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Referat fra Forum for lokale godstransporter 
(5.seminar) 

 

No car lane og tungtransportnett 
Kan nye reguleringer og prioriteringer av gategrunn øke 

effektiviteten for godstransporten? 
 

Seminaret ble arrangert fredag 28. mars 2008 fra kl 10.00 til 15.40 i 
Forskningsparken, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. 
Deltakerliste er vedlagt. 

Program: 

1000-1015 Kaffe og registrering 
1015-1025 Velkommen ved seksjonsleder Turid Stubø Johnsen, Vegdirektoratet 
1025-1125 No Car Lane, combined lane for trucks and busses 

Professor Dr Corinne Mulley, University of Newcastle  
1125-1145 Kaffepause 
1145-1230 Tungtransportnett – aktuelt i Groruddalen?  

Prosjektleder Bjørn Haakenaasen, Asplan Viak  
1230-1315 Lunsj 
1315-1345 Prioritering av godstransport – ny teknologi for fleksible løsninger 

Forsker Børge Bang, Sintef 
1345-1415 
 

Vegdirektoratets syn på prioritering av godstrafikk  
Seksjonsleder Jan A. Martinsen, Vegdirektoratet 

1415-1430 Kaffe og frukt 
1430-1445 Hvor skal grensen for uthuling av kollektivfeltet gå?  

Adm dir Christian Aubert Transportbedriftenes landsforening 
1445-1500 Godset kan ikke ta bussen! 

Adm dir Olav Slaatsveen, Norges Lastebileier-Forbund 
 



1500-1530 Diskusjon om prioritering av godstransport i vegnettet 
Informasjonssjef Lennart Hovland, Logistikk og Transportbedriftenes 
landsforening 

1530-1540 Oppsummering ved møteleder 

 

Møteleder: Forsker Viggo Jean-Hansen, TØI 

Presentasjonene er vedlagt. 

 

1. Velkommen ved seksjonsleder Turid Stubø Johnsen, Vegdirektoratet 
Turid Stubø Johnsen, seksjonssjef i Vegdirektoratet, ønsket velkommen til nytt 
seminar i Forum for lokale godstransporter.  

Forumet er et åpent nettverk for kontakt mellom myndigheter, næringsliv og 
forskere, hvor hensikten er å utveksle erfaringer og å heve kompetansen på 
godstransport i by. 

Forum for lokale godstransporter finansieres av Statens vegvesens sitt 
etatsprogram for næringslivets transporter, TØI og SINTEF. 

Etatsprogrammet kan man lese mer om ved å følge lenken: 
www.vegvesen.no/godstransport

 
2. No Car Lane, combined lane for trucks and busses: are they the best 

form of priority? Professor Dr Corinne Mulley, University of Newcastle  

Dr. Corinne Mulley fra University of Newcastle presenterte resultatene fra en 
evalueringsstudie av effekten av prioriterte kjørefelt i distriktet Tyne and Wear i 
England.  

Studien ser blant annet på effekten av prioriterte kjørefelt på trafikksikkerheten, 
trafikkavviklingen, reisetiden og miljøet langs 12 valgte korridorer med ulike 
typer kjøretøyprioritering. Ulykkestelling viser at i 341 ulykker er ikke kjørefeltet 
oppført som grunn til ulykken, mens det i 18 tilfeller er det. Trafikktelling i de 12 
valgte korridorene viste at antall kjøretøy hadde en svak nedgang i 7 av 9 
korridorer med prioriterte kjørefelt. 

I andre studier er det sett på buss-punktlighet under ulike former for kjøretøy-
prioritering. Finner ikke at prioritering av bussen gir bedre punktlighet. 

I studien ble det også foretatt en mikrosimulering av kjøretid for buss og 
tungtransport og miljøvirkninger av ulike typer prioriteringsfelt. Simuleringene 
viste at type prioriteringsfelt og lengden på feltet mellom kryss ga utslag på 
reisetiden for både buss og tungtransport. For begge kjøretøygrupper ga buss-
prioritet lengst reisetid, og kortere reisetid jo lengre prioriteringsfelt. 
Miljøulempen økte med graden av prioritering. Ingen prioritering ga minst 
miljøulempe, mens buss-prioritet ga størst. 
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Undersøkelsen ble supplert med en spørreundersøkelse med 1700 respondenter 
hvor hovedtemaet var reiseveien til arbeidet. Denne undersøkelsen viste generelt 
at bilbrukere mislikte prioriterte kjørefelt, mens buss og sykkelbrukere hadde en 
mer positiv innstilling. Undersøkelsen viste i tillegg en manglende kjennskap til 
omfanget av prioriterte kjørefelt i distriktet. 

Oppsummert viser undersøkelsen fra Newcastle at oppfatningen av at prioriterte 
kjørefelt alltid er til bussens beste ikke blir støttet av resultatene fra denne studien. 
”No car lanes” blir funnet til å være den beste prioriteringen, og nytten av 
prioriterte kjørefelt øker med lengden. 

Spørsmål: Har dere diskutert prioritering av carshearing 

Svar: Det er en lang vei å gå, konservativt syn på bilens herlighet og få insentiver 
for carshearing i Storbritannia. 

Spørsmål: Hvordan reagerte bussoperatørene på konklusjonene fra studien? 

Svar: De var overrasket over konklusjonene  

 
3. Tungtransportnett – aktuelt i Groruddalen? Prosjektleder Bjørn 

Haakenaasen, Asplan Viak  

Prosjektleder Bjørn Haakenaasen fra Asplan Viak ga en historisk gjennomgang av 
trafikkproblemene i Oslo, viste til erfaringer fra utlandet, og presenterte 
prosjektet.  

Etter initiativ fra Oslo veivesen og Oslo helseråd ble det i 1978 nedsatt en tverr-
faglig arbeidsgruppe for å regulere den tunge trafikken i Oslo. Det var særlig 
hensynet til støy som lå til grunn for ønsket om å regulere tungtrafikken i hoved-
staden. På denne tiden var det fremdeles mye industri lokalisert i sentrum av Oslo, 
dette ga store problemer med godstrafikk i trange bygater. For eksempel var det 
lokalisert 3 bryggerier på Grunerløkka, noe som genererte mye transport av 
drikkevarer gjennom bydelen. 

Det ble blant annet foretatt trafikktellinger i Toftesgate, i Gamlebyen og i 
Grorudalen som et ledd i prosjektet. Resultatet fra den tverrfaglige arbeidsgruppen 
sitt arbeid var et forslag om regulering ved bruk av dag- og nattruter for tung-
trafikk gjennom byen, samt lengdebegrensninger på vogntogene. 

I 1984 vedtar Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet en forsøksordning 
med anbefalt vegnett for gods i byene dette gjaldt biler over 16 tonn og ble fulgt 
opp med en informasjonskampanje. Ettertidens evaluering av forsøksordningen 
viser at anbefalingen ikke hadde den ønskede virkningen ved at tungtransport-
trafikken ikke ble redusert på de ønskede strekningene. 

Parallelt med dette ble det arbeidet med en forskrift hvor blant annet myndigheten 
til å innføre tungtransportnett skulle legges til vegsjefen i kommunen. Forskriften 
ble sendt ut på høring i 1988, men ikke vedtatt og arbeidet ble lagt på is. 

I 1996 ble arbeidet tatt opp igjen av vegdirektoratet. Analyser av transport-
næringen med fokus på distribusjon viste at så mye som 2000 turer daglig måtte 
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skje utenfor det anbefalte/påbudte nettverket. En ordning med så mange 
dispensasjoner ville være vanskelig å håndheve, arbeidet strandet derfor også 
denne gangen. 

I mellomtiden har det skjedd mye med næringslokaliseringen i Oslo som har 
avlastet problemene. Det er blant annet færre produksjonsbedrifter i sentrumsnære 
strøk i dag enn hva det var for 30 år siden. Dette sammen med den store sats-
ningen som Festningstunnelen og øvrige styrkinger av hovedvegnettet har avlastet 
den indre by for tungtrafikk. 

Haakenaasen ga deretter noen eksempler på hvordan problemene med godstrafikk 
i by var søkt løst i utlandet. Han viste til løsninger fra Bremen og Darmstadt i 
Tyskland, Utrecht i Nederland og til løsninger fra England. 

Avslutningsvis gikk han kort gjennom fremdriftsplanen for prosjektet som skal se 
på tungtrafikkløsninger i Grorudalen. Her skal prosjektteamet ha en 
problemoversikt klar i mai 2008 og forslag til løsninger høsten 2008. 

Spørsmål: Hva med lavutslippssoner, vil det også denne gangen unyttiggjøre 
påbudte kjøreruter?  

Svar: Må sees i sammenheng. 

 
4. Prioritering av godstransport – ny teknologi for fleksible løsninger. 

Forsker Børge Bang, Sintef 

Forsker Børge Bang fra Sintef ga en gjennomgang av eksisterende og mulige 
tekniske løsninger for prioritering av godstransport. 

Trendbrudd: Fokus har gått fra bygging av infrastruktur til fokus på drift av 
transportsystemet. Dette trendbruddet er gjeldende uavhengig om en diskuterer 
trafikkavvikling eller transporttjenester. Utfordringen er å operere transport-
systemet som en helhet. ITS – Intelligente transportsystemer er et virkemiddel for 
å få mer ut av det transportsystemet vi har. 

Felles for alle anvendelsesområdene for ITS er behovet for data. Per i dag har vi 
ikke de grunnlagsdataene som er nødvendig for å kunne ta i bruk enkelte av de 
mulighetene som ligger i ITS. Datamengden øker med tiden, og dermed også 
mulighetene for anvendelse.  

En er imidlertid avhengig av at de ulike løsningene kan virke i samspill for å få en 
optimal utnyttelse av de mulighetene som ligger i teknologien. Hver enkelt løs-
ning har sin nytte, men mulighetene blir samlet større om de virker i samspill. 
Fremtidens kommunikasjonssystemer for bil er sømløs både i horisontal og 
vertikal retning, dvs at brukeren ikke merker når han skifter basestasjoner og 
kommunikasjonsmåte.  

CVIS er et stort EU-prosjekt hvor teknologiske løsninger blir utprøvd. Ulike 
leverandører leverer de ulike enhetene, men trenger felles plattform for at utstyret 
skal virke sammen i bilen.Det samme gjelder vegkantutstyr. Sentralt system i 
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bakgrunnen som knytter de ulike bitene sammen. Tanken er at dette går trådløst 
og kommuniserer med mobile enheter. 

Noen av disse teknologiene blir testet ut i Trondheim gjennom et EU-programmet 
SMARTFREIGHT, hvor utstyr er plassert ut på innfartsveiene til Trondheim.  

Hvilken nytte kan vi ha av denne trådløse kommunikasjonen: I dag sendes mye av 
informasjonen over radioprogrammer. I fremtiden skal informasjonen i bilen opp-
dateres online. Nytten ligger i muligheten for effektiv trafikkavvikling, flåte-
styring og overvåkning, sikkerhet, samt infotainment. 

I dag brukes noe av denne teknologien til prioritering av kollektivtrafikken i noen 
større norske byer, men teknologien kan også benyttes til å gi prioritet til nærings-
transport. Prioriteringer: feltbruk, reguleringer/signalregulering spesielt i byom-
råder. Har foreløpig liten kunnskap om tekniske tilpasninger dette vil kreve og 
hvilken effekt det har for næringstransporten. 

Spørsmål: Hva skal til for å komme dit du skisserer?  

Svar: Løsningene finnes og testes ut, men det skal sikkert litt til før det kommer i 
kommersielt bruk. Personvernet setter begrensninger. 

Spørsmål: Tidsaspektet?  

Svar: Teknikken finnes, systemene rundt og de felles løsningene mangler, noe av 
dette skal testes ut i SMARTFREIGHT-prosjektet. Konkurranseinformasjon 
transportørene i mellom begrenser informasjonsflyten. Kan ikke si noe sikkert om 
tidsaspektet. 

 

5. Vegdirektoratets syn på prioritering av godstrafikk. Seksjonsleder Jan 
A. Martinsen, Vegdirektoratet 

Generelt lite fokus på gods i by i NTP, men et generelt ønske om overføring av 
gods fra veg til sjø og bane. I NTP står det at strategier for bytransport bør in-
kludere strategier for godstransporten. Bedre samordning av distribusjon i tett 
byområder kan redusere utslippene og utkjørte km betydelig. 

Mer miljøvennlig bytransport må medføre nedprioritering av transport med per-
sonbil 

Noe av utfordringen og problemet er veksten i godstransporten, og prognosene om 
fremtidig vekst. Henviser til TØI-rapport 907/2007 Grunnprognoser for gods-
transport 2006 - 2040.  

NLF henvendte seg til Vegdirektoratet i 2005 med ønske om å åpne for godstra-
fikk i kollektivfeltet på E18, dette ønsket ble avvist. Har vært et politisk ønske om 
å prioritere miljøhensyn når bruken av kollektivfeltet skal utvides. Godstrafikk i 
kollektivfeltene har ikke vært prioritert. Uten kollektivfeltet hadde trafikken brutt 
sammen på inngående veier til Oslo. 
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Godstransport i kollektivfeltene ville medføre mer persontrafikk og en nedpriori-
tering av kollektivtrnasporten. Godstrafikken ville totalt dominere kollektivfeltet - 
ikke lenger kollektivfelt. 

Casestudier viser et 2-3 % produktivitetstap i godstrafikken som følge av kø-
kjøring i det sentrale Østlandsområdet. 

Studie av trafikkavviklingen over Lysaker viser 3500 kjøretøy i dimensjonerende 
time og at hastigheten reduseres til 60 km/t. Tungtrafikkandelen øker på andre 
tider av døgnet. 

Fremkommeligheten for kollektivtrafikken er avgjørende for en vellykket bypoli-
tikk. Fortsatt restriktiv policy mot å åpne for andre kjøretøy i etablerte kollektiv-
felt, men kan være mulig å se på egne godsfelt der det er stor godstransport og lite 
kollektivtransport.  

Køprising er bra for næringslivet. 

Spørsmål: Vi mangler kunnskap om ledig kapasitet i kollektivfelt, har Vegvesenet 
kunnskap om dette? 

Kan du si noe om investeringsbehovet ”no car lanes” i oslo ville utløse? 

Svar: Vegvesenet har evnen til å foreta slike undersøkelser, men mangler 
datagrunnlaget. 

Spørsmål: Hvorfor er køprising bra for næringslivet?  

Svar: Det fører til bedre fremkommeliget og spart tidstap.  

Kommentar: Det som er problemet er at en ikke undersøkt hvor stor mengde som 
er ønskelig å slippe inn i kollektivfeltet. 

 

6. Hvor skal grensen for uthuling av kollektivfeltet gå? Adm dir Christian 
Aubert Transportbedriftenes landsforening 

Adm.dir. Christian Aubert i Transportbedriftenes landsforening ga et innlegg han 
hadde titulert: Kollektivtrafikken: sparer miljøet – gir smartere bruk av areal og 
infrastruktur. 

Aubert fokuserte på kollektivtrafikken som problemløser. Uten kollektivtrafikken 
kan ikke hovedvegnettet avvikle trafikken, kollektivtransporten hjelper de andre å 
komme fram. 

Det er ikke ledig kapasitet i kollektivfeltene på hovedinnfartsårene til Oslo. Det 
står 200 000 busspassasjerer i kø hver dag, for mange reiser med bil og det er for 
få strekninger med kollektivfelt. Aubert ønsker nye kollektivfelt i Østre Aker vei, 
Mosseveien, Trondheimsveien, E18 retning Drammen, langs ring 2 og langs ring 
3. I tillegg mener han det er behov for rene kollektivgater i Schweigaardsgate, 
Thorvald Meyers gate, Sannergata, Thereses gate, Prinsens gate og Tollbugata. 

Uten kollektivtrafikken kan ikke hovedvegnettet avvikle trafikken. I dimensjo-
nerende time vil hovedvegnettet kollapse hvis alle kollektivtrafikantene også 
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begynte å kjøre bil. Kollektivtrafikken avvikler mellom 40 og 50 % av den 
sentrumsrettede trafikken over bygrensen i rushtiden.  

Aubert sitt hovedpoeng er at hvis flere kjører kollektivt vil det bli bedre plass og 
fremkommelighet for godstrafikken. Det er derfor et skritt i gal retning å åpne 
kollektivfeltene for godstrafikk, kollektivfeltene bør fortsatt reserveres for 
bussene. Kollektivtrafikken er løsningen ikke problemet. 

 

7. Godset kan ikke ta bussen! Adm dir Olav Slaatsveen, Norges 
Lastebileier-Forbund 

Slaatsveen ga først en kort gjennomgang av spredningen i medlemsmassen til 
Norges Lastebileier-Forbund.  

Utgangspunktet for temaet i presentasjonen til NLF er at det forventes at laste-
bilene skal komme frem til rett tid på en sikker måte hele døgnet året rundt. 
Godstransportene skal kunne planlegges. 

NLF mener at kollektivfeltene må åpnes for gods- og varetransport når det er 
ledig kapasitet. Har ikke ønske om å hindre kollektivtrafikken, hensikten er en 
raskere og mer punktlig fremføring av gods og varer. Ved bruk av kollektivfeltene 
vil lastebilene få mer flyt i kjøringen og følgelig redusert drivstofforbruk. 

NLF mener at også sambruksfeltene må åpnes for gods- og varetransport.  

NLF foreslo i 2007 at Statens vegvesen utredet følgene av å tillate gods- og 
varetrafikk i sambruksfeltene i Trondheim. SVV og politiet ville ikke åpne for 
godstransport i sambruksfelt i Trondheim. De anbefalte imidlertid å begrense 
tidsperioden for sambruksfeltet - hverdager kl 07-09, et tiltak som ville lette 
problemene for tungtrafikken betydelig. Denne liberaliseringen strandet dog 
politisk. 

Også NLF ser en opplagt fordel for lastebilene ved at folk reiser kollektivt, og 
presiserer at det ikke er intensjonen å ødelegge for den kollektive person-
transporten når NLF foreslår å åpne for godstransport i kollektiv og sambruks-
feltene der hvor det er ledig kapasitet. 

NLF mener problemstilingen bør settes på dagsorden i fagmiljøene ved at det 
utredes om ledig kapasitet i kollektivfeltet kan brukes til gods. Vil ikke fortrenge 
bussen, men vil se på om situasjonen kan forbedres. 

 
8. Diskusjon om prioritering av godstransport i vegnettet. Informasjonssjef 

Lennart Hovland, Logistikk og Transportbedriftenes landsforening 
(LTL) 

Avslutningsvis ble det gjort et tappert forsøk fra møteleder og Lennart Hovland 
fra Logistikk og Transportbedriftenes landsforening på å få salen med på en 
diskusjon om bruken av prioriterte kjørefelt. 
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Aubert fra Transportbedriftenes landsforening på pekte at han ikke ser bort fra at 
det kan finnes strekninger hvor det kan være grunner til å tillate andre i kollektiv-
feltet. Men kollektivtrafikken er en del av løsningen, ikke en del av problemet. De 
som har muligheten til det søker å styre unna morgenrushet. 

Slaatsveen fra NLF: I rushtida er det uegnet å tillate lastebiler i kollektivfeltet, 
men det går tregt inn til Oslo også øvrige tider av døgnet, mens kollektivfeltet er 
tomt. Køens uforutsigbarhet skaper problemer for produsenten. Skulle gjerne sett 
utredning som ser på effekten av å tillate gods i kollektivfeltet framfor samkjøring 
noen tider av døgnet.  
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Forum for lokale godstransporter 
No car lane og tungtransportnett 

TØI, fredag 28. mars 2008 
 

 

Deltakerliste 

Aubert, Christian Transportbedriftenes landsforening 
Bang, Børge SINTEF 
Barkve, Paul Konsulent 
Bugge, Sven LUKS 
Burheim, Jofrid Statens vegvesen Region øst 
Hagen, Trine Vegdirektoratet 
Hansen, Wiljar TØI 
Heirung, Erik Haukeliveiens venner 
Hovi, Inger Beate TØI 
Hovland, Lennart Logistikk og Transportbedriftenes landsforening 
Haakenaasen, Bjørn Asplan Viak 
Jacobsen, Aage TINE 
Jean-Hansen, Viggo TØI 
Koren, Ellen-Christine Byrådsavdeling for miljø og samferdsel – Oslo kommune 
Mangset, Tor Samferdselsetaten, Oslo kommune 
Martinsen, Jan A. Statens vegvesen Vegdirektoratet 
Mulley, Corinne University of Newcaste 
Oen, Sara SWECO Grøner AS 
Presttun, Toril Statens vegvesen Vegdirektoratet 
Ramlo, Svenn Arild Plan- og bygningsetaten 
Riddervold-Jensen, Bjørn 
Yngvar 

Oslo politi 

Robøle, Ola SWECO Norge AS 
Sandberg, Morten HSH 
Sandelien, Bjørn Statens vegvesen 
Silborn, Hans Vegdirektoratet 
Slaatsveen, Olav Norges Lastebileier-Forbund 
Stubø Johnsen, Turid Statens vegvesen Vegdirektoratet 
Taheri, Ali Statens vegvesen Region Midt 
Ørbeck, Erik Kystverket Sørøst 

 



 



Forum for lokale godstransporter

”No car lane” og tungtransportnett

Kan nye reguleringer og prioriteringer 
av gategrunn øke effektiviteten for 

godstransporten? 

Turid Stubø Johnsen,  
seksjonsleder, Vegdirektoratet



Om Forum for lokale godstransporter

• Forum for lokale godstransporter er et åpent 
nettverk for kontakt mellom myndigheter, 
næringsliv og forskere

• Hensikten er å erfaringsutveksling og 
kompetanseheving om godtransporter i by –
fremme effektivitet og miljø

• Forumet arrangerer seminarer og studieturer

• Finansieres av Statens vegvesens 
etatsprosjekt for næringslivets transporter, 
TØI og SINTEF



Etatsprogram: 
Næringslivets transporter

• Bidra til kunnskapsutvikling og kompetanseheving 
om næringslivets transporter

• Effektivitet, miljø og sikkerhet

• Datagrunnlag, langtransport, distribusjon og 
reiseliv

• www.vegvesen.no/godstransport



I dag

• Diskutere 
fleksibilitet i bruk 
av gategrunn

• Finne løsninger 
som sikrer bedre 
utnyttelse av 
eksisterende 
vegkapasitet

Velkommen



No Car Lanes, combined lane for 
trucks and buses:  are they the best 
form of priority?  

Dr Corinne Mulley, Newcastle University

TOI Freight Forum
Oslo, 28th March 2008
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Research collaboration:

Jessica Anderson, JMP Consultants
Corinne Mulley, Newcastle University
John D. Nelson, Aberdeen University
Mark Wilson, Local Transport Plan
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Structure of Presentation

Context of study
Priority lanes in Tyne & 
Wear
Impacts
- Road Safety
- Traffic
- Journey times

Microsimulation results
- Journey times
- Environmental impacts

Consultation activities
Conclusions
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Context of study

Tyne and Wear a collection of 5 districts 
- Many different forms of priority

Policy context (LTP2)
- Aims for the bus network

- Impact on taxis
- Impact on freight 

Aims of study
- Improve understanding of priority lanes
- Encourage consistency across local authority 

boundaries and enhanced enforcement
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Different types of priority lane
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Priority Lanes – location / type
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Priority Lanes – time of operation
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Impacts

Road Safety
Traffic
- traffic flows
- traffic diversion
- lane utilisation / contravention

Journey times
- reduction
- reliability

Environment
- fuel consumption
- emissions
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Methodology

12 corridors chosen for study 
from the LTP
Routes with no car lanes
Routes with other priority 
measures
Routes without priority 
measures



Road Safety
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“Did the priority measure have a 
bearing on the accident?”

NO – 341 accidents
YES - 19 accidents (18 slight, 1 serious)

Cause of those accidents answered 
‘YES’

Number

Vehicle changing lane suddenly due to priority 
measure

7

Vehicle crossing bus lane causing collision 6
Lane confusion 2
Collision between a bus and a cyclist in a bus 
and cycle lane

2

Pedestrian crossing without good visibility 2

T&W Traffic Accident Data Unit



Traffic Impacts
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Traffic Flows

Priority measures

Implemented 
2005 Corridor 

has 
capacity
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Where does the traffic go?

Diversion
- To other corridors
- To ‘cut throughs’ - making ‘rat runs’

Evidence
- Not obvious from data but anecdotal
- Some mode shift?
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Contravention 
– how much does it happen?
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Lane Utilisation / Contravention

Measure %age violation

No Car Lane (6 sites) 2.41%

Bus & Taxi Lane (5 sites) 0.71%

7 am to 7 pm:  No car lane 24 hour: bus, taxi and cycle

7am-7pm

Yellow and purple  = 
contravention

Yellow  = contravention

Cycle and 
motorcycletaxi

bus



Evidence from previous studies

Before and after study for the implementation 
of no car lanes on a major route – the A690
Bus Punctuality surveys
ITIS study on link timings for different types of 
vehicle

Journey Times
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Journey Times:  A690 before
and after study

Priority moved from bus only to no car lanes ( 
2004)
A comparison of journey times for buses and cars 

- for three inbound  sections
- for three outbound sections 

HGV timings not measured

Conclusions:
Some journey times reduced and others increased

BUT
traffic flows also changed between 2004 and 2005 

- no certainty that change of priority measure caused the 
change in journey time.
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Journey Times: Bus punctuality
surveys (2006)

Methodology
Comparison of journey times in each 
direction, standardised by classified 
traffic counts  

Question
Are journey times in direction with 
measure different from the direction 
without measure?

Conclusions
Results were ‘mixed’
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Bus punctuality:  A186

Green = with measure
Blue = no priority
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Bus punctuality: A690

Green = with measure
Blue = no priority
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ITIS Data – the only ready
source of HGV data

Data from individual vehicles
15-minute link level average journey times 
using GPS position
Data are available for cars, HGV’s, LGVs, and
long distance coaches (not local buses).
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ITIS data results

Significant linear relationship between car speed 
and HGV speeds
HGV speeds always lower than car speeds
this relationship is strongest when there is no 
measure

BUT
Data very heavily weighted with ‘no measure’
observations so results not conclusive
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Conclusions from existing data

Results mixed
No data on environmental issues



Microsimulation Modelling

Modelling of:

journey times

environmental impacts
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VISSIM Model

Factor Levels
Type of priority 4
Length of lane 3
Traffic volume 3
Bus headway 2
HGV percentage 2
Taxi percentage 2

3 random seeds for each of the 
above combinations of factors
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Journey Times – impact of 
traffic flow by measure

Level 0 = none Level 1 = no car lane Level 2 = bus & taxi Level 3 = bus only

Bus flow HGV flow
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Journey Times – significant 
factors for bus and HGVs

Type of priority
- maximum journey time with bus lane

Length of priority lane
- maximum journey time with shortest length 

of priority measure
Traffic flow
- maximum journey time with highest flow
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Environment – impact of measure

EnvPro Model outputs:
- Fuel Consumption
- Particulate matter
- Hydrocarbons
- Carbon dioxide (this 

example)
- Carbon monoxide
- Nitrous dioxide

All variables increased with level 
of priority i.e. no priority model 
gave minimum environmental 
impact.
No car lane is ‘best’ form of 
priority

Level 0 = none Level 1 = no car lane Level 2 = bus & taxi Level 3 = bus only



One-to-one
(local authorities / Nexus, bus operators, freight 
operators, Taxi, Police and interest groups (walking, 
cycling, motorcyclists)

Questionnaires
(local authority websites for public access, Newcastle 
University and freight)

Consultation
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Key Outcomes from 
One To One Consultations

Widespread awareness of priority with expected 
variation in opinion but …

Consensus over
Need correct and easy to read signage and 
greater standardisation in approach
Good (?better) enforcement 
Any form of priority preferable to none

Bus operators – any form of priority must at least 
improve the situation

Mixed views on road safety
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Key Issues from Questionnaires

Lack of awareness of the presence of priority 
lanes, even on most frequent journey
In general 
- Car users dislike priority lanes, bus and 

cyclists more positive attitude
- Consensus that rules unclear
- Enforcement an issue but different views.  

The general public suggest drivers respect 
the rules but freight suggest it is car drivers 
that don’t comply.
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Relevance to Oslo?

Similar size to Tyne and Wear
Is traffic congestion bad?  
- Are bus priority lanes relatively empty ie road 

space reallocation is giving too much space to 
public transport?

- Are some streets congested but not enough 
space to allow road space reallocation?

- Is freight distribution held up by congestion? Or 
specific types of freight, eg heavy goods

Are priority lane stretches short?  Tyne and Wear 
suffers many very short – 2 car length long –
stretches of priority to allow for left turns
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Conclusions

Outputs from study should inform decision making 
process
- technical evidence base (using Tyne & Wear 

levels of data)
- perceptions via consultation 

Provision of priority lanes in Tyne & Wear is 
piecemeal giving problems of 
- public understanding
- acceptance
- enforcement
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Conclusions….(cont)

Perception that priority lanes always assist buses 
not borne out by evidence, especially in terms of 
reliability.  No car lanes are best form of priority 
measure
Improved operation with longer lengths of priority 
measure -> consider banning left turns?



Any Questions?



37

Road Safety – accidents by corridor

Corridor Fatal Serious Slight Total

Ryhope Road 0 2 8 10

Ponteland Road 0 2 17 19

Old Durham Road 0 0 21 21

Consett Road 0 3 24 27

Barrack Road 0 3 25 28

Durham Road (A167) 0 1 35 36

Great North Road 1 3 37 41

Westgate Road 0 5 45 50

Durham Road (A690) 0 4 52 56

Haymarket 0 7 65 72

Total 1 30 329 360
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Tungtrafikknett i Oslo 

Foredrag på Forum for lokale godstransportergodsforum, 28 mars 2008 

Av Bjørn Haakenaasen, Asplan Viak AS 

1978: Arbeidsgruppe for regulering av lastebiltrafikken 
Statistikken viste en sterk vekst av tunge biler på 1970-tallet. Biler over 10 tonn ble tredoblet i antall fra 

1972 til 1978 og antallet mellomtunge (7-10 tonn) ble nesten doblet . Nesten hele veksten av godstran-

sportarbeidet skjedde på vei, og lastebilene stod i 1978 for en tredel av innenlands godstransport. 

Miljøverndepartementets arbeidet med retningslinjene for vegtrafikkstøy var nesten ferdig  (T8/79) og 

en omfattende landsdekkende støykartlegging var nettopp lagt fram. Et flertall i Stortingets samferdsels-

komite mente at tungtrafikk på gjennomfart var årsak til de største miljøproblemene i tettstedene. Det 

var forventet at et stortingsvedtak angående hjemmel til å regulere tungtrafikken, basert på endringer i 

veitrafikklovens §7, ville foreligge senest i 1981. Miljøverndepartementets retningslinjer for 

veitrafikkstøy, T88/1979, forelå umiddelbart etter.   

Etter initiativ fra Oslo veivesen og Oslo Helseråd ble det i 1978 nedsatt en arbeidsgruppe for regulering 

av lastebiltrafikken. Hensynet til vegtrafikkstøy ved boliger var hovedmotivasjonen for arbeidet. I tillegg 

var også problemer knyttet til vibrasjoner, avgasser, lastebilparkering, utrygghet, ulykkesrisiko og risiko 

knyttet til transport nevnt. Med henvisning til gode erfaringer fra utlandet (jf faktaboksen under), ble 

det foreslått å innføre et påbudt tungtrafikknett (ref 1). 

Arbeidsgruppen la fram forslag om et eget tungtrafikknett i Oslo, et dagnett for biler med tillatt aksel-

/boggivekt over 8/12 tonn og et nattnett for biler over 7,5 tonn tillatt totalvekt. Dagnettet bestod av 

riksveier og større kommunale veier og gater. Gater med mange boliger, som Toftes gate og 

Schweigaards gate, inngikk ikke. For å kunne utføre sine ærender skulle sjåfører av distribusjonsbiler 

kunne kjøre korteste rute mellom det definerte dagnettet og bestemmelsesstedet, evt egen bolig. 

Nattnettet var tenkt langt mer restriktivt, definert av E6, E18, Østre Aker vei og Ring 3. Her tenkte en seg 

en løsning uten generelle unntak. I tillegg ble det foreslått lengdebegrensing på 12,4 meter i Oslo 

sentrum hele døgnet, motivert ut fra hensyn til utforming og estetikk. En ville stå friere til å 

dimensjonere sentrumsgatene i en bytilpasset målestokk, med mulighet for strammere geometri, 

krysskanalisering og omfordeling av areal til fotgjengere og syklister. Det ble påpekt at ordnede 

parkeringsforhold ville være en viktig del av løsningen, og kanskje en forutsetning for et godt resultat. 
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Systemer for håndheving og dispensasjoner var ikke beskrevet i detalj. Tanken var at håndheving skulle 

kunne skje ved kontroll av vognkort, der vektangivelsene var oppgitt.  

Erfaringer fra utlandet 

 Sveits: Natt og helgeforbud med unntak bare på deler av hovedveinettet 

 Storbritannia: Nytt regelverk fra 1973, som ga veimyndighetene fullmakt til å lede eller 

forskyve tungtrafikk i spesielle omrpder av hensyn til miljøet. Dette utløste stor aktivitet mht 

analyser og forslag i engelske byer. I London gikk det på fire typer: Regulering av tung 

nattparkering, restriksjoner i gatenettet, områderestriksjoner og påbudt lastebilveinett.  

 Sverige: Stockholm og Malmø 1973 0g 1977. Framgangsmåten var først å regulere tung 

nattparkering, så kjøreruter og til sist transport av farlig gods. ”Det gröna nätet” som det het i 

Malmø var gjort kjent utelukkende gjennom informasjonsmateriale, distribuert gjennom 

lastebilorganisasjonene. Her ble det ikke brukt forbudsskilt el l, slik som i England. 

1982: Førundersøkelser – forberedelse til påbudt tungtrafikknett 
I regi av Vegdirektoratet ble det på begynnelsen av 1980-tallet gjennomført case-studier i noen 

norske byer og tettsteder, med fokus på tungtrafikk og støy. Oslo var en av byene. Det ble 

gjennomført førundersøkelser tre steder (ref 2):  

 Innfart nord (Grorudalen)  - Nedre Kalbakkvei-Trondheimsveien,  

 Innfart sør (Gamlebyen) - Schweigaards gate-St Halvards gate  

 Indre sone (Grünerløkka) - Toftes gate m fl  

De to sistnevnte områdene pekte seg negativt ut, med store volumer av tungtrafikk i trange 

bygater. Grünerløkkas gatenett var mellomledd mellom industrien oppe ved Ring 3 og 

havna/hovedveinettet, dessuten for transport fra bryggeriene Schous og Ringnes. St Halvards gate 

og Strømsveien var fortsatt del av E6 mot nord, med tungtrafikkandeler på 30-40 prosent på dagtid. 

Førundersøkelsene var basert på klassifiserte tellinger i det berørte veinettet, ved ulike tider på 

døgnet, dessuten støymålinger i de samme periodene. Tungtrafikken gjennom Grünerløkka og 

Gamlebyen var oppe i 450-500 lastebiler per time. Det ble påpekt at de tyngre lastebilene skilte seg 

ut støymessig med momentanverdier 6-9 dB over tilsvarende fra lettere lastebiler. 

Tellingene ble fulgt av konsekvensberegninger. De viste at selv med 100 % respekt for de foreslåtte 

reguleringene, ville en ikke kunne forvente ideelle resultater, spesielt ikke i indre by. En grunn til det 

var at heller ikke de alternative kjørerutene var egnet for lastebiltrafikk. Avlastning av en boliggate 

ville derfor bety økt belastning på andre veier og gater. Gjennom en ”lenke-indeks” for nattlig 

eksponering (Lb-passeringer* boenheter), kom en fram til en beregnet maksimal avlastning på ca 30 

prosent i studieområdet i Groruddalen, mens tilsvarende i Gamlebyen ville bli maks ca 25 prosent. 

På dagtid var de forventede endringene mindre, selv med full respekt for det forelsåtte dagnettet. 

Grunnen til det var at også øvrig trafikk var betydelig, herav også buss- og mindre lastebiler. 
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1984: Anbefalt tungtrafikknett innføres, men med  liten effekt 
Forlaget fra Oslo kommune om et påbudt tungtrafikknett ble lagt til side, i denne omgang fordi 

nødvendig lovhjemmel manglet. Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet gikk inn for en 

forsøksordning med et anbefalt tungtrafikknett, som ble innført 1 januar 1984. I stedet for de 

tidligere foreslåtte vekt- og lengdeklassene, ble reguleringen gjort gjeldende for biler over 16 tonn 

tillatt totalvekt (unntatt buss). Innføringen ble kunngjort i pressen, og en egen artikkel ble tatt inn i 

sju fagtidsskrifter (ref 3). Det ble utformet et eget kart over tungtrafikknettet, med høyde- og 

vektbegrensninger og annen aktuell informasjon. Kartet ble distribuert til transportnæringen, 

ferjeselskaper mv og dessuten lagt ut sammen med veilistene ved grenseovergangene, hos 

biltilsynet og ved vegvesenets vektkontroller. DE antatt mest transportskapende bedriftene i 

området Nydalen-Sandaker ble kontaktet særskilt, med henstilling om å bruke det anbefalte nettet.  

Evalueringen skjedde ved bruk av før- og etterundersøkelser (ref 4), og det ble slått fast at tiltaket 

ikke hadde den ønskede virkningen. Hovedåpunkter fra rapporten: 

 Innfart nord (Groruddalen): Antall tunge biler hadde økt generelt, med unntak av Håvard 

Marthinsens vei, som var anbefalt rute.  Størst trafikkvekst var det i Nedre Kalbakkvei 

(skjermet lenke), i sær etter midnatt. En stor andel av den nattlige tungtrafikken var 

asfaltbiler fra Huken pukk- og asfaltverk. En trafikkoverføring fra til anbefalte ruter var 

vanskelig å se. Asfalttrafikken ble vurdert å være en vanlig del av trafikkbildet om 

sommeren. 

 Innfart sør (Gamlebyen): Her utgjorde de små lastebilene (< 7,5 tonn) en økende andel av 

trafikken. Både personbil- og tungtrafikken hadde økt på nattestid. En kunne ikke spore 

noen positiv overføringseffekt av tiltaket. I dagperioden var det en tendens til overføring av 

tungtrafikk til den ikke-anbefalte traseen, Schweigaards gate.  

 Indre sone (Grünerløkka): Tiltaket syntes ikke å ha hatt noen effekt på kjøremønsteret til de 

bilene som skulle påvirkes. Antallet små lastebiler var redusert i flere av gatene, noe som 

antas å ha sammenheng med nedleggelsen av Schous bryggeri.  

Etter informasjonsartikkelen å dømme var det hensikten å innføre punkttiltak som et supplement til 

det anbefalte tuntrafikknettet. Her ble gjennomfartforbud for lastebiler i Toftes gate, Schweigaard 

gate og Hagegata ved Tøyen nevnt.  Dette ble imidlertid ikke gjort.  

1988: Utkast til forskrift for tungtrafikknett 
I 1988 gikk et utkast til forskrift om tungtrafikknett i norske byer ut på høring. Forskriften skulle gis 

med hjemmel i vegtrafikklovens §7. Forslaget la opp til at Vegsjefen (Vegdirektoratet for Oslo) 

skulle kunne innføre påbudte kjøreruter for lastebiler over 16 tonn, i form av et dagnett for 

perioden kl 06-22 og et mer restriktivt nattnett for perioden kl 22-06. I tillegg til kommunale veier 

skulle miljøbelastede riksveier og fylkesveier kunne tas ut av tungtrafikknettet, der det ble vurdert 

som nødvendig. Det ble formulert slik at en skulle kunne kjøre snareste rute mellom dagnettet og 
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bestemmelsesstedet (eller egen bolig). Om natta skulle slik kjøring bare kunne skje med særlig 

dispensasjon. Dispensasjoner skulle ellers kunne gis av Vegsjefen eller kommunen, uten at dette 

temaet ble særlig utdypet. I brev fra Byrådet 2 mai 1988 uttrykker Oslo kommune tilfredshet med 

forslaget (ref 5 og 6).   

Et brev fra departementet til Oslo kommune i 1994, i forbindelse med nye runder om tungtrafikk-

nett i Oslo, tyder på at forskriftsarbeidet likevel ikke ble avsluttet med et vedtak (ref 7). Her sier 

departementet at de vil komme tilbake til spørsmålet om hjemmel, dersom lokale veimyndigheter 

gir uttrykk for ønske om adgang til å etablere et særskilt tungtrafikknett. 

1989 og framover: Oslopakka tar fysisk form 
Fra 1989 skjer det store ting med hovedveinettet i Oslo. Under Oslopakka bygges det første store 

prosjektet, E18 Festningstunnelen. Med det avlastes Rådhusplassen og store deler av Oslo sentrum 

for daglige bilkøer. Deretter fulgte andre prosjekter som i tur og orden styrket hovedveinettet og 

avlastet gatenettet, som R190 gjennom Vålerenga-Gamlebyen og Ring 3 mellom Ullevål og Sinsen. 

Parallelt skjer en begynnende arealtransformasjon i Nydalen og deler av indre by, der industrivirk-

somhet legges ned og erstattes av kontorbedrifter, undervisning og boliger. Indre by fikk dermed 

sin tiltrengte avlastning uten bruk av særskilte tungtrafikkreguleringer, og de tidligere problem-

områdene Gamlebyen og Grünerløkka får ny attraktivet som sentrumsnære boligområder.  

1996: Forslag om tungtrafikkruter tas opp på nytt 
Forslag om et påbudt tungtrafikknett utredes på nytt etter initiativ fra Vegdirektoratet. En egen 

utredning setter fokus på transportnæringen og konsekvenser for denne. Dispensasjonsordninger 

drøftes med utgangspunkt i distribusjonstrafikkens behov (ref 8). Et hovedpunkt er at 

distribusjonstrafikken har mål over hele byen:  

 Distribusjon av matvarer fra produsent/grossist til butikker 

 Distribusjon av oljeprodukter fra Sjursøya til bensinstasjoner, bedrifter og boliger 

 Framføring av innsatsvarer og ferdigvarer til og fra produksjonsbedrifter  

 Anleggstrafikk i forbindelse med byggeprosjekter og vegvedlikehold 

Det anslås at minst 2000 daglige turer med tyngre lastebiler vil måtte skje utenfor dagnettet, med 

eller uten dispensasjon. En mer restriktiv nattregulering vil ha betydning for langt færre. Men også 

her vil det være behov for dispensasjoner, f eks for oljedistribusjon (skjer dels om natta), kjøring av 

ferskvarer som frukt, grønt og fisk og anleggstrafikk (inkl drift og vedlikehold av veinettet). 

Langtransporten antas å bli berørt i mindre grad, og der det er foreslått restriksjoner på 

riksveinettet, som på Rv 4 Trondheimsveien, finnes det alternative ruter. 

Utredningen påpekte utviklingen i dagligvarebransjen med sentrallagring, bruk av større biler (færre 

turer) og utnytting av trafikkstille perioder. Dersom forslaget skulle innebære et omstendelig 
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dispensasjonsbyråkrati, ville konsekvensen kunne bli en overgang tilbake til mindre biler, noe som 

igjen ville bety flere turer og økte utslipp. Mange transporter måtte uansett gå på store biler, som 

olje-, masse- og containerfrakt.  

Som en kommentar til dispensasjonsspørsmålet foreslås å knytte dispensasjoner til det enkelte 

kjøretøy for en gitt periode, f eks ett år, vist ved en oblat på kjøretøyet. I tillegg må det finnes 

mulighet for å innhente dispensasjon for enkeltturer. Det påpekes at en generell dispensasjon 

gjennom formuleringer som ”mest hensiktsmessige rute” eller ”korteste rute” i praksis vil bli 

vanskelig eller umulig å håndheve. Da mange turer kombinerer flere transportoppdrag (en kjede av 

turer) vil i praksis sjåførene velge den ruta som er kortest og mest rasjonell totalt sett. 

Den miljømessige effekten av et slikt tungtrafikknett ville trolig bli liten på dagtid, men med noe 

større potensial om natta, forutsatt streng praksis mht dispensasjoner og faktisk håndheving.  

Utredningen reiste altså tvil om forslaget, både til det praktiske knyttet til dispensasjoner og 

håndheving og til effekten en kunne forvente. Tiltaket ble følgelig ikke gjennomført.  

2006, Oslo bystyre tar initiativ til utredning av tungtrafikknett 
I forbindelse med behandling av helhetlig utviklingsplan for Groruddalen og reguleringsplan for 

Nyland Syd ber bystyret i juni 2006 om det tas initiativ til å utarbeide et forslag til et tungtransport-

nett for Groruddalen, som kan benyttes som et nasjonalt pilotprosjekt (ref 9). Forslaget begrunnes 

ikke nærmere.  

Vegdirektoratet startet opp en utredning i 2007, der rammene rundt et tungtransportnett i 

Groruddalen skal klarlegges. En tenker seg tiltak på kort og mellomlag sikt. Arbeidet utføres i 

samarbeid med Oslo kommune og i samråd med næringen og bydelene. I januar 2008 ble aktuelle 

problemer og problemområdet kartlagt, slik de berørte opplever dem.  

I uke 14-15 2008 gjennomføres biltellinger med lengdeklassifisering på viktige veilenker. Tellingene 

vil bli lagt til grunn for en nærmere definisjon av problemene, og som grunnlag for drøfting av tiltak 

og virkninger. Tabellen på neste side gir en oversikt over problemområdet, slik det kom fram fra 

brukermøtet. 

2007 – signaler fra utlandet 
Et foreløpig litteratursøk (ref 10) gir grunnlag for å trekke opp følgende hovedpunkter: 

 Partikkelforurensing er tema i tyske byer. Det gjennomføres skiltet gjennomfartsforbud for 

lastebiler som ikke har målpunkt i Darmstadt bykjerne. Tilsvarende miljøsoner planlegges 

også i Frankfurt, Kassel m fl. I Bremen defineres boligområder i utkanten av byen som 

miljøsoner (zone of pollution control), der særlige restriksjoner gjelder for biler som ikke 

tilfredsstiller nyere EU-krav.  
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 Tiltak for bedre distribusjon gjennomføres i Nederland og Tyskland, dvs flere lastesoner, 

omlastingspunkter for samordnet varetransport (City Logistikk) og sonebasert betjening av 

bykjernen (eksempel Utrecht og Bremen). 

 Effektivisering av trafikkavviklingen vha overvåking, sanntids trafikkstyring og bruk av 

simuleringsmodeller utvikles i Bremen-Bremerhaven.  

 I Storbritannia er tungtrafikknett etablert i samarbeid med transportnæringen. 

Anbefalinger, informasjonskart og veivisning suppleres av forpliktende ”atferdsregler” (code 

of conduct), punktforbud og veiomlegging (eksempler Wiltshire County og North Watford).  
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Tungtrafikk i Groruddalen 

Problemoversikt på kort/mellomlang sikt (foreløpig) 

Tema/problem Stikkord Stedfesting Aktuelle tiltak/handlinger 

1. Lokale miljøproblemer – konflikt 
mellom tungtrafikk/veimiljø og 
bomiljø  

 Uønsket gj kjøring 

 Støy ved boliger 

 Luftforurensing 

 Ulykker 

 Utrygghet på skolevei 

 Estetisk utforming 

 Universell utforming 
 

 Trondheimsv eien 

 Strømsveien  

 Starveien  

 Grorudveien 

 Ammerudvn, Hukenvn, 
Bergensvn (pukkverk) 

 Nedre Kalbakkv  (øvre del) 

 Veitvetveien 

 Rødtvetveien (sniking?) 

 Brobekkv-Refstadv-Statsr 
Mathiesens vei  

 Ulvenv-Staffs v (feilkjøring) 

 Tungtrafikkruter – dag og/eller natt. 
Differensiering mellom hovedveinett og lokalt 
veinett. Påbud el anbefaling. Disp-ordninger. 

 Veivisning 

 Informasjonstiltak til næringen/sjåførene 

 Lb-gjennomkjøringsforbud i boligveier 

 Lb-parkeringsforbud i boligveier  

 Fartsdempende tiltak/miljøgater 

 Støyskjerming 

 Annet…  

2. Manglende tilgjengelighet til E6 og 
R163 

 

 Trafikkavvikling - økt 
press ved Alna senter 

 Veigeometri  inkl 
stigning, høyde- og 
bredde begrensing  

 Vinterdrift 

 Alnabruterminalen 

 Stubberudfeltet 

 Andre… 

 N Kalbakk vei – 4 felt, rundkjøring (2008) 

 Alfasetveien utbedres mot NK vei   

 Internforbindelser Alnabru, for avlastning av 
Arvesetveien-Strømsveien? 

 Veitilknytting nr 2 til Stubberudfeltet via 
Stubberudveien? 

 Veivisning 

 Informasjonstiltak til næringen/sjåførene 

 En direkte veiforbindelse Alnabru-E6 

3. Manglende plasser for rast og 
nattparkering med tunge biler 

 

 Motorstøy 

 Avfall/hygiene 

 Arbeidsmiljø 

 Service 

 Økern torgvei  

 Alnabru/Tittutgrenda 

 Aktuelle nye plasser? 

 Tilrettelegge P-plasser og rasteplasser med 
servicefasiliteter – regionalt perspektiv 

 Veivisning 

 Informasjonstiltak til næringen/sjåførene 

4. Manglende kunnskaper om 
godstransport og tungtrafikk 

 Logistikk, godsflyt, 
trafikkstrømmer 

 Arealbruk og turprod 

 Sjåførperspektiv (arb 
miljø, vegvalg, rast- og 
nattparkering) 

  Trafikktelling med kjt-klassifisering 

 Observasjon, bruk av video (atferd) 

 Intervju/samtaler (sjåfører, ressurspersoner) 

 Modellberegninger (Contram) 

 Varestrømsanalyse (SSB-data) 

 Analyse av arealbruk/næringsstruktur/ATP 



 



Tungtrafikknett  
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1. Nederland 

Utrecht – soneplan for varedistribusjon i indre by 
Tiltakene er 6 nye lasteplasser ( av i alt 60 stk), nye visningsskilt, sjekkliste lasteplassdesign, sjekkliste 

bydistribusjon. Kartet viser systemet av hovedruter, gjeldende for biler lengre enn 9 meter og tyngre 

enn to tonn.   

 



 

Nye skilt i Utrecht 

 

 

 

  



2. England 

Wiltshire County - HGV Route Network 
”Fylket” (som også er veimyndighet) gjennomfører informasjons- og kampanjetiltak i samarbeid med 

transportnæringen. Et eget kjørekart for tungtransporten viser anbefalte lastebilruter og annen nyttig 

informasjon:  

 Motorveier 

 Strategic Lorry  Routes 

 Local Lorry Routes 

 Andre veier tillatt for gjennomfartstrafikk med lastebil 

 Serviceplasser for lastebiler 

 Vekt- og høydebegrensinger 

Kartet er ment som et hjelpemiddel sjåførene, slik at de kan velge de mest hensiktsmessige rutene, både 

mht lokalmiljøet og for sjåførene selv. Sjåfører uten lokale målpunkt oppfordres til å bruke motorveien 

M5 eller andre Strategic Lorry Routes. Atkomst til byer og landsbyer i Fylket skjer via Strategic Routes og 

deretter Local Routes, der de finnes. Andre veier skal bare brukes når det er nødvendig for å få atkomst 

til målpunkt.  

Myndighetene har sammen med organisasjonene laget et sett av atferdsregler ”Code of Conduct”, som 

skal gjelde for transportfirmaene og de enkelte sjåførene: 

 Skal delta i kampanjen ”Well Driven” (lansert av transportørorganisasjonene) 

 skal sørge for at kjøretøyene er i god og lovlig stand for på den måten å bidra til trafikksikkerhet 

og reduserte støyplager 

 skal bruke de anbefalte tungtrafikkrutene – andre veier brukes bare for nødvendig atkomst 

 holde seg til fartsbegrensninger og alltid tilpasse farten til kjøreforholdene på stedet 

 så langt mulig unngå å kjøre i boligområder – og vise hensyn når de kjører i boligområder og 

andre støyfølsomme områder  

 vise hensyn overfor andre trafikanter, spesielt overfor sårbare trafikanter som fotgjengere, 

syklister og mc-førere 

 følge Highway Code og alle relevante lover og forskrifter 

 bruke bilbelte 

 unngå å bruke mobiltelefo og og CB-radio mens de kjører  

Liste over service-anlegg er angitt i kartfolderen, med stedsnavn, lokalisering i veinettet og informasjon 

om hvilke fasiliteter som finnes, som nattparkering, sengeplass, dusj, minibank, gratis dagparkering (alle 

har toalett, kafe, telefon og drivstoff).   

 

 



 

 

 

 

 

 

  



North Watford – tungtransportrute fra hovedvei til industriområde 
En egen tungtransportrute skal opprettes fra motorveien A4008 Watford M1 link road til 

industriområdene i Tudor Ward. Tiltaket gjennomføres ved bruk av  

 Forbedret vegvisningsskilting 

 Vektrestriksjoner og breddeinnsnevringer på lokalveinettet   

På enkelte veier vil det bli forbud mot lastebiler.  

Tungtransportruta vil kreve opprusting av Sandown Road fra krysset med Bushey Mill Lane til Windsor 

Road. Det er sannsynlig at Windsor Road vil bli stengt ved Sandown Road for å hindre snikkjøring. 

 

  



3. Tyskland 

Bremen 
Bremer og Bremerhaven er to byer med til sammen 670.000 innbyggere. Havnene i de to byene utgjør 

Europas fjerde største trafikkhavn med 45 mill tonn i 2000.  

Transportarbeidet i Bremen var i 2000 4,7 mrd tonnkm, og prognosen er 7,2 mrd tonnkm for 2015.  

Modal split år 2000 (prognose 2015 i parentes): vei 69 (61) %, jernbane 15 (24) %, skip 13 %, annet 3 (2) 

% (tall for hele Tyskland). Transshipment Bremen år 2000 (progn 2015 i parentes): container 27 (52) mill 

tonn, annet 18 (19) mill tonn.   

Løsninger som skal gi bedre logistikk:  

 GZV – en plattform for fordeling/omlasting  av gods  - jernbane / bil og bil / bil  

 City Logistikk – samordnet varetransport, dvs samle opp flere frakter ved GZV-punkt eller andre 

omlastingspunkt for kjøring på en bil mot sentrum 

 Bremen Truck Routing System – samle lastebiltrafikken på hovedveier /anbefalte 

tungtrafikkruter 

 Traffic Management System – sanntidssystemer i trafikksystemet for å forebygge/redusere 

avviklingsproblemer 

 Utvikle infrastrukturen – tiltak for å optimalisere trafikksystemet, som veier, jernbane og 

utvikling av Bremerhaven havn 

 Monitoring the traffic system – overvåke trafikken, følge utviklingen og måle virkningen av tiltak  

Tiltak for bedre kontroll med forurensing:  

 Miljøsoner (zone of pollution control) med fokus på utslipp av PM10 og NOx  – prosjekt under 

drøfting i Bremen – begrensing på person- og lastebiler som ikke oppfyller EU-krav. 

Identifisering av ”tillatte” biler gjennom oblat. 

 CO2 – drøfting pågår (Bremen utgjør en liten andel av Tyskland og Europa) 

 Støyreduksjon – et nytt konsept er under utvikling 

Trafikksimuleringsmodellen Venus: 

 Teste ut ideer og hypoteser 

 Sjekke prognoser 

 Fra 2006 også mulighet for å simulere tungtransport 

  



Darmstadt forbereder miljøsoner med gjennomfartsforbud for lastebiler 

Darmstadt er blant de byene som har de største svevestøvkonsentrasjoner i Hessen. I 2006 ble tillatt 

grenseverdi oversteget 24 ganger. I Frankfurt er det siden årsskiftet registrert overskridelser 31 ganger 

og i Kassel 21 ganger.  

17 mars 2006 ble de nye skiltene som markerer lastebilforbudet i Darmstadt sentrum montert, med 

hensikt å bedre luftkvaliteten, dvs redusere utslipp av svevestøv. Forbudet skal gjøres gjeldende for 

lastebiler større enn 3,5 tonn, men med unntak for varedistribusjon. På politisk hold snakkes det om økt 

innsats for å bedre luftkvaliteten i hele Rhein-Main-området.   

Det har vært rettet kritikk reguleringen og det er advart mot trafikkaos fordi fordi gjennomfartsforbudet 
ikke var forvarslet på motorveiene og for øvrig i omlandet rund byen. Kommunen viser på sin side til at 
til at forbudet først vil tre i kraft når alle 80 skilt er kommet opp i byen og omlandet. ”Fylket” (Land), er 
ansvarlig for skiltingen på hovedveinettet. Representanter for næringslivet var mot et allment 
gjennomfartsforbud for lastebiler og ville heller rette fokus mot andre kilder for svevestøv.  
 
Det opprinnelige forslaget ga fritak for lastebiler med målpunkt i definerte geografiske områder rundt 
byen. Etter en høringsrunde ble området utvidet noe. 
 

 
 
Også Frankfurt planlegger miljøsoner. Andre byer: Hanau, Marburg, Kassel 
 
Wiesbaden planlegger en godsterminal (Güterzentrum, omlastingssentral) utenfor byen for å redusere 
antallet distribusjonsbiler som daglig kjører inn i byen. Planleggingen var i 2005 i startfasen.  



Dicke Luft in den Großstädten 

 

Greenpeace-Protest gegen die Luftverschmutzung durch Ruß von Dieselfahrzeugen (Archivfoto). Ein Pkw wurde dazu als 

"Dieselschwein" hergerichtet. 

Für die Großstädte in Hessen wird die Luftverschmutzung bald zum Problem: Nach einer EU-

Richtlinie müssen sie ab Januar dafür sorgen, dass die Luftbelastung mit Feinstäuben unter 

bestimmten Höchstmengen bleibt - das scheint kaum zu schaffen.  

  

Die großen Städte planen aber trotzdem keine Fahrverbote oder Gebühren für das Fahren in den 

Innenstädten, ergab eine dpa-Umfrage. Nach der EU-Richtlinie (1999/30/EG) darf in der ersten Stufe 

höchstens an 35 Tagen im Jahr der Grenzwert von 50 Mikrogramm Staub pro Kubikmeter Luft 

überschritten werden.  

Frankfurt kann Grenzwerte nicht einhalten 

Die Stadt Frankfurt geht davon aus, dass sie weder die Grenzwerte für Feinstäube noch für Stickoxide 

kurzfristig einhalten kann, berichtete Rosemarie Oswald vom städtischen Umweltdezernat. Die Stadt 

habe in den vergangenen Jahren erfolgreich versucht, einige Faktoren zu beeinflussen. Dazu gehörten 

die Einrichtung von Tempo 30 in Wohngebieten, die Ausschilderung von Einbahnstraßen und die 

bessere Anbindung belasteter Gebiete an Busse und Bahnen. Zudem habe Frankfurt auf Flächen in der 

Stadt neue Wohn- und Mischgebiete eingerichtet, um kurze Wege zu ermöglichen.  

 Park und Ride zu wenig genutzt 

Zitat 

«Die wollen alle in ihrer Kiste in die Stadt.»  

Rosemarie Oswald vom Frankfurter Umweltamt 

Das Angebot an Park-and-Ride-Plätzen wird laut Oswald nicht ausreichend genutzt. Probleme gebe es 

vor allem in den Einfallstraßen. Dies liege zum einen am Ausstoß aus den Dieselmotoren, aber auch 

am Reifenabrieb. Eine Maut halte Umweltdezernentin Ebeling (Grüne) für nicht durchsetzbar. 

Fahrverbote müsste die Landesregierung erlassen, sagte Oswald. Dringend handeln müsse die 

Autoindustrie: Dieselrußfilter seien in allen Fahrzeugen zu einem erträglichen Preis nötig. Dies gelte 



auch für Busse. Die Appelle an die Vernunft hätten bisher wenig gebracht, meinte Oswald. Es sei aber 

zu hoffen, dass auf Grund der EU-Grenzwerte die Diskussion neu angestoßen werde.  

In Hanau werden noch die Vorschriften studiert 

Die Stadt Hanau ist derzeit dabei, Maßnahmen zur Umsetzung der EU-Richtlinie zu entwickeln. "Wir 

sind noch am Studieren", sagte ein Sprecher der Stadt. Das Ergebnis werde Hanau im Dezember 

vorlegen. Einbeziehen wolle die Stadt unter anderem das bereits vom Parlament verabschiedete 

Verkehrskonzept für die Innenstadt. Dieses soll Autofahrer dazu bringen, die Innenstadt zu umfahren.  

Grenzwerte in Marburg zu häufig überschritten 

Die Feinstäube werden in Marburg bereits seit dem Jahr 2000 gemessen. Der 24-Stunden-Grenzwert 

von 50 Mikrogramm sei im Jahr 2001 insgesamt 16 Mal überschritten worden, berichtete ein Sprecher 

der Stadt. 2002 waren es 25 Mal und im Jahr 2003 insgesamt 51 Mal. Damit seien die in der Vorschrift 

erlaubten 35 Tage deutlich überschritten worden. "Da haben wir ein leichtes Rot - ob das ein Ausreißer 

oder eine Tendenz ist, müssen wir aber erst untersuchen", sagte der Sprecher. Der zulässige 

Jahresmittelwert von 40 Mikrogramm sei in allen drei Jahren unterschritten worden. Wie realistisch die 

Drohung mit einem Fahrverbot sei, könne noch nicht abgeschätzt werden.  

Stärkste Luftverschmutzung in Darmstadt gemessen 

Die Rekordbelastung wurde im vergangenen Jahr in der Hügelstraße, einem Abschnitt des 

Darmstädter Innenstadtrings, registriert: Dort wurde die höchste Schadstoffbelastung in ganz Hessen 

gemessen. Die Belastungen mit Kohlenmonoxid, Stickstoffdioxid und Feinstäuben lagen um ein 

Vielfaches über den zulässigen Grenzwerten. Schuld daran ist für Umweltdezernent Klaus Feuchtinger 

(SPD) nicht allein der Stadtverkehr, sondern auch die Industrie im Rhein-Main-Gebiet: "Selbst wenn 

man ganz Darmstadt für den Verkehr sperren würde, kann die Belastung wegen der Einflüsse von 

außen immer noch zu hoch sein."  

 

Die Stadtverwaltung will den Autoverkehr vermindern. Die Palette reicht von der Förderung von 

Fahrgemeinschaften und Carsharing-Modellen bis zur Planung von Güterverteilungszentren für 

Lastwagen. Das Radwegenetz und der Öffentliche Nahverkehr werden ausgebaut und Busse mit 

Rußpartikelfiltern nachgerüstet. Mit neuem Wohnraum will die Stadt außerdem einige der 60.000 

Pendler nach Darmstadt ziehen. Zudem sollen an den belasteten Straßen Bäume gepflanzt werden, 

deren Blätter Abgase und Staub abfangen.  

Kassel erwartet Luftreinhalteplan 

Mit Verkehrseinschränkungen rechnet das Kasseler Umweltamt nicht. Da an den beiden 

Luftmessstellen im Stadtgebiet die Grenzwerte für Feinstäube, nicht aber für Stickoxide, zu häufig 

überschritten würden, müsse ein Luftreinhalteplan erstellt werden. Zuständig dafür sei das Land, das 

einen solchen Plan zunächst für das Rhein-Main-Gebiet und anschließend bis Oktober 2005 für den 

Ballungsraum Kassel erstellen wolle. Als eine wichtige Quelle für die Feinstäube nennt das Amt den 

Autoverkehr.  



Keine Verbote in Wiesbaden 

Fahrrad fahren 

"Wer sofort etwas tun will, sollte einfach mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren."  

Verkehrsplaner Uwe Conrad 

Auch in der Landeshauptstadt Wiesbaden werden die neuen EU-Richtwerte nicht überall eingehalten. 

An der Ringkirche, wo zwei Hauptverkehrsstraßen zusammentreffen, gibt es einen neuralgischen 

Punkt mit zu hohen Schadstoffwerten, berichtete die Stadt. Trotzdem denken die Wiesbadener 

Verkehrsplaner nicht an Verkehrsverbote oder gar die zeitweise Sperrung der Innenstadt. "Mit 

Stammtischlösungen kommen wir nicht weiter, das würde ja als erstes die Wirtschaft treffen", sagte 

der Wiesbadener Verkehrsplaner Uwe Conrad.  

 

Ideal wären aus seiner Sicht bundesweite Vorschriften zum Einbau von Rußpartikelfiltern. "Das wirkt 

aber nur langfristig: Bis die letzte Schleuder aus dem Verkehr ist, dauert es zehn Jahre." Die Stadt 

denke auch darüber nach, ein Güterzentrum außerhalb der Stadt einzurichten, um die Anzahl der für 

den täglichen Lieferverkehr hereinfahrenden Lastwagen zu verringern. Diese Planungen seien aber 

noch ganz am Anfang.  

  

  



4. Danmark 

Vejdirektoratet DK (HHU): Foredrag om Godstransport i byer 
Biltrafikkindeks DK økende, indeks for København kommunegrensa svakt økende, indeks søsnittet stabil 

Trafikkarbeid - DK  

 økning i små lastebiler Lb 2-6 tonn: 1992 4500 mill kjt km, 2002: 5900 mill kjt km 

 Lb 6-12 tonn svært lav og stabil 

 Lb >12 tonn nokså stabil på ca 1200-1300 

 Varebiler: stabil på ca 1100-1200 

Københ hverdag: 13,2 % varebiler, 2,8 % sololastebiler, 0,7 % større lastebiler, 2,5 % busser, 1,1 % mc, 

79,7 % personbil 

Aspekter/problemer: Framkommelighet/kø, støy, ts og trygghet, energibruk og luftforurens, drift og vedl 

av veier, arbeidsmiljø, visuelt miljø, økonomi. 

Interessenter: Samfunnet – off sektor, vareleverandøer - transportører, varemottakere – butikker, 

kunder, omgivelser – trafikanter og beboere 

 Stat/ 
komm 

Politi Vareleve-
randør 

Transpor-
tør, sjåfør 

Varemot-
taker, butikk 

Kunde Andre 
trafikanter 

Beboere 

Framk X X X X X X X X 

Støy X     X X X 

TS X X  X  X X X 

Energi, 
luft 

X     X X X 

Drift/vdl X        

Visuelt X    X X X X 

Arb milj    X     

Samf øk X        

Bedr øk   X X X    

 

Virkemidler: Overordnet arealplanlegging, veinettsplanlegging, parkering, kørselsplanlegging¸ kjøretøy 

A. Overordnet arealplanlegging - lokalisering av transp skapende virksomheter, city-vareterminaler, 

miljøsoner Københ/Fredriksberg fra sept 2008))  

 Lokalisering: Bedriftsklassifikasjon, arealklassifikasjon, lokaliseringmodell, trafikkens lokale 

mliljøbelastning, utforming av retningslinjer 

 Regionplanlegging: Stasjonsnærhet  

B. veinettsplanlegging – skiltede ruter, kjørselsrestriksjoner, kjørselsavgifter 



 Skiltede ruter: Skilting til industriområde, anbefalt lastebilrute 

 Kjørselrestriksjoner: Forbud mot kjt >3,5 t, Maks lengde, bredde, høyde, Maks totalvekt eller 

akseltrykk 

 Kjørselsavgifter (kj avg København utredning)  

 C. Parkeringsplanlegging 

 Langtidsparkering 

 Lastesoner, av- og pålessingssoner i gågater 

 Varegårder 

 Atkomstforhold ved butikker 

 Parkeringsrestriksjoner 

 Tidsrestriksjoner 

Eksempel Århus: Indre sone med politiforskrift for Lastebilparkering – hver plass 1-14 er skiltet spesielt 

Eksempel Århus: Gågatenett med stanseforbud for lastebiler > 6 tonn tillatt totalvekt – lasteplasser i 

sidegatene 

D. Kørselsplanlegging  

 Samordning mellom transportører 

 City Fraktbrev 

 Koordinert ruteplanlegging 

 Tidligere start i bymidten 

 To mann i en bil 

 Bedre utnytting av biler 

 Optimering hos mottaker og varedepot 

E. kjøretøyene 

 Partikkelfilter 

 Miljøvennlig brennstoff 

 Støysvake lastebiler 

 Kjøretøystørrelse 

F. Annet 

 Dialog, kampanjer, kjøreopplæring 

5. Sverige  



6. BESTUFS (Best practice i forbindelse med City Distribution) 
 

Del 1: Godstranportørenes tilgjengelighet og av- og pålastingsforhold 

xxx 

Del 2: Last mile –løsninger 

xxx 

Del 3: Omlastingssentre 

xxx



 



 



 

 











Lastebilparken i Oslo 1998-2007 
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Lastebilparken i Akershus 1998-2007 
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1Teknologi og samfunn

Prioritering av godstransport 
Ny teknologi for fleksible løsninger

Børge Bang, SINTEF
Borge.Bang@sintef.no

Forum for lokale godstransporter
28. april 2008

3Teknologi og samfunn

Trendbrudd

Enten det gjelder trafikkavvikling …..

…..eller transporttjenester 
(kollektivtransport, næringtransport, taxi 
etc.)

Utfordringen er å operere 
transportsystemet som en helhet –
effektivitet, pålitelighet og sikkerhet

Fra fokus på bygging av infrastrukturen
til fokus på drift av transportsystemet
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4Teknologi og samfunn

ITS - Intelligente transportsystemer

Bakgrunn:
Behov for mer effektivt transportnett

Løsning:
Informasjonsteknologi
Telekommunikasjon
Trafikkteori

5Teknologi og samfunn

Anvendelsesområder for ITS

Trafikant-
informasjon

Trafikk- og 
flåtestyring

Drift av infra-
struktur

Betalings-
systemer

Førerstøtte-
systemer og 
navigasjon

Overvåking 
og kontroll

Kommunikasjon

Interoperabilitet og standardisering

Innsamling og bearbeiding av data

Infrastruktur
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6Teknologi og samfunn

Variable Message Sign

Hot-Spot
(Wireless LAN)

Terrestrial Broadcast
RDS, DAB

UMTS
WiMAX

Beacon
•CALM-M5
•CEN-DSRC
•CALM-IR

GPS, Galileo

Info-Broadcaster

Broadcast
Transmitter

Vehicle-to-Vehicle (M5, IR, MM)

GSM-GPRS

Sat-Comm

Fremtidens kommunikasjonssystemer for bil
Sømløs integrasjon
CALM-relatert
(Continuous Air interface for Long and 
Medium distance)
Basert på internasjonale standarder 
(ISO TC204 and CEN TC278)

Teknologi og samfunn

Scenarier (1)
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Scenarier (2)

Teknologi og samfunn

Samvirkende systemer
(Cooperative Systems)
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10Teknologi og samfunn

(MNN)
Vehicle 

Host
Mobile
Router

Antenna

Vehicle
Gateway

SENS

SENS

CtrlCtrl

Kilde: CVIS

Utstyr i bilen

11Teknologi og samfunn

Vegkantutstyr

VMS Ant

SENSCtrl

Access
Router

Roadside
Host

Roadside
Gateway

Border
Router

IPv6

Kilde: CVIS
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12Teknologi og samfunn

Service-
senter

Kontroll-
senter

InternettInternett

Databaser
(Inkludert NVDB)

Home 
Agent

Central
Host

Gate-
way

Border
Router

Central
Host

Gate-
way

Border
Router

Central
Host

Gate-
way

Border
Router

Sentralsystem

Kilde: CVIS

Teknologi og samfunn

CVIS communication architecture

Utstyr i bil

Gate-
way

Gate-
way

Gate-
way

Vegkant utstyrVMS Ant

SENSCtrl

Access
Router

Roadside
Host

Roadside
Gateway

Border
Router

Mobile
Router

Antenna

Vehicle
Gateway

SENS

SENS

CtrlCtrl

Sentralsystem

Servic
e

Centre

Control
Centre

Internet
Internet

Authority
Databases

Central
Host

Border
Router

Central
Host

Border
Router

Mobile enheter

Central
Host

Border
Router

Host 
Mngt

Host 
Services

(MNN)

Vehicle 
Host

Home 
Agent

CALM
Network
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Labstasjoner

?
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?
?
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13

?

?

• Inntil 14 labstasjoner skal etableres fra 
Statens Hus og ned mot Sluppen

• Hver stasjon får fiberkommunikasjon og 
230V el-forskyning

• Muliggjør uttesting av mange forskjellige 
trådløse kommunikasjonssystemer 
inklusive CALM M5

• Ulike tekniske løsninger vil bli prøvd ut i 
forbindelse med EU-prosjektet 
SMARTFREIGHT

15Teknologi og samfunn

Nytte av kommunikasjon

Effektiv avvikling
Kø og forsinkelse
Navigasjon
Miljø
Adgangskontroll
Betaling

Flåtestyring og overvåking

Sikkerhet
Unngå ulykker
Nødsamtaler

Infotainment
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16Teknologi og samfunn

16

-Access Control

Funksjonalitet - SMARTFREIGHT

Control 
Centre

Freight loading/unloading area
- Control of occupancy

- Priority in signals 
and/or PT-lanes 

CALM
Communication
Network

- Book slot times

-Tracking/tracing

Green Zone

- Enforcement System

17Teknologi og samfunn

17

Behov for datautveksling
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18Teknologi og samfunn

Prioritering

Feltbruk
Regulering / Signalregulering
Tilgang til egne veger/områder

Vi har lang erfaring med kollektivprioritering
Tilsvarende metoder bør kunne anvendes for prioritering 
av næringstransport, men vi har foreløpig liten erfaring 
med dette

Tekniske tilpasninger
Effekter

19Teknologi og samfunn

Kollektiv signalprioritering
Mulige teknikker

Tilpasning av samkjøring
Forlenge pågående grønt lys
Tidlig oppstart
Innkobling av egen fase

Passiv prioritering
Tidsstyring
Generell tilrettelegging

Aktiv prioritering
Deteksjon
Modifisering av tidsstyring
Adaptiv signalregulering (SPOT)
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Styre-
apparat

Posisjons-
bestemmelse

Buss ber om 
prioritering

Buss mottar 
prioritering

Buss kvitteres 
ut

Prinsipp for signalprioritering

21Teknologi og samfunn

Signalprioritering

En normal bussrute passerer 40 til 60 signalanlegg på hver runde
En samordnet prioritering er derfor nødvendig

Tilsvarende prinsipp er mulig, og bør også ligge til grunn ved 
prioritering av næringstransport

K1

K2

K4

K3

K1

K2

K3

Kjt/s

Kjt/s

Kjt/s

s

s

s
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Sone

Oppstart
Grønntider
Kapasitet

Predikasjon av 
ankomsttider

Trafikkstyrt samkjøring

23Teknologi og samfunn

Kapasitetsutnyttelse innen SPOT

Teoretisk kapasitet er 
avhengig av valgt 
faseoppbygging, omløpstid, 
grønntider og tapt tid.

Ved å tilpasse reguleringen til 
ankommende trafikk får man 
bedre kapasitetsutnyttelse.

SPOT kan avvikle mer trafikk 
enn tidsstyring på grunn av 
mulighetene for høyere 
omløpstid i enkelte omløp og 
kryss.

Tidsstyring

SPOT styring

Kapasitetsproblemer

Tidsstyring

SPOT styring

Kapasitetsproblemer

SPOT bør relativt enkelt kunne modifiseres til omfatte næringstransport
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24Teknologi og samfunn

Dynamisk prioritering

Ny teknologi gir mulighet for mer tilpassede løsninger
Tid av døgnet
Ledig kapasitet
Type gods
Type kjøretøy
Betalingsvilje
…

Kan implementeres både for feltbruk og signalregulering



Vegdirektoratets syn på prioritering 
av godstrafikk

Seksjonsleder Jan A Martinsen

Forum for lokale godstransporter 28.03.08



Gods i forslag til NTP 2010-2019

• Generelt lite fokus på gods i by

• Overføring av gods fra veg til sjø og bane

• Grunnprognoser for godstransport

• Indikator F3.1 Forsinkelse for biltrafikken og 
lastebiltrafikken i rushtiden – nytt 
registreringsopplegg basert på Autopass teknologi

• Om bypolitikk i NTP ; køprising, bedre
kollektivtilbud og parkeringsrestriksjoner



Nasjonal transportplan

• Strategier for bytransport bør inkludere 
strategier for godstransporten

• Utslipp og utkjørte km for distribusjon i 
tette byområder kan reduseres betydelig 
ved bedre samordning

• Parkerings- og trafikkproblemer samt lite 
gjennomtenkte løsninger for varemottak 
medfører tidstap for leverandører og 
dårlig arbeidsmiljø for sjåfører



Nasjonal transportplan

• ”Transportetatenes 
mener målet om mer 
miljøvennlig 
bytransport må føre til 
nedprioritering av 
transport med 
personbil”



Nasjonal transportplan 2010 - 2019 Oppdatert 14.08.06



Vekst i godstransportene

Historisk utvikling: Prognose:

Innenriks godstransport



Nasjonal transportplan 2010 – 2019

Godsprognoser
Utvikling transportarbeid, ulike transportformer

Enhet: mill.tonn km



Hva er problemet og hvor stort ?

• Rushtidsforsinkelser

• Unngå rushet

• All trafikk i de samme kjørefelt

• Eksempler fra E18 Vestkorridoren



Gods i rushtid

• Laste- og lossetid; tommelfingerregel ca 50% av 
tiden bilen er i produksjon

• Forsinkelser avhenger av 

– retning ifht rush 

– når på døgnet bilen kommer på vegen

– krav til leveringstid

• Kjeder kan i større grad styre tidsvinduer for 
leveranser hos detaljist (Supply Chain Management)

• Logistikkbedrifter/ speditører mer prisgitt kundenes 
krav til tidsvindu for levering

• Måten transporten prises på (pr tidsenhet eller pr 
tonn) påvirker også dette



Distribusjon i rush Stor-Oslo  

• Jørgensen (bulk / sement). 2-3 timer tap pr bil i september 
måned

– Størrelsesorden 2% produktivitetstap på biler som 
går i sentrale Østland (bilene er i produksjon ca 16 
timer pr døgn – 2 skift) 

• Coop – Distribusjon i Stor-Oslo. Tidstap pr dag pr bil ca 15 
minutter for de rutene som er berørt av rush (9 av 23 ruter) 

– Størrelsesorden 3% produktivitetstap

Sweco Grøner / Eirill Bøe



Gods i kollektivfelt ?

• Naturlig ønske ut fra ledig kapasitet

• Henvendelse fra NLF 2005 om E18

• Kollektivfeltene har lav standard

• Godstransporten ville dominere – ikke lenger 
kollektivfelt

• Ville medføre mer personbiltrafikk

• Nedprioritering av kollektivtransporten

• Trafikksikkerhetskonsekvenser

• Vanskelig håndheving



Finsk variant



Trafikkvolum og hastighet E18 
Lysakerlokket



Kollektivfelters betydning

Reisemiddelfordeling bygrensen Oslo vest, 0700-0800, retning 
sentrum
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Oppsummering

• Fremkommelighet for kollektiv 
avgjørende for vellykket bypolitikk

• Restriktiv policy mot å åpne for andre 
kjøretøy i etablerte kollektivfelt

• Forsøk med egne godsfelt der det er stor 
godstransport og lite kollektivtransport ?

• Køprising er bra for næringslivet !



Kollektivtrafikken: sparer 
miljøet – gir smartere bruk av 
areal og infrastruktur 



UTHULING AV KOLLEKTIVFELTET? HVOR LANGT?

Kollektivfeltets betydning –
og kollektivtrafikken som problemløser

v/ adm. direktør Christian Aubert, 
Transportbedriftenes Landsforening



Kollektivfeltet: Viktigere enn 
du tror!
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Busspassasjerer Privatbilister

Personer pr felt over bygrensen ved E 18 i 
morgenrushet kl. 7 - 8 mot Oslo



Hva er problemet?

• 200 000 busspassasjerer i kø hver 
dag i Oslo…

• 2000 busser i kø hver dag…
• For få strekninger med kollektivfelt
• Påkjøringsfeltene er et problem
• For mange reiser med bil
• Store problemer med å få prioritet i 

vegnettet for buss og trikk!!



Hvor trenger vi nye 
kollektivfelt?

• Østre Aker vei
• Mosseveien
• Trondheimsveien
• E18 retning Drammen
• Ring 2
• Ring 3



Behov for rene kollektivgater

• Schweigaards gate
• Thorvald Meyers gate
• Sannergata
• Thereses gate
• Prinsens gate
• Tollbugata



Kollektive reisevaner

• Reiser med kollektive transportmidler: 9 
prosent av befolkningens daglige reiser.

• 12 prosent av alle arbeidsreiser foretatt 
med kollektive transportmidler.

• Buss er det vanligste kollektive 
transportmidlet. 7 av 10 reiser foretas 
med buss, mens 3 av 10 reiser foregår 
med forstadsbane, trikk og tog.

Kilde: SSB



Mer kollektiv persontransport

• Oslo og Akershus har ca 1/3 av alle 
kollektivreiser i Norge

• Politisk mål: Større del av veksten 
med kollektive transportmidler

• Politisk mål: Økt fremkommelighet 
for kollektivtrafikken



Sterkere biltrafikkvekst enn kollektivtrafikkutvikling over bygrensen på døgnbasis. 
Kilde PROSAM.
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KollektivtrafikkKollektivtrafikk ogog biltrafikkbiltrafikk i Osloi Oslo

SP/tk 02.04.2002

Planlegg på forhånd

DDøøgngn
33 %33 %

RushRush
50 %50 %

RushRush
til sentrumtil sentrum
75 %75 %



KollektivtrafikkKollektivtrafikk ogog biltrafikkbiltrafikk i i norskenorske storbyerstorbyer

SP/tk 02.04.2002

Planlegg på forhåndPlanlegg på forhånd

DDøøgngn
33 %33 % DDøøgngn 9 %9 %

ØØvrige norske storbyomrvrige norske storbyområåderder



Uten kollektivtrafikken kan ikke 
hovedvegnettet avvikle trafikken

• I dimensjonerende time 
ville hovedvegnettet 
kollapse hvis alle 
kollektivtrafikantene også
begynte å kjøre bil.

• Hvis flere kjører kollektivt, 
blir det bedre plass og 
fremkommelighet for 
personbiler og godsbiler

Kollektivandel år 2000 kl. 7-8 ved bygrensen mellom 
Oslo og Akershus. 

Alle tog, baner , busser og ferger medregnes.
 Kilde PROSAM rapport 86
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• Kollektivtrafikken avvikler 
mellom 40 og 50% av den 
sentrumsrettede trafikken 
over bygrensen i rushtiden.

• Målt ved bygrensen bruker 
hver kollektivtrafikant kun 
5% av det arealet en bilist 
bruker.

• Dersom alle busspassasjerer 
ved bygrensen fordelte seg i 
privatbiler med samme 
tetthet som de øvrige bilister, 
ville det kreves 3-4 nye 
motorveier. 
Investeringskostnad 15-20 
milliarder NOK.

Kollaps uten kollektiv trafikkKollaps uten kollektiv trafikk
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E 18  - kollektivfeltet viktig for bussen

• Kollektivtrafikken på
hovedinnfartsårene har 
stor betydning.

• 46 % av alle personreiser 
over E 18 mot Oslo kl. 7-8 
er busspassasjerer

• Personer pr felt er 
imidlertid langt høyere i 
kollektivfeltet

• Kollektivfeltet bør derfor 
fortsatt reserveres for 
bussen. 

• Kilde: PROSAM rapp 66, 69
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Incitamenter i feil retning

• Parkeringsplass er skattefritt frynsegode 
- mens månedskort er skattepliktig 
inntekt

• Næringslivets bilordninger er 
transportskapende – halvparten av alle 
nye biler kjøpes av firmaer – næringslivet 
har selv et ansvar for trafikkinfarktet!

• Åpning av kollektivfelt for nye grupper vil 
svekke busstrafikkens fremkommelighet



Fremkommelighetsforbedring?
Årlig endring i kollektivfremkommelighet
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Godset kan ikke ta bussen!

Forum for lokale godstransporter 28. mars 2008

Adm direktør Olav Slaatsveen
Norges Lastebileier-Forbund (NLF)

Foto: Rune Petter Ness, Scanpix
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Utgangspunktet for dagens tema:

Vi forventer at lastebilene skal komme
frem til rett tid på en sikker måte hele
døgnet året rundt. Godstransportene skal
kunne planlegges.
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Er det mer høyverdig å frakte personer enn 
varer og gods? Hvem oppfant egentlig 
kollektivfeltene? Hva tenkte han?

NLF mener at kollektivfeltene må åpnes for 
gods- og varetransport når det er ledig 
kapasitet. (Minibussene skal snart vekk.) Vi 
ønsker ikke å hindre kollektivtrafikken. 
Hensikten er raskere og mer punktlig 
fremføring. Dette har med bedriftsøkonomi å
gjøre.

Ved bruk av kollektivfeltene vil lastebilene få
mer flyt i kjøringen og følgelig redusert 
drivstofforbruk. Dette har med 
samfunnsøkonomi å gjøre.

Kollektivfelt utgjør en trafikksikkerhetsrisiko 
pga feltskifter og blindsoner.Foto: Jan-Petter Lynau, VG

Kollektivfeltene
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Samme argumenter hva gjelder
fremkommelighet, trafikksikkerhet og miljø
som for bruk av kollektivfelt.

NLF foreslo i 2007 at Statens vegvesen
utredet følgende i Trondheim med sikte på å
gjennomføre en prøveordning med lastebiler
i sambruksfeltet:

1. Trafikksimulering av lastebiler i 
eksisterende sambruksfeltet 2+ i 
Trondheim.

2. Trafikksimulering der bare næringstrafikk 
for person og gods benytter 
sambruksfeltet.

3. Risikoanalyser av lastebiler i 
sambruksfelt sammenlignet med dagens 
situasjon.

Sambruksfeltene
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Statens vegvesen konkluderte slik etter å ha
hatt møte med politiet:

1. Anbefaler tidsbegrensning for sambruksfeltene 
i Holtermannsvegen, Elgeseter gate og 
Elgeseter bro på hverdager i perioden 07-09.

2. Tiltaket vil reduserer ulempene for 
lastebilnæringen betydelig.

3. En forespørsel om generell tillatelse til å
benytte sambruksfelt må tas opp med 
Vegdirektoratet.

• Godt forslag, men ikke fulgt opp politisk i 
Trondheim kommune.

• Nå forslag om gjennomgående kollektivfelt 
Leangen-Sluppen i stedet for sambruksfelt.

Sambruksfeltene
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NLF tok opp spørsmålet om bruken av kollektiv-/
sambruksfelt på møtet med vegdirektøren 14. mars
2008. Budskapet var at vi ønsker en mer nyansert
tilnærming med utgangspunkt i kapasitet. Det ble
presisert at NLF ikke ønsker å ødelegge for den kollektive
persontransporten. Det er en opplagt fordel for lastebilene
at folk reiser kollektivt.

Vegdirektøren mener at en ny diskusjon om lastebiler i
disse feltene sitter langt inne pga arbeidet med å bedre
fremkommeligheten for kollektivtrafikken.

NLF mener at problemstillingen bør settes på dagsorden i
fagmiljøer, gjerne i form av en utredning eller to. 

Foto: Statens vegvesen
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