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Bodø kommune gjennomførte 
bylogistikkundersøkelsen torsdag 28. mars. 
Elever ved forskerlinja på Bodin videregående 
skole gjennomførte kartleggingen. 
Undersøkelsen er en del av kartleggingen i 
forbindelse med utarbeidelse av kommunens 
bylogistikkplan. Bodø kommune har siden 2015 
deltatt i forskningsprosjektet NORSULP1 – som 
på norsk står for bærekraftige bylogistikkplaner 
i Norge. Dette er et samarbeidsprosjekt som 
er finansiert av Forskningsrådet og Statens 
vegvesen. Den løpende faglige styring av 
prosjektet ivaretas av Transportøkonomisk 
Institutt (TØI). 

Undersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet 
kl 07.30 til 14.00 den 28. mars. Dette er det 
tidsrommet hvor det antas å være størst 
aktivitet i forbindelse med varelevering. 

Registreringen ble gjennomført på 6 
ulike lokaliteter2: Dronningens gate (ved 
glasshuspassasjen), Torget (og Torvgata 
rett ved), Storgata (nedenfor Glasshuset), 
Hundholmen (samt varelevering Løvold m fl), 
Koch (varemottak) og Sjøgata (øvre del). 

I det aktuelle tidsrommet ble det gjennomført 
100 leveranser. Disse varierer i type fra raske 
leveranser med liten varebil på ett minutt, til 
leveranser med stor lastebil på godt over en 
time. Varemottaket på Koch- senteret er det 
leveransepunktet med klart mest tidkrevende 
leveranser med en median3 leveringstid på 
20 minutter. For de andre leveringsstedene 
varierer denne fra 10 minutter og ned til 4 
minutter. Fordelingen på type kjøretøy brukt, 
viser en jevn fordeling på kjøretøytype, men 
med en klar overvekt på store varebiler. 

I nærmere 60 % av vareleveransene ble det 
rygget med kjøretøyet. På og ved torget rygget 
16 av 19 varebiler/lastebiler i forbindelse 
med leveransen. I tillegg står de aktuelle 
bilene parkert på kryss og tvers over etablerte 
ledelinjer for ivaretakelse av universell 
utforming. Dette må antas å medføre at 
vareleveranser utgjør en ikke ubetydelig 
risiko for myke trafikanter i forhold til 
trafikksikkerhet. Det samme må sies å være 
situasjonen utenfor varemottaket til Koch- 
senteret. Her er det tidvis kaotisk og det kan 
være så mye som tre store lastebiler som 
leverer samtidig. Enkelte av disse står delvis ute 
i gata. 

På grunn av at det kan være kø i varemottaket 
på Koch- senteret, kan det stå varebiler på 
vent i Sjøgata med motoren i gang. For å 
slippe unna køproblemet her, brukes torget 
som oppstillingsplass for varelevering til 
senteret. Selv om det er tillatt med varelevering 
fra torget frem til kl 11.00, fremstår det i et 
bymiljøperspektiv som uheldig at torget og 
inngangsområdet til glasshuset brukes som 
alternativ oppstillingsplass for lastebiler. 

Ved om lag halvparten av leveransene stod det 
aktuelle kjøretøyet og gikk på tomgang. Det 
varierer i tid hvor lenge de gjør det, men på 
torget stod en liten lastebil og gikk på tomgang 
i nesten en time og ett kvarter i forbindelse med 
leveransen. Totalt sett gikk leveransebilene 
nesten 10 timer på tomgang denne morgenen/
formiddagen. Med tanke på at dette vil være 
situasjonen 5 dager i uka, utgjør det en 
nokså stor unødvendig miljøbelastning i Bodø 
sentrum. Dette bør bli et oppfølgingspunkt i 
bylogistikkplanen å få ordnet opp i. 

1 Sustainable urban logistics plans Norway
2 Se vedlegg 3
3 Median er den midterste og mest representative verdien i ett sett med data

1. HOVEDFUNN



Venteparkering i Sjøgata og varelevering fra torget.

I forbindelse med undersøkelsen ble det også 
registrert at parkering ved varemottaket på 
Koch- senteret bidrar til å vanskeliggjøre 
varelevering. Området er svært trangt og det 
er store lastebiler som leverer varer. Her bør 
det vurderes om parkering for personbiler bør 
fjernes eller tidsreguleres.

På torget er det tillatt med leveranser inntil kl 
11.00 om formiddagen. Undersøkelsen viser at 
de fleste større leveringer er unnagjort innen 
dette tidspunktet eller drøyt det. Men det er 
også en hel del leveringer etter kl 11.00 på 
torget. 

Med unntak av områdene rundt torget og 
Glasshuset ser det ikke ut til å være større 
utfordringer forbundet med varelevering i 
sentrum. Flere steder hvor det leveres varer er 
det ikke hensiktsmessige varemottak eller god 
tilrettelegging for levering av varer. Dette gir i 
en del tilfeller uheldige oppstilling av biler med 
kortere eller lengre varighet.



Undersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet 
kl 07.30 til 14.00 torsdag den 28. mars. Dette 
er det tidsrommet på dagen hvor det ifølge 
transportørene oppgis å være størst aktivitet i 
forbindelse med varelevering. 

Det ble valgt ut seks forskjellige lokasjoner 
i Bodø sentrum som oppfattes å være 
viktige områder for varelevering til butikker, 
restauranter og annen servicevirksomhet. Disse 
er: Dronningens gate (ved glasshuspassasjen), 
Torget (og Torvgata rett ved), Storgata (nedenfor 
Glasshuset), Hundholmen (samt varelevering 
Løvold m fl), Koch (varemottak) og Sjøgata (øvre 
del). 

Det var 18 elever ved forskerlinja ved Bodin 
videregående skole som var ute på de seks 
utvalgte lokasjonene og gjennomførte 
registreringen. Det ble på forhånd tatt en 
gjennomgang av hvordan registreringen 
skulle gjennomføres. Takk til elever og Bodin 
videregående skole for fin gjennomføring og 
tilbakemelding i etterkant.

2. GJENNOMFØRING 
AV UNDERSØKELSEN



VEDLEGG 1:  
TABELLOVERSIKT LOGISTIKKREGISTRERINGEN

3. VEDLEGG



VEDLEGG 2: 
REGISTRERINGSSKJEMA



Små varebiler

Store varebiler

Små lastebiler

Store lastebiler



VEDLEGG 3: 
KARTUTSNITT FRA REGISTRERINGSOMRÅDENE

1. Dronningens gate
2. Torget



3. Storgata
4. Hundholmen



5. Koch

6. Øvre Sjøgata






