørene virke provoserende. 

 
Innspill til tema offentlige innkjøp: 

• Utfordre leverandørsiden på hvordan de kan organisere sin varestrøm bedre - 
erfaringer med at det har gitt effektive, billigere løsninger i andre sektorer mm. 

• Transportørene ser at det offentlige har en rolle. Industri er opptatt av å kjøpe 
transporttjenester fra aktører som har sitt i orden, men ikke vært fokus på dette i 
kommunene. Behov for å fastlegge kriterier for hva som bør ivaretas. Eks. krav til 
klimagassutslipp. 

• Offentlige anskaffelser - noen ganger koster det mer penger å legge om anskaffelser 
(kort sikt) men gevinster lang sikt. Eksempel: avfall - biogass - FK - kunne bidra til å få 
løsninger på plass. Politikere har skåret igjennom - påla kommunen å kjøpe inn 
biogassbusser. 

• Involvering: Innkjøpere, leverandører og transportører. Politikere - må av og til 
skjære igjennom - må også involveres og ha eierskap. 

• Videre prosess: "Fair transport" har jobbet mye med transportbransjen og er relevant 
å se på som inspirasjon til det offentlige. 

 
 
Oppsummert besvarelse fra gruppe 4 
Varelevering og hjemmetjenesten var i fokus i gruppearbeidet.  

• Frelsesarmeen kan tilby en «ikke-tung transport» i sentrum og kan tilby distribuering 
av varer med små el-cargo kjøretøyer med lastekapasitet på 700 kg og tilhenger i 
tillegg (se figur under). 

• Et forslag til hovedgrep er at store aktører kan levere varer inn til en sentrumsnær 
hub som ligger i sykkelavstand til sentrum. Dette kan være et droppunkt og så kan 
små aktører levere videre inn i sentrumsgatene med små kjøretøyer, sykler eller 
gange. Helt konkret forslag til pilotvarehub/pilotdroppunkt: Frelsesarmeen har et 
eget stort lagerlokale ved jernbanestasjonen som de ønsker å bruke til dette 
formålet. Piloten vil ha den ekstra dimensjonen at den vil kunne gi jobb til folk som 
trenger det. Et annet poeng er at distribuering av varer i sentrum kan skje på 
tidspunkter hvor det ikke er så stor trengsel og det er lettere å unngå 
konfliktsituasjoner med andre trafikanter eller andre hensyn. 

• Både Frelsesarmeen og Foodora ønsker å være involvert i det videre arbeidet 
sammen med de store aktørene. Foodora har nå et system som gir svært raske 
leveringstider – helt ned i 21 min fra bestilling til levering. De leverer også forskjellige 
typer varer i tillegg til mat – for eksempel ved. De bruker ryggsekker og gange i 
kombinasjon med sykkel. Det er et behov for å få til et samarbeid mellom store 
aktører og mindre aktører for å få iverksatt pilotprosjektet med et droppunkt for 
videre distribusjon. 

• «Statement» fra gruppen: Det er leveransemåtene som må tilpasses gatene. 

• Stadig flere typer tjenester blir levert hjemme hos folk. Forslag om samvirkeprosjekt 
som kombinerer varelevering og hjemmetjeneste: Smart sambruk av 
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gateparkering/p-plasser/besøksparkering/private p-kjellere gjennom felles digitalt 
bookingsystem.  

• Hjemmetjenesten kan videreutvikle mulighetene for de ansatte som er interessert til 
økt bruk av el-biler og sykler for bruk når dette er formålstjenlig for noen typer 
oppdrag. 

• Flere og flere eldre kjøper leiligheter i byen og her er det viktig at kommunens 
byggesaksmyndigheter er med å tilrettelegge for tilgjengeligheten til beboere for 
ulike typer tjenesteyting ved bosted. Dette bør også være et tema knyttet til 
kommunens rullering av kommuneplanens arealdel hvor det bør ses på muligheter 
for å knytte krav til parkeringsforhold i bestemmelsene bla smart sambruk av p-
arealer. 

 

 
 
Frelsesarmeens «De ti bud» prøver ut små el-cargo kjøretøy med kasse på 1,5 m3 med lasteevne 700 kg som 
kan tas av og med mulighet for påkobling av tilhenger med plass til jekketralle og Europall. Dette gir store 
muligheter for smidig varetransport i bykjernen. 
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Oppsummert besvarelse fra gruppe 5  
Gruppen hadde fokus på hjemmetjenesten og andre typer tjenesteytende næringer:  

• Behov for å knytte krav til håndtering av hjemmetjenester, varelevering og logistikk i 
byggesakene fra utbygger/eiendomsutvikler og sette krav til hvordan dette skal 
håndteres i både nybygg og rehabilitering av bygg. Utfordring i boligprosjekter at 
gjesteparkering utendørs ofte er opptatt. Gjelder også andre typer tjenester 
(rørlegger, elektriker, etc). 

• Behov for å reservere areal til de aktuelle tjenestene. Behov for å se på lov- og 
regelverk for å åpne opp for å gjøre ting på en annen måte enn det regelverket åpner 
for i dag. Det mangler i dag for eksempel hjemmel til å reservere plasser for 
hjemmetjenesten på offentlige arealer i dag. Kun lovlig på private arealer. Det 
samme gjelder parkeringsbøter (kun ved utrykning etter trygghetsalarm) men P-
selskapet må gi bot og så blir det er prosess å få ordnet dette i etterkant. 

• Gruppen drøftet måter å tenke alternativt rundt måter å løse hjemmetjenesten på 
blant annet gjennom eget ruteplanleggingsverkstøy. I Tromsø ble ruteopplegget lagt 
om med bla. egne gangruter i sentrum. Dette bør ses i samarbeid med de ansattes 
for å hensynta deres ønsker. 

Anleggsvirksomhet:  

• Mange store prosjekter framover i sentrale områder gir utfordringer for 
masseflytting, logistikk og materialleveranser. Det bør settes fokus på dette. Det er et 
system med gravemelding for å samordne gravebehov. Kan ses på å samle flere 
behov når anleggsarbeid dettes i gang. 

Bylogistikk:  

• Dette er et litt glemt kapittel med har fått økt fokus de senere årene. Et eksempel er 
renovasjon. Trafikksikkerhet er også et tema og dette kommer ofte inn gjennom 
vurdering av plansaker. Bylogistikk kan fort beslaglegge kostbare arealer som fra 
utbygger ønskes brukt til noe annet. Det er behov for å se på helheten i dette knyttet 
til utviklingsprosjekter. Det bær være krav om hvordan logistikk skal håndteres i 
bygget (relatert til målgruppe). 

• I den overordnede areal- og transportplanleggingen med fokus på fortetting i 
sentrum for en kompakt og bærekraftig utvikling gir noen utfordringer. Det bør 
vurderes om noen funksjoner kan lokaliseres andre steder og gi bedre 
logistikkløsninger. Planlegging fra starten av et prosjekt er en nøkkel. 
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Veien videre 
Lene Stenersen fra Vestfold Telemark fylkeskommune takket for deltakelse og alle gode innspill i 
prosjektet så langt. Dette tas med i det videre arbeide med bylogistikk. Bylogistikk er et viktig men 
komplisert felt med svært mange ulike aktører. En naturlig rolle for fylkeskommunen i det videre 
arbeidet er å tilrettelegge for læringsarenaer for kunnskapsdeling, kompetanseheving og 
nettverksbygging. Det bør legges til rette for at flere byområder kan ta del i kunnskapen om 
bylogistikk og jobbe på liknende måte. Kunnskapen er også viktig å ta med inn i det videre arbeidet 
med Bypakke Tønsberg-regionen. 
 
For Tønsberg kommune er det naturlig å koble arbeidet med mobilitet og bylogistikk i konkrete 
prosjekter som gatebruksplanen, parkeringsstrategien og i vurderinger av ulik virkemiddelbruk. Det 
er også aktuelt å iverksette pilotprosjekter med utgangspunkt i de definerte innsatsområdene. Her er 
det mange muligheter! Rapport fra bylogistikkprosjektet vil foreligge i løpet av april 2021. 
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VEDLEGG 1: PROGRAM 

 
 
 
 

VEDLEGG 2: GRUPPER 
 

Gruppe 1 

Hilde Hanson VTFK (Byutvikling) 

Linda Carolina Ehnmark VTFK (Mobilitet) 

Cecilie Sørumshagen Tønsberglivet 

Stig Eriksen Steen og Strøm 

  

Emilie Lassen Bue Gruppeleder, sekretær 

Hilde Hanson  Ordstyrer 

 

Gruppe 2 

Åse Lill Nordhus Barstad VTFK (Næring) 

Trond Myhre VTFK (Kollektiv) 

Øystein Hjørnevik Tønsberg kommune (Næring) 

Jon Herman Ulvesøen USN 

Jurg Berger LUKS 

  

Lene Stenersen Gruppeleder, sekretær 

Bjarte Børtveit Ordstyrer 
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Gruppe 3 

Roy N. Wetterstad Norges Lastebileier-Forbund 

Stein Erik Fjelstad VTFK (Næringsutvikling) 

Eirun Haugstad Tønsberg kommune (Bydrift) 

Hege Pflug NHO 

Tom Frode Thygesen Postnord 

  

Maria Hatling Gruppeleder 

 

Gruppe 4 

Geir Olav Nybo Frelsesarmeen 

Live Ruud VTFK (Klima og miljø) 

Johan Ingemarsson Foodora 

Magnus Ciril Martin Tønsberg kommune (Folkehelse, klima, stedsutvikling) 

Jane Benjaminsen Tønsberg kommune (Hjemmetjenesten) 

  

Marit Synnes Lindseth Gruppeleder, ordstyrer 

Tor Atle Odberg Sekretær 

 

Gruppe 5 

Knut Bartho Hanson Tønsberg kommune (vei og trafikk) 

Morten Myrland VTFK (Vei/Elektro) 

Hans Christian Heisholt VTFK (Trafikk) 

Stein Roger Nilsen  SVV 

Tone Lassen VTFK (Geodata) 

  

Christoffer Evju Gruppeleder 
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