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         Referat 
Seminaret ble arrangert onsdag 29. september fra kl 8:30 til 12:30 i Forsknings-
parken, Møterom 10, Gaustadalléen 21, N-0349 Oslo 

Møteleder: Toril Presttun, Statens Vegvesen Vegdirektoratet 

Program: 
Fra 
08:15 

 
Kaffe og registrering 

08:30 Velkommen, Toril Presttun, Vegdirektoratet  
08:40 
 
09:00 

Godsbilstørrelser i bysentrum. Presentasjon av prosjektet, Olav Eidhammer, 
Transportøkonomisk institutt. 
Erfaringer og løsninger i andre land. Hovedfunn fra en litteraturstudie, Michael Wøhlk 
Jæger Sørensen, Transportøkonomisk institutt 

09:30 Nye tekniske forskrifter og veileder for dimensjoner av varemottak og biloppstillingsplasser i 
næringsbygg i Plan- og Bygningsloven, Tone Rønnevig, Statens byggtekniske etat. 

10:10 
10:30 

Pause 
Fordeler, ulemper og kostnader ved bruk av forskjellige godsbilstørrelser i bydistribusjon, 
Sven Bugge og Jürg Berger, Leverandørenes utviklings- og kompetansesenter (LUKS)  

11:15 Utfordringer og løsninger ved utforming av varemottak og biloppstillingsplasser ved 
utbygging av kjøpesentre og næringsbygg. Erfaringer fra Oslo kommune, Tor Mangset, 
Samferdselsetaten, Oslo kommune. 

11:45 Problemer og løsninger for varemottak og biloppstillingsplasser ved etablering av 
kjøpesentre og næringsbygg i byer, Glenn Eikebråten, Byfolk Oslo sentrum 

12.15 Oppsummering 
12:30 Lunsj 
 

32 deltakere 

Presentasjonene er vedlagt.  
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Velkommen, Toril Presttun, Statens vegvesen Vegdirektoratet 
Presttun åpnet seminaret med å si litt om hensikten med Forum for lokale godstransporter 
og la der vekt på nytten av å ha et åpent nettverk som ivaretar kontakten mellom myndig-
heter, næringsliv og forskere. Hensikten med forumet er å bidra til erfarings- og 
kunnskapsutveksling for derigjennom å bidra til kompetanseheving og bedre transport-
løsninger.  

Bakgrunnen for at Vegdirektoratet utreder konsekvensene av forskjellige størrelser på 
bilstørrelser i by akkurat nå, er at det nå arbeides med ny teknisk forskrift til Plan- og 
bygningsloven. Der kan det i fremtiden bli satt veiledende minstekrav til dimensjoner 
(areal, takhøyde, og utforming) for biloppstillingsplasser og varemottak. I den sammen-
heng gjennomfører Vegdirektoratet en studie for å få kunnskap som kan gi grunnlag til å 
utarbeide retningslinjer for dimensjoner på innkjøring, biloppstillingsplasser og vare-
mottak i næringsbygg. En viktig premiss for studien er at bilstørrelsene som brukes i 
bydistribusjon og arealene som avsettes til varelevering bør harmonere. For øvrig ønsker 
Vegdirektoratet å skaffe kunnskap om fordeler og ulempe ved bilstørrelser i bysentrum, 
og utvikle verktøy for kommunene til å vurdere sitt regelverk.  

Presentasjoner og konklusjoner fra diskusjonene på seminaret vil være en del avbakteppet 
i arbeidet med ny teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven. 

 

Godsbilstørrelser i bysentrum. Presentasjon av prosjektet, Olav Eidhammer, 
Transportøkonomisk institutt. 
Formålet med den igangsatte studien er å etablere kunnskap som kan brukes til å 
utlede hva som er samfunnsøkonomisk optimale størrelser for godsbiler i norske 
bysentrum. I tillegg skal det utarbeides et faktagrunnlag som kan bidra til å 
utarbeide retningslinjer som bestemmer: Dimensjoner på varemottak, innkjøring 
og biloppstillingsplasser ved varemottak og laste- og losseplasser for varelevering 
i gater. I den sammenheng vil blant annet effekten av å benytte forskjellige 
bilstørrelser til varedistribusjon i byer bli vurdert i forhold til alvorlige ulykker 
(drepte og hardt skadde), trygghet og trivsel for gående og syklende.  

I studien skal det også utarbeides et generelt analyseverktøy og gjennomføres 
testanalyser for 2-3 byer. I tillegg til dagens situasjon som er utgangsscenarioet 
skal det gjennomføres analyser for 4 scenarioer.  

Scenario 1: Gøteborg-løsningen 

• Høyde på godsbilen: Ingen begrensning 
• Lengde på godsbilen: 10,0 m 
• Store godsbiler (lange godsbiler) tillatt mellom kl 06:00 og kl 08:00 om 

morgenen  

Scenario 2: Lavbilløsning 

• Høyde på godsbilen: 3,20 m 
• Lengde på godsbilen: 12,0 m 

Scenario 3: Kortbilløsning 
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• Høyde på godsbilen: 4,20 m 
• Høyde på varemottak: 4,50 m 
• Lengde på godsbilen: 10,0 m 

Scenario 4: Langbilløsning 

• Høyde på godsbilen: 4,20 m 
• Høyde på varemottak: 4,50 m 
• Lengde på godsbilen: 12,0 m 

Eksempler på mulige effekter av å innføre restriksjoner på lengden av godsbiler i 
bydistribusjon er blant annet: Mindre areal til manøvrering og oppstilling pr losse-
plass, større arealbehov i den grad det trengs flere losseplasser på grunn av flere 
godsbiler. Det kan bli bedre trafikkforhold når mindre biler losser ved fortauskant, 
men økte trafikkproblemer dersom det samtidig medfører flere godsbiler ved 
fortauet en større del av dagen.  

Diskusjonen etter innlegget bar preg av å få presisert og diskutert ytterligere 
punkter som bør inkluderes i analysene. Eksempel på slike elementer/effekter var:  

• Arbeidsmiljø (HMS) for sjåfør er en faktor som bør inkluderes i analysen. 
En rapport som oppsummerer en studie av sjåførenes arbeidsmiljø 
offentliggjøres i løpet av høsten 

• Effekten på fremkommeligheten for andre trafikanter av endrede 
godsbilstørrelser bør inkluderes i analysen 

• I den grad endringer i bilstørrelse påvirker organisering av transporten, bør 
effektene inkluderes i analysen. Påkrevde organisasjonsendringer kan være 
en ekstra kostnad for vareeiere og transportører 

• Andelen tomkjøring og hvilken betydning det har for effektiviteten i 
bydistribusjon bør inkluderes som en del av analysen 

• Omlastning bør inkluderes i analysen fordi det kan være en kostnad og det 
bør klargjøres hvem som får denne kostnaden? Tendensen i dag er bruk av 
stadig større lastebiler i langtransport. 

I tillegg opplyste LUKS at de hadde synspunkter på alle punktene som skal 
studeres i analysen og de ville presentere sine synspunkter i sitt innlegg. Et 
apropos: Husk å inkludere betydningen av andre utviklingstendenser som vekst i 
antall beboere og folks handelsmønster.  

Som en oppsummering ble det opplyst at en vil ta inn så mange relevante 
parametere i analysen som mulig, men en del av dem er vanskelig å kvantifisere 
og vil derfor kun bli drøftet.  

 
  



 4 

Erfaringer og løsninger i andre land. Hovedfunn fra en litteraturstudie,  
Michael Wøhlk Jæger Sørensen, Transportøkonomisk institutt 
Resultatene fra en litteraturstudie av reguleringer av distribusjon i ulike 
europeiske byer viser at formålet med reguleringene hovedsakelig er knyttet til et 
ønske om å minimere luft- og støyforurensning, energibruk og CO2 utslipp. I 
tillegg er det et ønske om å ha minst mulig tungtrafikk og tungtrafikk med farlig 
gods. Andre byer legger hovedvekten på effektivisering av distribusjon, forbedret 
trafikkavvikling, redusert kø, fjerning av tungtrafikk fra småvegene. Bevaring og 
bedring av bymiljø, levevilkår, arbeidsmiljø og forbedrede vilkår for myke 
trafikkanter og trafikksikkerhet er begrunnelsen for å innføre restriksjoner i flere 
byer.  

Restriksjonene er knyttet til totalvekt og akseltrykk, lengde, høyde, areal på 
lasteplanet, kapasitetsutnyttelse utforming av distribusjonsbilen f. eks ved at lavt 
førerhus eller ”skreddersydde” biler. 

Restriksjonene er ofte avgrenset til deler av byen gitt ved midtbyen, indre by, 
sentrum eller bydel. For noen byer gjelder imidlertid reguleringene for hele byen. 
Det gjelder f. eks London, Bremen, Windsor, Cordoba og Praha. Det er verdt å 
merke seg at mange av restriksjonene gjelder for bestemte tidsintervaller.  

Et funn fra litteraturstudien er at det svært ofte er reguleringer i form av 
tiltakspakker heller enn enkeltvise tiltak.  

I København er det gjennomført et forsøk -City Gods- med formål å bedre 
kapasitetsutnyttelsen på godsbilene, redusere antall store lastebiler i 
bydistribusjon og å bedre livskvaliteten og miljøet i området. Erfaringene fra 
prosjektet viser positive reaksjonene fra både innbyggere og handels- og 
næringsliv. 86 % av deltagerne i forsøksordningen mente en obligatorisk ordning 
ville være i orden mens 20 % av transportørene endrede kjøreatferd for å oppfylle 
kapasitetskravet. Forsøket gav begrenset effekt for trafikken (stansing og kjøring) 
da andelen biler mellom 2,5 og 18 tonn ble ubetydelig redusert. I forsøksperioden 
ble det periodevis distribuert ulovlig og tiltaket viste seg å være vanskelig å 
administrere blant annet fordi det manglet politisk støtte. 

I deler av Göteborg er det innført lengdebegrensninger for distribusjonsbilene (10 
m lengde). Men begrensningen gjelder ikke i tidsrommet kl 06:00-08:00 som er 
en periode hvor det er lov å distribuere med lengre biler. Restriksjonen ble innført 
uten at det ble gjennomført spesifikke analyser i forkant, men utformingen av 
restriksjonen ble basert på en dialog mellom berørte parter over en 3-årsperiode. 
Tiltaket ble gjennomført i nært samarbeid med politiet og erfaringer viser at 
etterlevelsen av restriksjonen har vært meget god, det har vært gjennomgående 
positiv respons og svært lite kritikk mot restriksjonen. Sjåførene opplever mindre 
stress og har bedre oversikt og plass enn tidligere. Svært få transportører bruker 
biler lengre enn 10 m (kl 06:00- 08:00) og fyllingsgraden på godsbilene har 
generelt økt. 

I diskusjonen etter foredraget ble det presisert at Göteborg er annerledes enn Oslo 
og byene kan derfor ikke sammenlignes. I Göteborg er det primært gågater i 
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sentrum. Konklusjon fra Göteborg er at de har undersøkt hvor store lastebilene er i 
forvegen og deretter satt restriksjonen (10 m) litt over det. Med andre ord er det 
ikke tale om noen reel restriksjon, og derfor er restriksjon mottatt positivt. 

En grunn til at det er så få evalueringer av nedlagte restriksjoner kan skyldes at 
tiltakene ikke har hatt positiv effekt. 
 
Nye tekniske forskrifter og veileder for dimensjoner av varemottak og bil-
oppstillingsplasser i næringsbygg i Plan- og Bygningsloven, Tone Rønnevig, 
Statens byggtekniske etat. 
En ny forskrift i Plan- og bygningsloven om kjøreatkomst og varemottak trådte i 
kraft 1.juli 2010 med ett års overgangsordning. I innlegget ble det tatt 
utgangspunkt i det pågående arbeidet med utforming av en veileder til den nye 
forskriften for dimensjoner til varemottak og kjøreatkomst. 
Veiledningen til kjøreatkomst tar utgangspunkt i preaksepterte ytelser basert på at 
for vareleveranse må kjøreatkomst dimensjoneres: 

• Slik at bil enten kan parkere på oppstillingsplass i 90 graders vinkel på 
rampe eller parallelt med varemottaket. 

• For den størrelse bil som vil bli benyttet 
Veiledningen til parkerings- og oppstillingsplasser baserer seg på preaksepterte 
ytelser som sier at: 

• Oppstillingsplass må ved parkering av en bil i 90 grader på rampe, være 
minimum 5,5 m bred slik at det er plass til bilen, samt at bakdør kan slås 
til begge sider av bilen. Øvrige plasser må tillegges minimum 4,5 m pr. 
bil. I tillegg må det være manøvreringsareal 

• Oppstillingsplass må ved parallell parkering ved rampe være minimum  
4,2 m bred. Ved fortau må bredde på oppstillingsplassen være minimum 
3,0 m 

Veiledningen til varemottak baserer seg på preaksepterte ytelser som sier at: 
• Der oppstillingsplasser er i samme plan som varemottaket, må det være 

lasterampe 
• Lasterampe som skal flukte med lasterom i bilen må være 1,2 m høy slik 

at varene kan trekkes direkte fra bilen inn på rampe 
• Lasterampe som ikke flukter med lasterom i bilen må være minimum 0,2 

m høy slik at bakløfter kan ligge horisontalt når varer trekkes fra bilen til 
rampen 

• Lasterampe må ha sklisikker overflate som tåler forutsatt belastning og 
som er beskyttet mot is og snø 

• Atkomst fra lastrampe og frem til leveringssted i byggverket må ha 
transportvei som er trinnfri 

• Transportveier må ha fast dekke som tåler trinser på jekketraller 
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• Transportveier må ha tilstrekkelig bredde og høyde for forventet transport. 
Bredde på dør i transportvei må være minimum 1,3 m. 

Anbefalinger til varemottak sier at varemottaket i sin helhet bør utformes slik at 
hele vareleveransekjeden blir effektiv og funksjonell. Plasseringen i av 
varemottak på byggverket bør vurderes med hensyn til trafikk og fri sikt på 
gatenivå og med hensyn til interne transportveier til bestemmelsessted. Det 
anbefales at lasterampe bygger 1,2 m over grunn slik at paller kan trekkes direkte 
fra bil til lasterampen. Ved små og få leveranser kan rampehøyden være 0,2 m.  
Lager bør temperaturmessig tilpasses leveransene. 
Fortau er ikke definert som varemottak.  
Flere av deltagerne påpekte at det er viktig at det kommer en veiler med krav og 
behov til kjøreatkomst og varemottak, men det vil kun være en veileder da det 
ikke er lovpliktige krav for utforming og dimensjonering av næringsbygg.  
Det ble påpekt at lastebiler krever en viss svingradius og at det i dag ofte er for 
liten svingradius inn til varemottaksområdet i forhold til behovet (Se Håndbok 
250, hvor det henvises til LUKS anbefalinger). Som eksempel ble det trukket frem 
situasjoner hvor lastebiler må rygge forbi inngangen til butikker med passerende 
kunder, noe som er farlig og utrygt for både kunder og sjåfør. 

En grunn til uhensiktsmessige løsninger er at varemottak ofte er det siste som skal 
bygges og at varemottaket skal være billigst mulig. Dette medfører uhensikts-
messige løsninger i forhold til sikkerhet og trygghet. Veiledningen har også med 
noen anbefalinger om søppelhåndtering.  

Veiledningen gjelder nye bygninger og dersom en gjør hovedombygging eller ved 
bruksendring, men det er vanskelig å definere hva hovedombygging er. For 
eksempel er en ombygging fra klesbutikk til restaurant et eksempel på bruks-
endring i byggemessig forstand. Det ble påpekt at ved store bruksendringer er 
arbeidsmiljølover også relevant. 

Det er viktig å henvise til ISO-standarder for å dokumentere at vedledning er 
oppfylt (ikke pre godkjent) eller at en selv dokumenterer at veiledningen er fulgt.  

LUKS påpekte at det er et godt sammenarbeid mellom bransjen og etatene i 
bestrebelsene på å komme frem til gode løsninger for varemottak! 
 
Fordeler, ulemper og kostnader ved bruk av forskjellige godsbilstørrelser i 
bydistribusjon, Sven Bugge og Jürg Berger, Leverandørenes utviklings- og 
kompetansesenter (LUKS)  
LUKS tok i sitt innlegg utgangspunkt i at politikerne vil ha en miljøvennlig og 
rasjonell varedistribusjon noe bransjen i en årrekke har etterstrebet å imøte-
komme. For LUKS innebærer dette at en ønsker å kombinere gode HMS- forhold 
for varetransportørene med en rasjonell varelevering som belaster det ytre miljøet 
minst mulig. Veien frem har vært og er stadig full av utfordringer.  
Som en generell betraktning ble det påpekt at miljøtiltak ofte krever betydelige 
omstillinger og koster penger i en overgangsperiode. Mange aktører er involvert 
og må ta sin del av ulempene og kostnadene ved en mer miljøvennlig 
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varetransport. Et spørsmål er om alle er villig til det eller om noen prøver å lure 
seg unna? 
LUKS tok i foredraget utgangspunkt i noen fakta om bruk av stor, middels og 
liten lastebil ved varedistribusjon:  
Bilstørrelser og lastekapasitet  

• Med en stor bil menes her en bil med totalvekt 26 tonn og med 
lastekapasitet på 14.800 kg 

• Med en middels bil menes her en bil med totalvekt 12 tonn og med 
lastekapasitet på 4.500 kg 

• Med en liten bil menes her en bil med totalvekt 3,5 tonn og med 
lastekapasitet på 750 kg 

Antall distribusjonsbiler for frakt av tilnærmet samme godsmengde   
• 1 stor distribusjonsbil frakter 14.800 kg. gods 
• 3 middels distribusjonsbiler frakter 13.500 kg. gods 
• 19 små distribusjonsbiler frakter 14.250 kg. gods 

Forbruk av diesel ved frakt av tilnærmet lik godsmengde    
• 1 stor distribusjonsbil bruker 4.3 l. pr. mil 
• 3 middels distribusjonsbiler bruker 7,2 l. pr. mil 
• 19 små distribusjonsbiler bruker 24.7 l. pr. mil. 

Utslipp av CO2 ved frakt av tilnærmet samme godsmengde  
• 1 stor distribusjonsbil slipper ut 11,6 kg. CO2 pr. mil 
• 3 middels distribusjonsbiler slipper ut 19,5 kg. CO2 pr. mil 
• 19 små distribusjonsbiler slipper ut 66,7 kg. CO2 pr. mil 

Forbruk av gateareal ved lasting/lossing av tilnærmet samme godsmengde 
• 1 stor distribusjonsbil må ha 17 meter av gaten for å levere/hente varene 
• 3 middels distribusjonsbiler må ha 42 meter av gaten for å levere/hente 

varene 
• 19 små distribusjonsbiler må ha 266 meter av gaten for å levere/hente 

varene 
Forbruk av gateareal ved kjøring av tilnærmet samme mengde gods  

• 1 stor distribusjonsbil må ha 52 meter av gaten under transporten av 
varene 

• 3 middels distribusjonsbiler må ha 147 meter av gaten under transporten 
av varene 

• 19 små distribusjonsbiler må ha 893 meter av gaten under transporten av 
varene 

I forhold til problemstillingen om lengde på distribusjonsbilene hadde LUKS 
innhentet opplysninger fra to samlastere, to egentransportører og tre dagligvare-
grossister om vanlig lengde på godsbilene brukt til vareleveranser innenfor ring 2 
i Oslo. Til sammen bruker disse vareleverandørene 125 distribusjonsbiler i dette 
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området. 87 av disse bilene (69,5 %) er kortere enn 10 m og 38 av bilene (30,5 %) 
er mellom 10 m og 12 m lange.  
Mye av foredraget var vinklet mot effektene av en generell høydebegrensning til 
4,0 m for distribusjonsbilene og fra Vegdirektoratet ble det presisert at det i ikke 
var tema for dette forummøtet. LUKS var ikke enig i dette, men mente at vi 
snakker om effektive logistikkløsninger og da er høyde og høydebegrensninger et 
relevant tema; høydebegrensninger må inn i analysen. LUKS ble oppfordret til å 
ha et eget møte med de ansvarlige for høydebegrensningsutspillet i 
Vegdirektoratet. LUKS kan innlede på et slikt møte. 
Oppfordringer fra LUKS var å gjøre som i Göteborg; lag regler som er tilpasset 
virkeligheten og det som allerede gjøres. Effekter av byfortetning bør inkluderes i 
analysen, blant annet med hensyn til effekten for redusert for CO2 utslipp. 

Det ble påpekt at et av de store problemene med varemottak er plasseringen, skal 
varemottaket f. eks. være plassert på offentlig eller privat grunn. Det ble opplyst at 
i Stavanger kreves det nå at varemottaket skal være på egen /privat grunn.  

En spådom var at restriksjoner for bilstørrelser i Oslo ikke vil fungere og at en vil 
få samme type problemer som det en har hatt i tidligere prosjekter i Århus, 
Aalborg, Nykøbing (ikke gjennomførbart og dyrt).  

Det ble opplyst at CO2 utslipp er redusert ca. 90 % siden EURO 1 normen ble 
innført i 1991. Myndigheters mål er 20 % reduksjon frem til 2020 og flere 
bedrifter har egen mål om en 50 % reduksjon.  

Kilder til opplysninger om varemottak og optimalisering av varedistribusjon er: 

Næringslivets Optimaliseringskomité: 
http://www.tradesolution.no/sfiles/0/45/01/2/file/brukerveiledning-epd-basen-
2009-v-2.5.pdf  

og ”Bluebook on optimizing transport in Europe”: http://www.ecr.no/  

 
Utfordringer og løsninger ved utforming av varemottak og biloppstillingsplasser 
ved utbygging av kjøpesentre og næringsbygg. Erfaringer fra Oslo kommune, 
Tor Mangset, Samferdselsetaten, Oslo kommune. 
I dag er det ingen begrensninger med hensyn til lengde, akseltrykk eller høyde 
(kan bli 4,0 m). Dette gjelder for hele Oslos gatenett med unntak av noen svake 
bruer. Varelevering fra gatenettet er prioritert av veimyndigheter og politi og 
stiller ofte krav til skilting, men det er ikke reserverte plasser til varelevering.  
Varelevering sliter på gatelegeme og spesielt utsatt er granittdekker som utsettes 
for store krefter fra brå svingninger av stillestående tunge biler. Skilting og 
kjøremønster i gater må gjøres slik at det hindrer rygging og endring av gatene må 
designes slik at biler ikke ødelegger veiutstyr (skilt, signal og lysstolper). 
Areal til varelevering prioriteres i dag fremfor areal til vanlig parkering.  
Det er tillatt å bruke semitrailer til distribusjon i gågatene i Oslo.  
Varelevering på egen eiendom er dyrt og levering fra gateareal foretrekkes av 
mange. De forskjellige aktørene har også forskjellige behov for gateareal, f. eks er 

http://www.tradesolution.no/sfiles/0/45/01/2/file/brukerveiledning-epd-basen-2009-v-2.5.pdf�
http://www.tradesolution.no/sfiles/0/45/01/2/file/brukerveiledning-epd-basen-2009-v-2.5.pdf�
http://www.ecr.no/�
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det stor forskjell i gatebehov for en frisør/eiendomsmegler og en dagligvare-
butikk. Ved nybygg skal det planlegges innkjøring og avkjøring, ved små 
endringer som ikke krever byggemelding ordnes av Samferdselsetaten.  
Noen tror at dersom en etablerer seg med næringsbygg i byen så tar kommunen 
automatisk ansvar for å ordne med arealer som sikrer vareleveringen. Slik er det 
imidlertid ikke.  
Gårdeiere bør være mer oppmerksomme på nye reguleringsforslag samtidig som 
planmyndigheten bør være mer oppmerksom på ny virksomhet som krever mer 
plass i gata.  
Næringsforeninger som er etablert i flere norske byer fungerer godt som forum for 
dialog og diskusjon av løsninger som kan aksepteres av involverte aktører i 
bydistribusjon. 
Norges Lastebileierforbund opplever at kundeparkering flere steder prioriteres 
høyere enn areal til varelevering. Personbiler har også mulighet og lov å stoppe 
for av- og pålessing og kan i den sammenheng beslaglegge laste- og losseplasser 
for lastebil og personbiler kan bli ”sperret inne”. Normalt fungerer imidlertid dette 
bra. Det er også lovlig å levere varer fra handikapparkering, men en vil helst 
unngå det. 
Et stort problem i forhold til varelevering er trikken fordi en noen ganger er nødt 
til å stoppe i trikkesporet for å foreta av- og pålessing. Det er tillatt å stoppe midt i 
gaten dersom det ikke er andre muligheter og dette er en bedre løsning enn å 
stoppe på fortau som er farlig for gående og syklende. Men det er stressende for 
sjåføren å stoppe midt i gaten og sperre for all trafikk. 
 
Problemer og løsninger for varemottak og biloppstillingsplasser ved etablering 
av kjøpesentre og næringsbygg i byer, Glenn Eikebråten, Byfolk Oslo sentrum 
Når det er snakk om varelevering i byer er det viktig å være klar over at det er 
store forskjeller i arealbegrensningene mellom bykjernen og de ytre byarealer. 
Gårdeierne ønsker bedre utnyttelse av sine arealer, men nesten alle bygårder er på 
bevaringslisten samtidig som gatenettet har begrensninger med hensyn til tyngde, 
svingbevegelser, lengde og arealkonkurranse med andre brukergrupper og 
interesser.  

For sentrumsarealemne er det også politiske begrensninger som prioritering av 
parkering for handicapbiler, elbiler og forgjengere. For å få til gode betingelser for 
varelevering i byer må en blant annet sikre at leverandørinteressene deltar i en 
tidlig fase for prosjektering av nybygg og ombygging (TEK). For 
vareleverandører skjer dette gjennom samarbeid med gårdeiere og Plan- og 
bygningsetaten.  

Planlegging av omlastingsplasser og tidsvinduer for av- og pålessing bør gjøres i 
samarbeid med Sentrum Transport AS. Varemottak bør være betjente slik at 
betjeningen kan bistå ved posisjonering av bilene. 

Vogntog på 25,25 m er ikke relevant i bysentrum og er bare tillat på noen ruter. 
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Det er et problem med levering av gods fra Jernbanen som ofte kommer så sent på 
dag at de ikke kan levere innen for tillatt tidsvindu. For nattlevering kreves det 
imidlertid at det er folk til stede for å ta imot varene.  

Det er vanskelig å utforme universelle regler for utforming av bysentrum og et 
spørsmål er hvor mange gårdeiere det er som har restriksjoner på uforming 
(bevaringsverdig, antikvarisk) i Oslo? Det kan ikke forventes at alle typer bygg 
skal kunne ha alle typer forretning og det er ikke alle typer bygg som egner seg til 
alle typer butikk/forretningsvirksomhet. 

LUKS mener at det ikke er økonomisk mulig med koordinering av transport. Det 
fungerer når det er økonomisk støtte, men tiltakene går ”konkurs”, når det ikke 
lengre er økonomisk støtte å få. 

Gjennomsnittkostnaden for areal- eller volum (kubikk) ved varemottak er høy. 
Nordpark opplyser at det koster 0,5 mill NOK for en parkeringsplass i kjeller i 
Oslo. 

Byfolk Oslo Sentrum har opplysninger om areal- og kubikkostnader. 

 

Oppsummering, Harald Minken Transportøkonomisk institutt 
Minken takket for et godt møte med gode innspill og kontakter som vi vil benytte 
oss av i det videre arbeid med prosjektet. 

Det pågående prosjektet har mange og komplisert problemstillinger og mange 
aktuelle virkemidler. Problemstillingene kan være så komplisert at det ikke er 
sikkert at vi får resultater. 

Til slutt oppfordret han folk til å sende inn opplysninger og data og forslag til 
beregningsmetoder som kan benyttes i prosjektet.  
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Velkommen til
Forum for lokale godstransporter

Toril Presttun 
Vegdirektoratet

Forum for lokale godstransporter

Åpent nettverk:
– Kontakt mellom myndigheter, næringsliv og forskere 

Bidra til erfaringsutveksling, kunnskapsutvikling 
og kompetanseheving – og derigjennom til bedre 
lløsninger
Finansiert av Vegdirektoratet og TØI

Hvorfor utreder vi bilstørrelser i by?

Vi ønsker at biler og 
bygninger skal være 
tilpasset hverandre
Vi ser at veldig mange 
byer har byer har 
begrensninger på 
bilstørrelser
Det er en kamp om 
gategrunn i byen

Menneskelig 
skala i 
bysentrum
Sikkerhet
Kamp om 
gateareal
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Utredningsinstruksen 

”Bestemmelsene tar særlig sikte på at 
økonomiske, administrative og andre vesentlige 
konsekvenser av reformer og tiltak blir kartlagt. 
Dette er viktig for å vurdere hva ulike forslag vil 
koste staten og samfunnet, og for å kunne g , g
forberede gjennomføringen avreformene på en 
best mulig måte” 

Instruksen ble fastsatt ved kongelig resolusjon 18. februar 2000 og revidert ved 
kongeligresolusjon 24. juni 2005. FAD

Veie fordeler og ulemper
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Samfunnsøkonomisk analyse av 
godsbilstørrelser i bysentrum

Forum for lokale godstransporter

Tid: 29.september 2010

Sted: Forskningsparken, Oslo

av

Olav Eidhammer

godsbilstørrelser i bysentrum

29.09.2010 1 Godsforum-Olav Eidhammer

Innhold

 Bakgrunn og formål med studien

 Foreløpige scenarioer og forutsetninger

 Basiskunnskap om bydistribusjon

 Effekter av ny tilpasning Effekter av ny tilpasning

 Analysetabell
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Bakgrunn for studien

 Ny Plan- og bygningslov med nye Forskrifter pr 1.juli 
2010

 Det arbeides med en veileder til Forskriften som skal 
ivareta arealbehov og tekniske krav til varemottak og 
bil tilli lbiloppstillingsplasser

 Tekniske krav og arealbehov knyttet til varemottak og 
biloppstillingsplasser vil være avhengig av hvem som 
skal betjenes og hvor varemottakene er lokalisert

 Tiltak:
 Kjøpesentre i randsonen til byer: Varemottak for store godsbiler

 Bysentrum: Varemottak tilrettelagt for mindre godsbiler
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Formål med studien

 Etablere kunnskap for å utlede hva som er samfunns-
økonomisk optimale størrelser for godsbiler i norske 
bysentrum

 Utarbeide et faktagrunnlag som kan bidra til retningslinjer 
som bestemmer: 
 Dimensjoner på varemottak, innkjøring og biloppstillingsplasser 

ved varemottak og laste- og losseplasser for varelevering i gater

 Vurdere bilstørrelser i forhold til alvorlige ulykker (drepte 
og hardt skadde), trygghet og trivsel for gående og 
syklende

 Utarbeide et generelt analyseverktøy og gjennomføre 
testanalyser for 2-3 byer
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Utfordringer, virkninger og analyseverktøy

Utfordringer:
 Hvilke minimumsdimensjoner  trengs  til laste-, losseplasser og varemottak i bysentrum

Virkninger:
 Tiltaket vil få betydning for blant annet:

 Utforming av varemottak i  bygninger
 Arealkrav og utforming på gateplan
 Logistikkorganisering og distribusjon Logistikkorganisering og distribusjon

Kostnader:
 Store kostnader knyttet til en omlegging av dagens regler for tillatt  godsbilbilstørrelse 

ved distribusjon i bysentrum:
 Byggekostnader ved endring av eksisterende varemottak eller nybygg
 Logistikkostnader for vareleverandør og distributør
 Håndhevingskostnader

Analyseverktøy og testing:
 Utvikling av et samfunnsøkonomisk metodeverktøy til analyse og vurdering av 

konsekvensene ved å endre tillatte godsbilstørrelser i bysentrum
 Case- byer til testing av analyseverktøyet
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Fem scenarioer eller tiltakspakker  skal studeres

 Scenario 0: Dagens situasjon
 Scenario 1: Gøteborg-løsningen

– Høyde på godsbilen: Ingen begrensning
– Lengde på godsbilen: 10,0 m
– Store godsbiler (lange godsbiler) tillatt mellom kl 06:00 og kl 08:00 om 

morgenen

 Scenario 2: Lavbilløsning
– Høyde på godsbilen: 3,20 m
– Lengde på godsbilen: 12,0 m

 Scenario 3: Kortbilløsning
– Høyde på godsbilen: 4,20 m
– Høyde på varemottak: 4,50 m
– Lengde på godsbilen: 10,0 m

 Scenario 4: Langbilløsning
– Høyde på godsbilen: 4,20 m
– Høyde på varemottak: 4,50 m
– Lengde på godsbilen: 12,0 m
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Forutsetninger
Det forutsettes blant annet at:

 Tiltaket vil ikke påvirke godsmengder og godssam-
mensetningen som distribueres i de studerte byene/ 
områdene

 Det blir distribuert fra de samme terminalene før og etter 
tiltaket

 Metodeutviklingen gjøres generell, men analyseverktøyet 
testes på 2-3 byer/områder

 Økte transportkostnader tas ut i økte transportpriser

 Studien vurderer ikke gjennomgangstrafikk, men kun 
distribusjon
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Basiskunnskap om bydistribusjon

 Litteraturstudie
 Gjeldende reguleringer og bruk av distribusjonsbiler i 

større norske byer i dag
 Offentlige reguleringer: Høyde, lengde, bredde, totalvekt, 

akseltrykk begrensninger i leveringstidspunkt leveringssonerakseltrykk, begrensninger i leveringstidspunkt, leveringssoner, 
miljøkrav, forsøksordninger.                                    

 Krav fra ikke offentlige aktører: Kundekrav, produktkrav, 
kjennetegn ved leveringsstedene

 Forslag til byer som skal studeres: Moss, Sarpsborg, Oslo, 
Kragerø, Drammen, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Ålesund, 
Trondheim og Tromsø

 Dagens logistikkorganisering
 Respondenter: Bedrifter med egendistribusjon, store 

distributører, transportsentraler og samlastere
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Om nyttekostnadsanalysen

 Avgrensing av markedssegmentet for tiltaket
 Varestrømmer til, fra og innen det området/byen som omfattes av 

tiltaket

 Opplysninger om hvilke bilstørrelser som benyttes i dag.

D t kild SSB L t bil d k l SSB Datakilder:  SSBs Lastebilundersøkelse; SSBs
Varestrømsundersøkelse; Statens vegvesens tellepunkter og 
opplysninger fra en spørreundersøkelsen blant distributører

 Endrede transportkostnader
 Beregnes på bakgrunn av endringer i trafikkarbeid (vognkm) 

hvor det tas hensyn til eventuelle endringer i organisering av 
distribusjonstransportene (endrede distribusjonsruter økt bruk av 
crossdocking etc.)

 Arealbruk ved varemottak
29.09.2010 9 Godsforum-Olav Eidhammer

Om nyttekostnadsanalysen

 Enhetspriser: Transportkostnader, arealkostnader for 
næringseiendom og  gategrunn, 

 Eksterne kostnader fra utslipp, støy og ulykker
 Beregnes på bakgrunn av endring i vognkm

 Offentlige kostnader ved tiltaket
 Vegslitasje, kontroll- og håndhevingskostnader 

 Vanskelig kvantifiserbare effekter
 Arbeidsmiljø for sjåfører
 Sikkerhet for syklende og gående

29.09.2010 Godsforum-Olav Eidhammer10

Noen eksempler på effekter av kortere 
godsbiler i bydistribusjon

 Mindre areal til manøvrering og oppstilling pr losseplass

 Større arealbehov i den grad det trengs flere 
losseplasser på grunn av flere godsbiler

 Lettere trafikkforhold når en mindre bil losser ved 
fortauskant

 Økte trafikkproblemer dersom flere, men kortere kjøretøy 
betyr at det står godsbiler ved fortauet en større del av 
dagen

29.09.2010 Godsforum-Olav Eidhammer11

Nytte og kostnader ved endret kjøretøylengde for godsbiler i 
bydistribusjon

Årlige nytte/kostnader i mill kr
Nytte-/kostnadsart Nytte Kostnad
Endrede transportkostnader for 
næringslivet
CO2-utslipp
Lokale utslipp 

.

Støy
Kø
Ulykker
Investeringer
Offentlige kostnader ved tiltaket
Arbeidsmiljø for sjåfører
Sikkerhet for syklede og gående
Arealkostnader
Kontroll og håndhevingskostnader
Sum
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Oppsummering

 Utvikle metodeverktøy til analyse av tiltak som påvirker 
privat og offentlig infrastruktur (varemottak, losseplasser, 
arealbruk og vegslitasje) og logistikkeffektiviteten 
(bilstørrelser og trafikkomfang)

 Etablere kunnskap som kan brukes ved utarbeidelse av 
veileder til Plan – og bygningslovens forskrifter

 Beregne effekter av de valgte scenarioene/tiltakene

 Etablere ett sett av enhetspriser for kvantifiserbare 
effekter og vurdere ikke kvantifiserbare effekter

 Gjennomføre tester av analyseverktøyet for 2-3 byer og 
fire scenarioer/tiltakspakker
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Takk for oppmerksomheten!
Olav Eidhammer
E-mail: oe@toi.no
Tlf: 22 57 38 35
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Erfaringer og løsninger i andre land
Hovedfunn fra en litteraturstudie
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Hovedfunn fra en litteraturstudie

Forsker Michael W. J. Sørensen

Transportøkonomisk institutt

Forum for lokale godstransporter

Størrelsen på fremtidens godsbiler i bysentrum

Oslo, onsdag den 29. september 2010 

Restriksjoner - eksempler

Lengde

Vekt
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Høyde Bredde

Akseltrykk

Design

Transportmiddel

Ruter

Formål
→Litteraturstudie av regulering av distribusjon i ulike byer

− By: Hvor ligger byen og hvor stor er den?

− Bakgrunn: Hvilke analyser, utredninger og policy-vurderinger ligger til 
grunn for reguleringen? 

− Formål: Hva er formålet med reguleringen?
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− Type: Hvilke type av regulering av distribusjon omfatter prosjektet?

− Omfang og fleksibilitet: Hvilket geografisk (og tidsmessig) omfang har 
reguleringen og er det mulig med lokale tilpasninger?

− Status: Hva er status på prosjektet, når er det oppstartet og er det 
avsluttet, igangværende eller under planlegging?

− Erfaringer og effekter: Hva er erfaringer, målte effekter og/eller 
forventede effekter av regulering på trafikkmengde, trafikkavvikling og 
trengsel, trafikksikkerhet, opplevd trygghet, miljø (luftforurensning og 
støy), klima, energiforbruk, logistikk og økonomi?

Fokus
→ Europeiske byer

→ Store og små prosjekter

→ Avsluttende, planlagte og 
igangværende prosjekter

Kategori Foranstaltning
1a. Kjøretøy, 
dimensjoner og 
vekt

Total lengde
Akselavstand
Høyde
Bredde
Areal (gulv)
Total vekt
Akseltrykk

1b. Kjøretøy, 
annet

Kapasitetsbegrensning
Alder
Motorstandard
Utformning, f.eks. lave sideruter

Type, f.eks. varebil eller bil frem for lastebil

Godstype (for eksempel farlig gods)
2 St d T t
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→ Ikke miljøsone

→ Ikke veg/køprising

→ Ikke bompenge

2. Sted og veg Tvangsruter 
Anbefalt rute
Tung trafikk felt

Stenging av veg, envegskjøring, svingforbud

Ny veganlegg, f.eks. miljøtunnel
Hastighetsbegrensning 

3. Sjåfør Stedkjent
Hjelpefører
Utdanning

4. Tid Tidspunkt for eksempel natt
Varighet for eksempel ½ time

5. Mobility 
management 

Cityterminaler, logistikksenter, samkjøring

Regulering av av- og pålæsning
Kampanjer og informasjon
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Prosjekter (byer)
→25 ulike prosjekter i 18 europeiske byer i 10 ulike land og 

i Tokyo i Japan (+ 8 prosjekter i 6 land) (87 kilder)
1. København, Danmark

2. Stockholm, Sverige

3 Göteborg Sverige

10. London, England

11. Windsor, England

12 Basingstoke England

1. Liège, Belgia

2. Namur, Belgia

3 Barcelona Spania
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3. Göteborg, Sverige

4. Düsseldorf, Tyskland

5. Bremen, Tyskland

6. Amsterdam, Nederland

7. Maastricht, Nederland

8. Utrecht, Nederland

9. Brussels, Belgia

10. Antwerp, Belgia

12. Basingstoke, England

13. Birmingham, England

14. Norwich, England

15. Paris, Frankrike

16. Cordoba, Spania

17. Praha, Tsjekkia

18. Pécs, Ungarn

19. Tokyo

3. Barcelona, Spania

4. Monaco

5. La Rochelle, Frankrike

6. Milano, Italia

7. En rekke italienske byer

8. En rekke nederlandske byer

Resultat (1)
By Indbyg. Status Omfang Formål Restriksjon Effekt

København 1,5 mill.
1998-2000
2002-2004

Middelalderby
1 km2

Bedre kapasitetsutnyttelse = 
Færre og mindre kjøretøyer
= bedre miljø og livskvalitet

Vekt: 2,5-18 t / over 18 t 
(ulike sertifikater)

Positive reaksjoner

København 1,5 mill.
Foreslått 2008, 
ikke innført 

Indre by
7 km2 Bedre forhold for myke trafikanter Vekt: 18 t

Forringet forhold for 
syklister (estimert)

København 1,5 mill.
Forslag til 
strategi, 2009

Indre by
Effektiv, sikker, trygg og 
miljøvennlig vareforsyning

Lavt førerhus ?

Stockholm
0,8 mill. Gjelder ikke mer

Indre by, 5 x 7 
km

?
Lengde: 12 m
Vekt: 16 t

?

Stockholm 0,8 mill.
2001-2004
2005-2015

Stor byggeplass

Begrens leveringer på 
byggeplass, minimere kø, 
forbedre levevilkår og 
arbeidsmiljø, begrens 
energiforbruk og utledning

Omlesning av 
byggemateriale til 
mindre miljøvennlige 
lastebiler

Færre turer, mindre kø og 
trafikkaos, mindre 
energiforbruk og utled-ning, 
positive brukere

Begrens leveringer i
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Stockholm 0,8 mill. 2005 (2004) → Middelalderby

Begrens leveringer i 
middelalderby, minimere kø, 
forbedre levevilkår, begrens 
energiforbruk og utledning

Omlesning til mindre 
miljøvennlige lastebiler

Daglige leveringer redusert 
fra 6 til 1

Stockholm 0,8 mill.
Forslag til 
strategi, 2010

Indre by
5 x 7 km

Forbedret trafikksikkerhet Lengde: 12 m

Restriksjon etterleves, 
positiv respons, mindre 
stress for sjåføren og økt 
fyllingsgrad

Göteborg 0,5 mill. 2009 → Indre by Bedre forhold for myke trafikanter ?
2 % færre trafikkskade 
(estimert)

Düsseldorf 0,6 mill. 1998 → Sydlig del af by Reducere tung trafik i byen
Frivillig avtale; skred-
dersydd lastebiler 
(ukjent størrelse)

?

Bremen 0,6 mill. 1998 → Hele byen Forbedre trafikafvikling

Ruteveilednings-system, 
vekt (7 / 2,8 t) og høyde 
(3 m) restriksjoner på 
mindre veger

1,5 % flere lastebiler på 
store veger, 11-40 % færre 
lastebiler på mindre veger

Bremen 0,6 mill. 2003 → Indre by
Redusere forurensning og mer 
effektiv varedistribusjon

Fraktsenter, biodiel-
selbiler, maks 12 t 

Reduksjon i transport og 
dieselolje

Resultat (2)
By Indbyg. Status Omfang Formål Restriksjon Effekt

Amsterdam 0,8 mill. 1994 → Indre by Minimere luft og støjforurening
Vekt: 7,5 t, dispen-sasjon mulig 
avhen-gig av lengde (9-10 m) 
og kapasitets- utnyttelse (80 %)

?

Maastricht 0,1 mill.
Fra primo 90’ene, 
gjelder trolig ikke mer

Midtby
Redusere belastning på sårbar og 
bevaringsverdig midtby

Lengde:10 m ?

Utrecht 0,3 mill.
Fra primo 90’ene, 
gjelder trolig ikke mer

Sentrum Bevare kjeldene langs kanal
Akseltrykk: 1 t
Brede: 
Lengde: 

?

Brussel 1,8 mill. Ultimo 90’ene
Boligområder i hele 
byen

Redusere negative effekter fra tung trafikk 
på livskvalitet for byens innbyggere

Vekt: 19 t ?

Antwerp 0,5 mill. 1990 → Historiske bydel Redusere negative effekter av tung trafikk Vekt: 7,5 t
Mer trafikk på ringveg, ordning 
vanskelig å håndheve

London 7,5 mill. 1986 → Stor London
Redusere negative effekter (støy) om 
natten og i helg

Vekt: 18 t
Redusere støy, men gir 
omvegskjørring = økt utslipp og 
kostnad

Windsor 0 03 mill 1978 →
Hele byen, opp til Redusere gjennomkjørende tung trafikk i Tvangsruter utenom by for 

70-85 % overholdt forbud tross litt 
kontroll.
Usikker sikkerhetseffekt Mindre
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Windsor 0,03 mill. 1978 →
byens sentrum byen (med farlig gods) gjennom-kjørende trafikk > 5 t

Usikker sikkerhetseffekt. Mindre 
trafikk i bykjerne og mer utenfor 
(omvegskjøring). 

Basingstoke 0,1 mill.

Planlegges Indre by
Redusere antall og derved negative 
effekter av tung trafikk i indre by

Vekt: 7,5 t (kl. 10-16) 
Økt kostnad (30 %), økt trafikkarbeid 
(7-23 %), økt energiforbruk og utslipp 
(3-32 %)

Birmingham 1,0 mill.

Norwich 0,1 mill.

Paris 9-12 mill. 2001 → ? Revidere og forsimple trafikkrestriksjoner

Ulike tidsrestriksjoner for 
lastebiler avhen-gig av 
gulvareal (under 16 m2, 16-24 
m2 og over 24 m2)

Vanskelig at håndheve, manglende 
harmoni-sering med nabobyer = 
problematisk

Paris 9-12 mill. 2005-2007 → 
Til/fra by og i
Indre by

Minimere luft- og støyforurensing og 
energiforbruk
Optimere godsdistribusjon 

Favorisering av miljøvennlige 
biler, herunder mindre kjøretøy

?

Cordoba 0,4 mill. 1997-1999 → Hele byen (3 soner) Løse flere trafikale problemer i byen
Soner med ulike tids- og 
vektrestriksjoner (6, 9 og 12 t)

?

Praha 1,2 mill.
60’erne
90’erne

By 
17/5 km2 Redusere trafikk Vekt: 6/3,5 t 85 % mindre lastebiltrafikk 

Pécs 0,2 mill. Fra primo 00’erne Indre by
Mer attraktiv midtby, mindre 
luftforurensing, bevare midtby

Vekt: 6 t
+ andre tiltak

80 % mindre trafikk
95 % mindre lastebiltrafikk

Tokyo 13 mill. ?
Innenfor ringveg, 6-10 
km byens sentrum 

Redusere negative effekter (støy) i 
sentrum i helgen

Lengde: 8 m
Vekt: 5 t

85 % mindre lastebiltrafikk i helgen

Formål med restriksjon

Formål Byer
Minimere luftforurensing og 
støyforurensing

København, Bremen, Amsterdam, Antwerp, 
London, Paris, Pécs, Tokyo

Minimere energiforbruk og CO2

utledning
Stockholm, Antwerp, Paris

Minimere (tung) trafikk København, Düsseldorf, Basingstoke, 
Bi i h N i h P h
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Birmingham, Norwich, Praha
Minimere tung trafikk (med farlig gods) Windsor
Forbedre trafikkavvikling (mindre kø / 
kaos / fjern tung trafikk fra små veger)

Stockholm, Bremen, Cordoba

Effektivisere distribusjon København, Bremen, Paris
Bedre bymiljø / levevilkår / arbeidsmiljø København, Stockholm, Brussel, Pécs
Bevare midtby (sårbar) Maastricht, Utrecht, Pécs
Forbedre forhold for myke trafikanter København, Göteborg
Forbedre trafikksikkerhet København, Stockholm
Revidere restriksjoner Paris
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Typer av restriksjoner
Type By
Vekt, total København, Stockholm, Bremen, Amsterdam, Brussel, 

Antwerp, London, Windsor, Basingstoke, Birmingham, 
Norwich, Cordoba, Praha, Pécs, Tokyo, (Liège, Namur, 
Barcelona, Monaco, La Rochelle, Milano, nederlandske 
og italienske byer, fiktiv by)

Vekt, akseltrykk Utrecht
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Lengde Stockholm, Göteborg (Amsterdam), Maastricht, Utrecht, 
Tokyo, (Milano)

Bredde Utrecht
Høyde Bremen
Areal (gulv) Paris
Størrelse, ikke nærmere definert Stockholm, (Liège, Namur, nederlanske byer)
Kapasitetutnyttelse (Amsterdam)
Utformning, f.eks. lavt førehus, 
”skreddersydd”

København, Düsseldorf

Type, f.eks. andre kjøretøystyper Paris
Annet, miljøvennlig Stockholm, Bremen

Type av restriksjoner
Vekt By

2,5 t København

2,8 t Bremen

3,5 t Praha, Barcelona, Monaco, La Rochelle, Milano, Italienske 
byer

4 t Fiktiv by og vegnet

5 t Windsor, Tokyo, Barcelona

6 t Cordoba Praha Pécs

Lengde By

7 m Utrecht, Milano

8 T k
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6 t Cordoba, Praha, Pécs

7 t Bremen

7,5 t Amsterdam, Antwerp, Basingstoke, Birmingham, Norwich

8 t Italienske byer

8,5 t Monaco, La Rochelle

9 t Cordoba

11 t Italienske byer

12 t Bremen, Cordoba

15 t Milano

16 t Stockholm, Barcelona

18 t København, London

19 t Brussel

8 m Tokyo

9-10 m Amsterdam

10 m Göteborg,
Maastricht

12 m Stockholm

Omfang av restriksjoner
Omfang By

Middelalderby / historisk 
bydel

København (1 km2), Stockholm, Antwerp

Sentrum / midtby Maastricht, Utrecht

Indre by København (7 km2), Stockholm (5 x 7 km), 
Göteborg, Bremen, Amsterdam, Basingstoke, 
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g, , , g ,
Birmingham, Norwich, Paris, Pécs, Tokyo (6-
10 km byens sentrum)

Bydel, boligområder Düsseldorf (sydlig del), Brussel

Hele byen / Stor by Bremen, London, Windsor (opp til til byens 
sentrum), Cordoba, Praha (5 og 17 km2)

Mindre område 
(byggeplass)

Stockholm

Mange restriksjoner gjelder for bestemte tidsintervaller

Erfaringer og effekter
Erfaringer og effekter Mindre / bedre / positivt

(i prosjektområde)
Mer / dårligere /  negativ (utenfor 
område / generelt) 

Luft- og støyforurensning Stockholm, London Basingstoke, Birmingham, Norwich

Energiforbruk Stockholm, Bremen London, Basingstoke, Birmingham, 
Norwich

Trafikk Stockholm, Bremen, Windsor, 
Praha Pécs Tokyo

Bremen, Antwerp, London, Windsor, 
Basingstoke Birmingham Norwich
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Praha, Pécs, Tokyo Basingstoke, Birmingham, Norwich

Trafikkaos / kø Stockholm

Transportkostnad London, Basingstoke, Birmingham, 
Norwich

Trafikksikkerhet Stockholm

Forhold for myke trafikanter Göteborg København

Reaksjoner / brukere København, Stockholm, 
Göteborg

Håndhevelse Göteborg, Windsor Antwerp, Paris

Ukjent, ikke undersøkt København, Stockholm, Düsseldorf, Amsterdam, Maastricht, Utrecht, 
Brussel, Paris, Cordoba
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København – City Gods
→Ordning

− Frivillig forsøksordning 1998 – 2000

− Obligatorisk forsøksordning 2002 – 2003

− Middelalderbyen (1 * 1 km)
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→3 typer av sertifikater:
− Grønn sertifikat: Lastebiler med en maksimal 8 år 

gammel motor og kapasitetsutnyttelsen er minst 60 
% over en tre måned periode

− Gult sertifikat: Kjøretøyer med en maksimal lengde 
på 6 m og totallvekt under 3,5 tonn. Dette sertifikat 
gjelder i større grad for service enn varetransport

− Rødt sertifikat: Gjelder for en dag og kan benyttes 
av kjøretøyer med sjeldne godsleveringer i området

København – City Gods
→Bakgrunn og formål

− Lav kapasitetsutnyttelse av lastebiler og 
varebiler

− Mange lastebiler i middelalderby med 
smalt vegnett
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→Formål
− Bedre kapasitetsutnyttelse 

− Færre og mindre lastebiler

− Bedre miljø og livskvaliteten i området

København – City Gods
→Prosess

− 1993: Møte mellom Trafikministreriet, DSB og DTL

− 1995: Konferanse

− Arbeidsgruppe nedsatt:

 Københavns Kommune, Københavns cityforening, DTL, 
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y g
Danske Fragtmænd, DSB, Post Danmark, Magasin, MD 
Foods, Carlsberg, Cowi, Handelshøjskolen, Politiet

 20 møter

− 1998: Forsøksordning

− 2000: Frivillig forsøksordning avsluttet (ikke lovlig)

− 2002: Permanent forsøksordning

− 2003: Forsøksordning avsluttet ”etter 10 år”  

København – City Gods
→Erfaringer og effekter

− Positive reaksjonene fra både innbyggere og handel / næring

− 86 % av deltagerne i forsøksordningen mente en obligatorisk 
ordning ville være i orden

− 20 % av transportørene endrede kjøreatferd for å oppfylle
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20 % av transportørene endrede kjøreatferd for å oppfylle 
kapasitetskravet

− Begrenset effekt: Trafikken (stansing og kjøring) med biler 
mellom 2,5 og 18 tonn falt bare litt

− Periodevis ulovlig

− Besværlig å administrere

− Ikke politisk oppbakking

− Nye muligheter (miljøsone)
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Göteborg - Lengdebegrensning
→Restriksjon

− 1.september 2009

− Lengdebegrensning på 10 m for 
distribusjonsbiler i Göteborgs indre by

− Gjelder ikke kl. 06.00 - 08.00.

Sivilingeniør, ph.d. Michael Sørensen · Transportøkonomisk institutt · mis@toi.no · +47 22 57 39 10 · 29. september 2010 · Side 17 av 20

j

− 13 sentrale gater som fører inn i område er 
skiltet med forbud

− Omfatter 1.000-1.200 butikker og 
næringsvirksomheter

− Omlastning av gods på godsterminaler → 
Distribusjonsbilene som er 9,6 m lange.

− 9, 10 eller 11 m: Ved 10 m blir vareleveringer 
blir dekket med samme antall biler som før

Göteborg - Lengdebegrensning
→ Bakgrunn og formål

− Tidligere distribuert med godsbiler på inntil 15 m (Citytrailere) og vanligvis 
lastebiler med 12-13 m lengde. 

− Sjåføren sitter høyt og har dårligere sikt 

− Gående og syklende er utrygge ved disse distribusjonsbilene

Prosess

Sivilingeniør, ph.d. Michael Sørensen · Transportøkonomisk institutt · mis@toi.no · +47 22 57 39 10 · 29. september 2010 · Side 18 av 20

→ Prosess
− Ingen spesifikke analyser

− Spørreundersøkelse: Allmennhetens og myke trafikanters oppfatninger

− Observasjon
 Kjøretøyer kjører seg fast og må rygge

 Kjøretøyer kan ikke kommer rundt svinger og trafikkryss

− Dialogbasert (Godsnettverket)
 Mange møte på tre år

 Göteborg stad, butikkeiere, næringsliv, vareeiere, 
transportører/varedistributører, vanlige innbyggere

Göteborg - Lengdebegrensning
→Erfaringer og effekter

− Gjennomført i nært samarbeid med politiet 

− Etterlevelsen av restriksjonen har vært meget god

− Positiv respons og svært lite kritikk mot restriksjonen
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− Positiv respons og svært lite kritikk mot restriksjonen

− Mindre stress for sjåføren: Bedre oversikt og plass  

− Svært få transportører bruker biler lengre enn 10 m (06.00-08.00

− Fyllingsgraden på godsbilene har generelt økt

Erfaringer og løsninger i andre land
Hovedfunn fra en litteraturstudie
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Hovedfunn fra en litteraturstudie

…Spørsmål og 
kommentarer
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Foredrag

Fordeler, ulemper og kostnader ved 
bruk av forskjellige godsbilstørrelser i 

b di t ib jbydistribusjon 

presentert av

Daglig leder Sven Bugge, LUKS
Spesialrådgiver Jürg Berger, LUKS 

hos TØI 2010-09-29

• Politikerne vil ha en miljøvennlig og 
rasjonell varedistribusjon

• Bransjen har i en årrekke etterstrebet å 
imøtekomme dette ønsket

LUKS k å k bi d HMS f h ld f• LUKS ønsker å kombinere gode HMS-forhold for 
varetransportørene med en rasjonell varelevering 
som belaster det ytre miljøet minst mulig

• Veien frem har vært, og er stadig, full av 
utfordringer

• Miljøtiltak krever ofte betydelige omstillinger og koster 
penger i en overgangsperiode.

• Aktørene i varestrømskjeden er bl.a:
vareprodusenter
emballasjeleverandører
grossister
transportører
gårdeiere
varemottakere (detaljister)varemottakere (detaljister)
kunder (du og jeg)
myndigheter

• Alle aktørene må ta sin del av ulempene og kostnadene med 
en mer miljøvennlig varetransport.

• Er alle villige til det, eller prøver noen å lure seg unna?
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Da SVV i vinter (21-12-2009) sendte ut et høringsforslag om
høydebegrensning på kjøretøyer i Norge, førte det til en unison reaksjon fra
en rekke berørte aktører. Arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner sto
sammen med miljøorganisasjoner og bransjeorganisasjoner om å få stoppet
et forslag som ville føre til at:

1) CO2-utslippet fra godstransport på vei vil øke årlig med ca. 200.000 
tonn. 

2) Dagligvaredistributørene vil måtte øke kapasitet i inntransport, 
lagerareal og distribusjon til butikk. Dette vil føre til økte CO2 utslipp i 
størrelsesorden 25- 35.000 tonn.

3) Øvrige transportører vil måtte øke sin kjøring med ca 10 %3) Øvrige transportører vil måtte øke sin kjøring med ca 10 %.   
4) Sjåførunderskuddet medfører stor fare for sosial dumping av utenlandsk 

arbeidskraft.
5) HMS-forholdene til mange sjåfører og lageransatte vil bli forverret. 
6) Det betydelig økte transportarbeidet gir flere drepte, invalidiserte og 

skadete i trafikken.
7) Vegnettet vil bli ytterligere slitt med behov for mer vedlikehold.
8) Snittalderen for lastebilflåten vil i overgangsperioden bli høyere.
9) Transport- og lagerbransjen vil få merutgifter på ca 1,2 mrd årlig. 
10) Etter vår oppfatning har SVV-VD lagt frem forslaget i strid med reglene 

for offentlig saksbehandling.  Dessuten mener vi at forslaget må på EU-
høring.

Vi som stod sammen om dette høringssvaret er:

• Leverandørenes Utviklings- og Kompetansesenter (LUKS) 
(frittstående)

• Logistikk- og Transportindustriens Landsforening (LTL) 
(NHO) 

• Norges Lastebileier-Forbund (NLF) (frittstående)
• Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) (LO)
• Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN)Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) 

(LO)
• Norges Colonialgrossisters Forbund (NCF) (frittstående)
• Dagligvarehandelens Miljøforum (DMF) (frittstående)  
• Norsk Lastbærer Pool (NLP) (frittstående)
• Norsk Resirk (frittstående)
• Grønt Punkt Norge (frittstående)
• Næringslivets Emballasjeoptimeringskomité ( PIF, DLF, 

NHO mat og drikke, NBF, DNE, PIL)

Noen fakta om bruk av stor, middels og liten lastebil ved 
varedistribusjon:

Bilstørrelser og lastekapasitet  
Med en stor bil menes her en bil med totalvekt 26 tonn og med
lastekapasitet på 14.800 kg.
Med en middels bil menes her en bil med totalvekt 12 tonn og med
lastekapasitet på 4.500 kg.
Med en liten bil menes her en bil med totalvekt 3,5 tonn og med
lastekapasitet på 750 kg.

Antall distribusjonsbiler for frakt av tilnærmet samme godsmengde  
1 stor distribusjonsbil frakter 14.800 kg. gods.  
3 middels distribusjonsbiler frakter 13.500 kg. gods.
19 små distribusjonsbiler frakter 14.250 kg. gods. 

Forbruk av diesel ved frakt av tilnærmet lik godsmengde   
1 stor distribusjonsbil bruker 4.3 l. pr. mil.
3 middels distribusjonsbiler bruker 7,2 l. pr. mil.
19 små distribusjonsbiler bruker 24.7 l. pr. mil.

Utslipp av CO2 ved frakt av tilnærmet samme godsmengde
1 stor distribusjonsbil slipper ut 11,6 kg. CO2 pr. mil.
3 middels distribusjonsbiler slipper ut 19,5 kg. CO2 pr. mil.
19 små distribusjonsbiler slipper ut 66,7 kg. CO2 pr. mil. 

Forbruk av gateareal ved lasting/lossing av tilnærmet samme mengde
gods 
1 stor distribusjonsbil må ha 17 meter av gaten for å levere/hente
varene. 
3 middels distribusjonsbiler må ha 42 meter av gaten for å
levere/hente varene.
19 små distribusjonsbiler må ha 266 meter av gaten for å levere/hente
varene.

Forbruk av gateareal ved kjøring av tilnærmet samme mengde gods 
1 stor distribusjonsbil må ha 52 meter av gaten under transporten av
varene.
3 middels distribusjonsbiler må ha 147 meter av gaten under
transporten av varene. 
19 små distribusjonsbiler må ha 893 meter av gaten under
transporten av varene."
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Lengden på distribusjonsbiler innenfor Ring 2 i Oslo

Vi har innhentet tall fra to samlastere, to
egentransportører og tre dagligvaregrossister
som leverer varer innenfor Ring 2 i Oslo.  Etter
vårt syn er de syv bedriftene representative for
sine deler av bransjen.

Til sammen har de daglig 125 distribusjonsbiler i
dette området.

87 av disse bilene (69,5 %) er kortere enn 10 m.
38 av disse bilene (30,5 %) er mellom 10 m.og 12 m.

Dagligvarebransjens oppfatning av høringsforslaget er 
formulert i følgende innspill fra DMF (DMF, mars 
2010):

"Dette er et tragisk forslag for dagligvarebransjen siden vi har 
både tørrvarer, frysevarer, kjølevare og frukt og grønt som skal 
transporteres og som regel på samme bil. Av den grunn vil det 
svært ofte være krav til at det skal være ”plass til” riktig mengde 
luftvolum for sirkulasjon i forhold til temperatur på varene og i 
lastbærerne.

Bransjeavtalen med Miljøverndepartementet §5,2 fokuserer på 
optimalisering gjennom verdikjeden.  Dette er reflektert i den 
årlige rapporteringen som bransjen gjennom NOK gjør til 
myndighetene (KLIF/MD). Bransjen har fått honnør for 
resultatene av de frivillige avtalene med myndighetene og de 
anstrengelser som daglig gjøres i alle ledd i kjeden. DMF mener 
derfor at  forslaget til begrensning i  totalhøyde for lastebiler 
motarbeider anstrengelsene som hittil er gjort for å begrense 
påvirkningen på det ytre miljø - fra en virksomhet som er 
nødvendig i samfunnet.

Forts neste side

Handelen har helt siden 1996 frontet et "bastant" krav 
om at alle paller skal være brutto 120 cm, altså varene 
kan være 105 cm + pall 15 cm= 120 cm.  På grunn av at 
miksen mellom hele paller og lag- varianter i Norge er 
svært skjev, så har vi hele tiden basert våre ønsker og 
krav på 120 cm x 2 = 240 cm lastehøyde. Dette har gitt 
meget rasjonelle transporter og er gjort for at 
lastebilene skal bli så fulle som mulig, eliminere luft og 
fremme økt vekt i bilene.  

Leverandørene internasjonalt og  i Norge har  mer og 
mer rettet sin produksjon og paller til dette kravet, og 
resultatet har vært en betydelig økning av rasjonell 
transport, tilpassing av lagre og transportterminaler. 
Videre er jo dette  blitt tatt hensyn til på ¼, 1/3 og ½ 
paller som står på fraktpaller, der totalen blir 120 cm 
brutto.

Forts neste side

I 2000 gjennomførte ECR Europa en Bluebook om 
Optimalisering av transport i Europa, og der konkluderte de 
med 4 moduler for pallehøyder i dagligvarebransjen, og det 
var 60 cm, 120 cm, 180 cm og 240 cm, der grunnmodul var 
120 cm. Øvrige høyder var en måte å forsøke å ”sy sammen” 
varelass der det også var varer basert på kjøpte lag, bedre 
kalt miks- paller, der man håpet på å kunne komponere 
sammen forskjellige høyder til å bli fulle lass.

D hø d d k j bli k kl j å b jDersom høydereduksjon blir konklusjonen, må bransjen 
både nasjonalt og internasjonalt begynne helt på nytt i en 
komplisert verdikjede. Det er av ovennevnte argumentasjon 
gitt at resultatet blir dårligere, da man starter med et 
dårligere utgangspunkt enn på midten av 90- tallet. Vi 
mener derfor at VD’s forslag går stikk i strid med føringer 
knyttet til miljøfokus som initieres av andre 
myndighetsorganer og går motsatt vei av eksempelvis 
intensjonene i dokumentet Klimakur 2020".
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Samlasterne og høydebegrensning 

Transportørene benytter i stor utstrekning containere 
til å frakte godset.  I følge NLF var 75 % av flåten til en 
av landets største containereiere i 2005 2,90 meter høye.  
Schenker og Tollpost oppgis av samme kilde i januar 
2010 at deres containerne er mellom 2,95 og 2,97 meter 
høyehøye.

Legger man så til 1,20 meter, som vi har vist at det må 
være opp til planet på bilen, ser vi at en høyde på 4 
meter vil ekskludere majoriteten av containere som 
brukes i Norge i dag.  NLF har også målt 18 
trekkvogner tilkoblet semitrailere og funnet at hele 44 
% av dem er høyere enn 4,15 meter.

Sjåførunderskuddet medfører stor fare for sosial 
dumping av utenlandsk arbeidskraft

Man har ikke nok kvalifiserte sjåfører i landet til å kunne 
bemanne det økte transportarbeidet som vil komme i 
kjølvannet av en eventuell høydereduksjon på lastebiler.
Vi er heller ikke kjent med at verken søkningen til eller 
kapasiteten ved godkjente læresteder tilsier at Norge kan 
dekke opp for de sjåførene vi kommer til å trenge.

Både NNN og NTF bekymrer seg for useriøse aktører med 
sosial dumping og svekkede faglige rettigheter for mange 
utenlandske sjåfører.Store språkproblemer er også en 
ulempe for så vel disse sjåførene som deres arbeidsgivere og 
deres kunder.

Disse problemene er allerede utbredt og velkjente.  En 
eskalering av disse blir en utfordring for den enkelte, 
bransjen og samfunnet.

HMS-forholdene til mange sjåfører og lageransatte vil bli 
forverret

Det faktumet at vi vil stå overfor en sjåførmangel vil øke presset på 
overtid, skiftarbeid og nattarbeid.  NTF og NNN er bekymret for sine 
medlemmers helse og sosiale situasjon i denne sammenhengen. Likeledes 
anser man risikoen for ulykker som klart større pga uaktsomhet som 
følge av stress og trøtthet.

Av erfaring vet vi at i særdeleshet vil en del unge menn la seg friste til en 
jobbmengde og turnus som kan ha uheldige følger på litt sikt.jobbmengde og turnus som kan ha uheldige følger på litt sikt. 

Disse og flere andre forhold ved nærtransportsjåførenes arbeidsmijø 
belyses i en forskningsrapport finansiert av LO-HSH og utarbeidet av 
Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). 
Rapporten er gjennomført i 2009/10 og blir offentliggjort ved årsskiftet 
2010/11.

LUKS kjenner imidlertid innholdet godt da vi deltar aktivt i arbeidet 
samt sitter i referansegruppen.

Det betydelig økte transportarbeidet vil føre til flere 
drepte, invalidiserte og skadede i trafikken

Etter risikoen for bilvelt er SVV-VD sitt viktigste argument for å 
innføre høydebegrensning på kjøretøyer at man vil få færre 
ulykker med person- og materiellskade som følge av redusert 
sentrisk kjøring i tunneler. 

Vår oppfatning er at dette er et svært lite problem sammenlignet 
med konsekvensene av alle de ulykkene som vil komme, hvis vi får 
10 % øk i l t bilt fikk å k i Vi k10 % økning av lastebiltrafikken på norske veier.  Vi kan 
dessverre heller ikke se at SVV-VD har belyst denne 
sammenhengen i høringsforslaget. Relevante data kunne enkelt ha 
vært hentet inn fra f. eks. SSB eller Trygg Trafikk. 

Forøvrig kan vi ikke se at problemet med sentrisk kjøring er så 
stort at man vil endre rammebetingelsene for hele den vegbaserte 
transportnæringen i Norge.  Etter vårt syn må det være langt mer 
målrettet, og svært mye billigere, å innskjerpe reaksjonene overfor 
de relativt få sjåførene som overser 314-skiltingen.  Ulike typer for 
teknisk overvåking kan også innføres.
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Vegnettet vil bli ytterligere slitt med behov for mer 
vedlikehold  

SVV-VD anfører også fire samfunnsøkonomiske argumenter 
for å innføre maksimumskrav til høyde for kjøretøy i Norge:

• Man vil spare penger til reparasjoner av 
konstruksjoner og utstyr i noen tunneler.  
F d t d il få kt t ift d b h dli• For det andre vil man få økte utgifter ved behandling 
av flere dispensasjonssøknader.  

• For det tredje vil offentlige budsjetter bli belastet med 
innkjøp av høydemålingsutstyr ved vegstasjoner og 
mobile kontrollenheter.

• Som sitt avsluttende argument anføres det at "dersom 
kjøretøyers eiere tilpasser seg ved å endre på høyden på 
kjøretøyet, vil dette i sin tur føre til ekstra kostnader 
knyttet til å endre vognkortet".

Forts neste side

Vi er av den oppfatning at de nevnte pro- et 
contraargumentene som SVV-VD her fører inn i diskusjonen 
om høydebegrensning på kjøretøyer i Norge står svært svakt i 
forhold til våre argumenter om betydelige CO2-utslipp, økt 
antall drepte, invalidiserte og skadede i trafikken, samt store 
ekstrakostnader til vedlikehold av vegnettet pga økt belastning.

NTP har ikke tatt høyde for at lastebiltrafikken vil stige med 10 
% som følge av det foreliggende høringsforslaget fra SVV-VD.

Vi mener å ha forstått Regjeringen slik at det er vanskelig å se gj g g
for seg bevilgninger til samferdselstiltak ut over det som ligger 
i NTP.

Vi er derfor nysgjerrige etter å få vite hvordan SVV-VD vil 
finansiere alle kostnadene som blir konsekvensen for 
samferdselssektoren. 

Likeledes tillater vi oss å peke på de samfunnsmessige 
kostnadene og sosiale konsekvensene som behandling og 
rehabilitering, attføring og trygding av trafikkofrene vil belaste 
fellesskapet med.  Hvor skal disse midlene komme fra?

Snittalderen for lastebilflåten vil i overgangsperioden bli 
høyere

Høringsforslaget innrømmer at det vil bli merkostnader for 
bileierne.  Derfor introduserer man en ti års 
overgangsperiode for at bransjen skal få tilpasset seg. 

Vi forstår ikke denne bedriftsøkonomiske argumentasjonen.  
Vi vil hevde at mange bedrifter vil beholde de høye bilene 
sine så lenge dispensasjonsperioden tillater Dette kommersine så lenge dispensasjonsperioden tillater.  Dette kommer 
til å føre til at gjennomsnittsalderen på lastebiler i Norge vil 
stige med de uheldige miljø- og trafikkmessige 
konsekvensene det kommer til å få.

Når overgangstiden så er over vil bransjen måtte ha 
investert i 10 % økt driftskapasitet.  Dette er ingen smidig 
tilpasning, men en stor kostnadsøkning for en bransje som 
fra før sliter med høye kostnader og små marginer.

Transport- og lagerbransjen vil få merutgifter på ca 1,2 
mrd årlig

Vi har tidligere i dette høringssvaret forklart en del av 
konsekvensene av endring på standard container- eller 
pallhøyder. 
Når flere lastebiler skal kjøre ut samme godsmengde, betyr 
dette at fyllingsgraden i snitt vil gå ned, slik at bedriftenes 
miljøregnskap vil bli dårligere.  Vi minner også om at i Norge 
kjører lastebilene ut fra produsenter, grossister og terminaler 
med det godset som skal ut til kundene. Tilbake kjøre de oftemed det godset som skal ut til kundene.  Tilbake kjøre de ofte 
tomme, ganske enkelt fordi det ikke finnes gods som skal i 
retur.  Øker man antallet biler som kjører med varer ut får 
man altså en større mengde transporter som kjører tomme 
tilbake.

I store deler av Europa er det annerledes.  Der har bilene oftere 
gods fra ny oppdragsgiver i nærheten av lossestedet.
Transportørene er opptatt av å få fraktet godset så 
miljøvennlig, sikkert og rimelig fra et sted til et annet som 
mulig.  Jo større kapasitet lastebilen har, jo mindre CO2-
utslipp blir det pr. volum eller vektenhet pr. km.

Forts neste side



04.11.2010

6

Norsk Lastbærerpool (NLP) har i forbindelse med dette høringssvaret 
satt opp følgende  eksempel.  NLP administrerer bl.a. transporten av 
paller mellom produsenter, grossister, lagre, terminaler og detaljister.
Dersom innvendig høyde i vogntogene de benytter blir redusert med 20 
cm, må de kjøre 780 ekstra vogntog pr. år for å forflytte nøyaktig det 
samme antall paller.  En gjennomsnittlig trip i NLP-systemet er 100 km.  
Den årlige ekstrakjøringen, som er totalt uproduktiv, blir på 78.000 
kilometer.  Dette tilsvarer at et vogntog kjører årlig to ganger rundt 
jorden ved ekvator.  På denne ekstrakjøringen har vogntoget ikke 
fraktet noe mer gods.  Derimot har det brukt 32.760 liter diesel som gir 
ca. 89 tonn CO2.

Denne ekstrakjøringen vil koste 250.000 kroner til lagerarbeid og 
1.400.000 kroner til drifting av bilen.  Totalt må NLP kalkulere med 
økte driftskostnader på 1.650.000 for hver 20 cm lastehøyden på 
vogntogene må reduseres. Da er administrative kostnader ikke 
medregnet.
Norsk Resirk A.S. benytter krokkasser på 4,05-4,12 meter.  Hvis en 
høydebegrensning på 4,0 meter blir innført opplyser bedriften at alle 
varemottak som de betjener må bygges om.

Slik kunne vi beregne kostnadsøkningen og det negative miljøregnskapet 
for bedrift etter bedrift.

Konklusjon 

-De fleste vareleverandører driver en seriøs virksomhet, der man 
velger kjøretøy som på best mulig måte kombinerer miljøvennlig 
kjøring med gode HMS-forhold for yrkessjåførene.
-Varedistribusjon med store biler gir mindre forurensning, mindre 
trafikale problemer, bedre arbeidsmiljø, mer økonomisk logistikk 
og dermed mulighet for billigere varer til sluttforbrukeren.  
-Det er en emosjonelt betinget romantisk myte at de store 
kjøretøyene er miljøverstingene innen varedistribusjon.
-Det er et paradoks, men det uimotsagte faktum er at de store 
kj b i d i d dkjøretøyene best ivaretar de interessene som motstanderne av dem 
ønsker å fremme. 
-Det er lurt å tenke med hjernen og ikke med hjertet.
-Den som vil ha en levende by med mindre trafikk, CO2, 
svevestøv, støy osv, bør gjøre en innsats for at adkomst, plassering 
og utforming av varemottak er best mulig tilpasset de store 
distribusjonsbilene. 
-Varemottakene må være betjente og i størst mulig grad ligge på 
gårdeiers grunn, slik at offentlig vei ikke benyttes som varemottak.

Takk for oss!
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Varelevering fra gatenettet-
praksis og erfaringer fra Oslop g g

Tor Mangset 

trafikkingeniør i 
Samferdselsetaten 

Restriksjoner for tungtrafikk i Oso? 

Lengdebegrensing? Nei

Høydebegrensing? Nei

Akseltrykk maks? Nei

Begrensing av bilstørrelse?

• Høyde ingen begrensing (blir 4.00?)

• Lengde ingen spesielle restriksjoner

• Akseltrykk ingen spesielle restriksjoner

• Gjelder hele Oslos gatenett unntatt enkelte 
svake/ lave bruer

Kampen om gata - myndighet og 
prioritet

• Varelomme eller lastesone er ”unntak fra 
regelen”

• Gatene ligger der de alltid har ligget

V l i f t tt t till ft k• Varelevering fra gatenettet stiller ofte krav 
til skilting – men ingen reservert plass

• Varelevering er prioritert av veimyndighet 
og politi

• Næringslivsgruppe – viktig forum
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Tåler gatene vareleveringen?
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Tåler gatene vareleveringen?

• Endringer av gatene må designes slik at 
biler ikke ødelegger veiutstyret (skilt, 
signal, lysstolper, møbler)

• Skilting / kjøremønster må hindre rygging• Skilting / kjøremønster må hindre rygging

• Granittdekker er utsatt for store krefter fra 
brå svinging av stillestående tunge biler 

Endring av virksomhet

• Varelevering på egen eiendom er dyrt?
• Foretrekker å benytte til gateareal
• Dagligvare krever mer plass enn frisør 

eller eiendomsmeklereller eiendomsmekler
• Bør gårdeier være mer oppmerksom på 

nye reguleringsforslag?
• Bør planmyndigheten være mer 

oppmerksom på ny virksomhet som krever 
mer plass i gata?

Restriksjoner for tungtrafikk i Oso? 

Lengdebegrensing? Nei

Høydebegrensing? Nei

Akseltrykk maks? Nei

Særskilte krav til maks størrelse?

• Høydekrav? Nei

• Breddekrav? Nei

• Lengdekrav? Nei

• Akseltrykkgrense? Nei

Teoretisk kan alle biler som kjører på 
veiene også levere varer i gatene
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Problemer og løsninger for varemottak 
og oppstillingsplasser ved etablering 
av kjøpesentre og næringsbygg i byer

Oslo Sentrum

Glenn Eikbråten

Byfolk Oslo Sentrum

• Interesseforening for gårdeiere

• Portefølje med 80 % av bygårdene

• Høringsinstans og samarbeidspartner

• Politisk lobby og etatssamarbeid

• Hovedstadsaksjonen & Levende Oslo

• Opprusting, bydrift, tilgjengelighet, sikkerhet

Arealbegrensninger

• Forskjell på bykjerner og ytre byarealer

• 25,25 eller omlasting og porsjonering?

• Maks høyde/lengde krever nedkjøringsbehov

• Gårdeiere ønsker også større utnyttelser

• Nesten alle bygårder på bevaring/gul liste

• Gatenettet har også begrensninger (tyngde, 
svingebevegelser, lengde, arealkonkurranse 
med andre brukergrupper og interesser)

Politiske begrensninger

• Prioritering av HC, el-biler og fotgjengere

• Kollektivtransport og ”varelevering”

• Tomgangsforbud i Oslo Sentrum

• Tidsbegrensninger i gågatesystemet

• Utnyttelser av vareleveringsvinduer
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TEK10 § 8-8:
Kjøreatkomst og venteplass

• ”Byggverk skal ha tilfredsstillende kjøreatkomst 
tilpasset byggverkets funksjon”

• Dvs kjøreatkomst og eventuelt areal til 
”venteplass”; areal for lastebil som benyttes nårventeplass ; areal for lastebil som benyttes når 
de ikke står ved varemottaket og laster/losser

• Vanskelig å tilpasse dette ift byantikvariske 
verdier. Arealer er gjerne fastlåst og butikklokaler 
er der de er. Nye bygg tilhører sjeldenhetene.

TEK10 § 8-9:
Parkeringsplass / oppstillingsplass

• (1) ”Byggverk skal ha nødvendig plass til 
parkeringsplass og oppstillingsplass tilpasset 
byggverkets behov”:
– Antall plasser prosjekteres ift forventet bruk og besøk
– Grunnlaget for antall plasser gis av kommunen

• (2) ”Byggverk skal ha tilstrekkelig oppstillings-
plass for forutsatt vareleveranse”
– Sammenhengen mellom ”tilstrekkelig oppstillings-

plass” og ”forutsatt vareleveranse” må vurderes
– Trafikale forhold, varemottakets beliggenhet, 

varestrømmen i bygget - må legges til grunn
– Butikkers innhold (leietaker) endres gjerne over tid 

med økt mengde og volum; dette kan medføre krav til 
større oppstillingsplass for varestrømmen

Løsningene

• Leverandørinteressene bør delta i tidlig fase for 
prosjektering av nybygg og ombygging (TEK)

• Invitasjon til samarbeid med gårdeiere
• Høringsinstans for leverandørbransjen
• Samarbeid med Plan- og bygningsetaten• Samarbeid med Plan- og bygningsetaten
• Omlastingsplasser og SentrumTransport AS
• Bruk og planlegging av tidsvinduer
• Betjente varemottak og porsjonering
• Kjøpesentre i Oslo Sentrum. Eks: OC, BP, AB
• Eks Rosenkrantz gate (3), Egertorget (5), Bjørvika
• Pilotprosjekt med Youngstorget Parkeringshus
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