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Bakgrunn

• Areal og arealbruk
Knapphetsgode og sambruk

• Grønn mobilitet 
Tilrettelegge for nye tjeneste- og mobilitetstilbud

• Endring i konsumentadferd
Etterspørsel av mobilitetstjenester ut fra reiseformål og/eller 
livssituasjon framfor å eie et transportmiddel.

• Netthandel og hjemlevering 
Påvirker reisevaner -og formål og logistikkaktørenes aktiviteter 
(leveringsrutiner). Økning i samla trafikkarbeid.

3

*Varetransport utgjør 30% av bytransport og opptil 50% av 
klimagassutslipp. Nasjonal Transportplan (2018-2029), St.m. nr. 33, 2017
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Utviklingstrender
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Hjemlevering



Bylogistikk og endringer i "last mile"
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Fragmentering
• Flere kolli og mindre størrelser

• Retur, papp og emballasje

• Frekvens

• Feilleveranser, mislykka leveringer

• Redusert optimalisering

Flere leveranser og flere kjøretøy
• Økt press på areal (shared space) 

https://www.sintef.no/prosjekter/2021/snapshot/

https://www.sintef.no/prosjekter/2021/snapshot/


Bylogistikk i planprosesser
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• Temaet er sjelden en del av planprosessene

• Ofte oppmerksom på behov for areal til varelevering 
ved byggesak

• Inkludering tidlig i planprosesser for å sikre 
fleksibilitet i arealbruk

• Betydningen av å inkludere bylogistikk understrekes 
av veksten i netthandel som påvirker 
transportsystemet gjennom
✓ endringer i varetransporten og spesielt siste ledds 

distribusjon
✓ endringer i persontransport med reise -og handlemønster 

https://www.sintef.no/prosjekter/2021/snapshot/

https://www.sintef.no/prosjekter/2021/snapshot/


Arealbruk

Prosjektet skal kartlegge hvordan arealplanlegging påvirker 
mulighetene for å utvikle tjeneste- og mobilitetstilbudet, og 
hvilken effekt dette har på reise- og handlevaner.

Varighet: 1. april 2022 – 30. mars 2024
Samarbeidspartnere: Asker kommune, FERD, Otto, Posten
Forskningspartner: SINTEF (PL)
Budsjett: FOU 1.275.000 NOK og egeninnsats 775' + 250' NOK

• Fokus på ulike behov i tidlig planfase
‒ Hvem er kjøpergruppen? Behov og ønsker? Prioriteringer? 

Nye mobilitetsløsninger, myke trafikanter, grønne korridorer.

‒ Behov på kort og lang sikt. Fleksibilitet!

• Gode nabolag
‒ Dele-mobilitet, logistikk stasjoner, aktive reisevalg og folkehelse

‒ Trafikksikkerhet, støv, arealbeslag forbedres ikke sjøl med el-kjøretøy

‒ Redusere antall kjøretøy, bevegelser og turer

‒ Felles løsninger, kontorfellesskap, renovasjon, verktøystasjon



Kunnskap Medvirkning Mobilitet Areal

Mobilitet og bylogistikk i areal planlegging
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Deling av fakta og data på 
digitale plattformer. Økt 
tilgjengelighet og 
kunnskapsgrunnlag.

Involvering og 
helhetsperspektiv. 
Balansere ulike hensyn 
og behov.

Tilbud og tilgjengelighet. 
Sykkel/-bildeling, 
parkering, pakkestasjoner, 
kollektivtransport, 
ladeinfrastruktur.

Sambruk og fleksible 
løsninger. Tilrettelegge 
for dele løsninger gjennom 
fysisk planlegging.



Oppsummering
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• Plan og bygningsloven
‒ Lokale myndighetenes fremste verktøy for å regulere tilgang og bruk av areal; regulere 

målkonflikter, begrense store kjøretøy, stedsutvikling, G/S traseer, pakkestasjoner, 

sorteringspunkt mm.

• Bylogistikkplan
‒ I samarbeid mellom offentlige myndigheter og private aktører

‒ Varemottaker, logistikkbransjen, eiendomsutvikler, utbyggere, gårdeier etc.

‒ Innarbeide bestemmelser for bylogistikk i reguleringsplaner

• Tilgjengeliggjøre areal for sambruk
‒ Ladeinfrastruktur, bildeling, mikromobilitet, logistikk stasjoner etc. for å tilby forbrukervennlige og 

bærekraftige løsninger.



Oppsummering
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• Inkludere bylogistikk i areal planlegging (tidlig!)
‒ med søkelys på å kombinere formål og funksjoner og legge til rette for fleksibel arealbruk og 

dynamisk regulering

‒ i godt samspill med byliv og områdeutvikling der både private og offentlige aktører medvirker

• Kunnskap om bylogistikk og oppmerksomhet på trendene som 

påvirker handle –og reisevaner er viktig for å legge til rette for 

attraktive mobilitetsløsninger.



Teknologi for et bedre samfunn

astrid.bjorgen@sintef.no
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