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Hvorfor data om godstransport i by?

▪Hvordan tilrettelegge om man mangler substanskunnskap?

▪Hvordan skreddersy tiltak uten å kjenne effekten?

▪Hvordan måle effekter av tiltak uten å kjenne førsituasjon?

▪Til nå har det vært lite informasjon om varestrømmer og transporter på et mer 

detaljert nivå enn kommune

▪ Er i ferd med å forbedres

▪ Ikke en kilde gir alle svar

▪ I presentasjonen vil ulike kilder til informasjon om 

godstransport i by belyses
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Små godsbiler en viktig del av bylogistikken

▪SVV
▪Skillet lette/tunge kjøretøy er ved 3,5 

tonns totalvekt
▪ Godstransport med motorvogn over 3,5 tonn 

må ha løyve

▪ Lette lastebiler: Totalvekt 3,5-7,5 tonn

▪SSBs uttrykk små godsbiler: 
▪Biler med nyttelast under 3,5 tonn

▪Biler med NL over 3,5 tonn inngår i LBU

▪Vegtrafikktellingene skiller etter lengde
▪Biler kortere enn 5,6 meter er lette biler

▪ 5,6 meter og over er tunge biler. 
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Hvilke data gir informasjon om godstransport i by?

▪SVVs databaser 
▪ Vegtrafikktellinger 

▪ Autosys

▪ PKK

▪ Reisetidsmålinger

▪Bomstasjonsdata

▪SSBs data 
▪ Små godsbiler 

▪ Lastebilundersøkelsen

▪ Varetransportundersøkelsen

▪ Virksomhets- og foretaksregisteret 

▪Matrikkelen (GAB)

▪Nye data fra telekom og kjøretøy (BigData)

▪ (Aktivitet i havner og jernbaneterminaler)
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Vegtrafikktellinger

▪Registerdata

▪Ca 10 000 tellepunkter i 
vegnettet, hvorav 1250 
kontinuerlige (2016)

▪Skille etter kjøretøylengde
▪ «Lette» under 5,6 meter

▪ «Tunge» lenger enn 5,6 meter

▪Grunnlag for vegtrafikkindeksen

▪Gir
▪ Trafikkfordeling over døgn, ukedag, 

måned 

▪ Informasjon om hastighet
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Timesfordelt «tunge» kjøretøy på strekningen 

Kongshavn-Svartskog:
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Autosys (Kjøretøyregisteret)

▪Registerdata

▪Informasjon om 
▪Lengde, tillatt totalvekt og tillatt 

nyttelast

▪Tekniske egenskaper til alle 
registrerte kjøretøy

▪Lokasjon til eiers adresse

▪Utfordring med leasingbiler

▪Gir f eks indikasjon på om og 
hvor lavutslippskjøretøy 
innfases
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Varebiler og lastebiler etter Euroklasse og by:
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Periodiske kjøretøykontroller (PKK)

▪Registerdata

▪ Informasjon om kjørelengder

▪Kan kobles til Autosys via 
registreringsnummer

▪Gir da registerdata med tekniske 
egenskaper og kjørelengder

▪Utfordring at lette kjøretøy ikke 
har PKK før 4. registreringsår (2. 
år for tunge kjøretøy)

▪SSB publiserer kjørelengdestatistikk 

▪Har rutiner for å estimere 
kjørelengde for biler som ikke har 
vært inne til kontroll
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Trafikkarbeid med små godsbiler som er 

med kjøretøy under og over 5,6 meter
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Bomstasjoner

▪Registerdata

▪Kjøretøykategorier

▪Passeringstidspunkt

▪Passeringsfrekvens

▪Skiller mellom (ikke-)  
miljøkjøretøy

▪Utfordringer med betydelig andel 
uregistrerte brikker

▪Anonyme data 

▪Personvern og sporing
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SSB: Små godsbiler

▪ Utvalgsundersøkelse

▪ Kartlegging av transportytelser med små 
godsbiler

▪ NL under 3,5 tonn

▪ Turer, km, tonn og tonnkm

▪ Brukergrupper

▪ Varekategorier

▪ Postnummer der turene vanligvis starter

▪ Drivstofforbruk

▪ 2008 og 2014
▪ Økt byfokus i 2014

▪ Ny undersøkelse under planlegging

▪ Grunnlagsdata har ikke vært analysert
▪ Nettopp bestilt og levert av SSB

▪ Koblet til Autosys
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Kilde: SSB



Side

SSB Lastebilundersøkelse (løpende)

▪Utvalgsundersøkelse

▪Kartlegging av transportytelser med 
lastebiler (NL fra 3,5 tonn)

▪ Norskregistrerte biler

▪ Kommune fra/til 

▪ Postnummer fra/til fra 2016

▪ Turer, km, tonn og tonnkm

▪ Varer

▪ Kjøring med og uten tilhenger

▪ Tekniske egenskaper om kjøretøy og 
tilhenger fra Autosys

▪Gjennomføres i alle EØS-land etter 
Eurostatforordning

▪ Data utleveres til SSB for kjøring til/fra 
Norge
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Turmatrise fra LBU utlagt i vegnettet i NTM:
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SSB: Varetransportundersøkelse

▪Utvalgsundersøkelse
▪ 2008 og 2014

▪ Informasjon om innenriks 
godsmengder og antall sendinger

▪ Leveranser fra industri- og 
engroshandelsbedrifter

▪ Samlasterdata (tillegg)

▪ Detaljert info om næringskode 
(leverandør; fem-sifret NACE)

▪ Fra og til postnummer

▪Har vært en utfordring i 
grunnlagsdataene, som nå er løst

▪Massetransporter, import og 
eksport kommer i tillegg
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Stykkgods etter avsenderpostnummer i Oslo:
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SSB: Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF)

▪Registerdata

▪Antall bedrifter og sysselsatte

▪Næring (Nace-5; 830 ulike koder, 
som VTU)

▪Sektor: Offentlig og privat

▪Grunnkrets

▪Enkeltvirksomheter følges over tid 
▪ Etablering 

▪ Flytting

▪ Nedleggelser 

▪ Endringer i f.eks sysselsettingen eller 
næringskoden

▪Barometer
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Matrikkelen (GAB)

▪Registerdata

▪Informasjon om areal for ulike 

typer av bygninger 

▪Bruksområder

▪Koordinatfestet

▪Tidsserier

▪Barometer
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Nye lagerhaller i perioden 2000 til 2017 i Osloregionen:
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BigData fra Telekom

▪Ny kilde til informasjon

▪Samarbeid med teleselskap

▪Eksempler på bruksområder:
▪Omland til terminaler

▪Nasjonalitet på sjåfører 

▪Variasjoner over tid på døgnet, 
uke, etc.

▪Personvern

▪Ikke brukt for godstransport 
enda?
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Data som genereres i kjøretøy

▪ Ombordløsninger logger parametere fra bilens 
elektronikk via FMS-grensesnittet 

▪ Bilfabrikant og bileier tilgang til data

▪ Ved hver rapportering rapporteres bl a: 
▪ Tidspunkt 

▪ Kilometerstand totalt og strekning kjørt fra forrige 
rapportering 

▪ Drivstofforbruk 

▪ Kraftuttak 

▪ Totalvekt, når kjøretøyet har vektindikator

▪ Posisjon 

▪ Sjåførtider 

▪ Utslipp (NOX, partikler, CO2, HC) 

▪ Dataene kan gi informasjon om lasting og 
lossing (basert på vektindikator), posisjoner for 
slike lastinger og lossinger, tidsforbruk, m.m. 

▪ Personvern og sporing
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Oppsummering

▪ Mange kilder gir ulike bidrag til informasjon om 
godstransport i by

▪ Utfordring at mye informasjon på detaljert nivå 
bare er tilgjengelig for forskere

▪ Digitaliseringen gir nye muligheter
▪ Logistikk

▪ Transport

▪ Telekom

▪ …og utfordringer
▪ Personvern

▪ Dekningsgrad og representativitet

Takk for meg!
▪ ibh@toi.no

▪ 988 47 002
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https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=45362

https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=43889
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