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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 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 4 

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 

 
 
 
 




