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Elskedeby: klimagassutslipp

▪Mål for Elskedeby: 70 % reduksjon

▪Beregnet: 95-99 % reduksjon (m/u forbrenning biometan)

▪Nullutslippskjøretøy + biogasslastebil har erstattet:

▪ 22 dieselvarebiler (Posten)

▪ Deler av kjøring med renovasjonskjøretøy (Ragn-Sells)
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Gågatene

Torggata               Smalgangen
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Stortorvet

Youngstorget

Grønland Torg
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Kjøretøyene

▪Spesialtillatelse til å kjøre i to gågater etter kl 11

▪ Paxster og Lindetruck

▪ Smalgangen og gågatedelen av Torggata

▪ Utenfor ordinært vareleveringsvindu
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Lindetruck

Paxster
Paxster

(prototyp)

Lindetruck

Max totalvekt 848 kg 5300 kg / 8800 kg

(uten / med trailer)

Maks godsvolum 2 m3 5,4 m3 / 13,8 m3

(uten / med trailer)

Arealbeslag 3,5 m2 18,0 m2

(med trailer)

Rekkevidde 40-100 km n/a

Maks hastighet 60 km/t 20 km/t
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Sikkerhet og samspill mellom 

trafikanter

Godskjøretøy og myke trafikanter
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Torggata: sikkerhet

▪ 2 uker okt 2020 (ma-fre, 8-16)

▪ 9 % av godskjøretøy var Elskedeby (27 Paxstere, 26 Lindetrucker) 

▪ Ingen ulykker

▪ Konflikter:
▪ Interaksjon med åpenbar og plutselig unnvikende handling

▪ 1,2 % (7 av 583) godskjøretøy i en konflikt med myke trafikanter

▪ Lastesykkel (3), varebil (2) og lastebil (2)

▪ Flest når kjøretøy nærmet seg fotgjenger bakfra
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Torggata: interaksjoner
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▪ Over ½ av kjøretøy hadde minst en interaksjon med 

myke trafikanter 

▪ Lastesykler: Rask manøvrering mellom fotgjengere 

(slalåm). Kommer bak fotgjengere.

▪ Større kjøretøy kjørte ofte ganske langsomt og på en 

defensiv måte. 

▪ Lastebiler - svinge- og ryggemanøvrer:

▪ risikable (sikt for sjåføren, blindsone)

▪ Flere observert, men ingen konflikter

Klokkeslett

% av kjøretøy 

som har en 

interaksjon

8-9 28,1

9-10 44,1

10-11 58,8

11-12 68,8

12-16 79,5

Kjøretøytype

% av kjøretøy som 

har en interaksjon

Lastesykkel 50,0

Elskedeby 61,9

- Paxster 71,4

- Lindetruck 42,3

Kompakt varebil 59,6

Laste varebil 53,7

Lastebil 33,3
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Elskedeby i Torggata

▪ Paxstere og Lindetrucker

▪ Ingen (potensielt) farlige situasjoner eller konflikter registrert

▪ Størst andel av interaksjoner (sammenlignet med øvrige kjøretøy) 

▪ Mest ifm parkering og snuing 

▪ Sakte manøvrering mellom fotgjengere 

▪ Kjørte både før og etter kl 11 (spesialtillatelse)

▪ 85 % av interaksjoner når tettheten av fotgjengere var høyest (etter kl 11)

▪ Lette å manøvrere

▪ Paxster relativt liten (mindre enn en del lastesykler)
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Hastigheter og geofencing

Gågatene Torggata og Smalgangen
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Hastigheter i Torggata

17

▪ Fartsgrense i gågater er gangfart (6 km/t)

▪ Godskjøretøy generelt: 
▪ Godt over gangfart

▪ Mindre kjøretøy => høyere fart

▪ Færre fotgjengere => lavere fart

Tetthet av 

fotgjengere

Lastesykkel Paxster Lindetruck Varebil -

kompakt

Varebil -

laste

Lastebil

Lav 19,2 17,8 n.a. 16,2 16,7 15,7

17,6 13,9 13,5 13,5 15,2 12,6

13,7 9,9 n.a. 10,2 11,7 9,3

Høy 14,2 n.a. 8,3 8,1 n.a. n.a.

Eksempler på hastigheter, for få registreringer til å generalisere
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Geofencing i gågater - Paxster

▪ Testet med Paxstere

▪ Håndheving av fartsgrense = gangfart (6 km/t)

▪ Torggata
▪ Merkbar reduksjon 

▪ Uten geofencing: sjeldent under 6 km/t

▪ Smalgangen
▪ liten forskjell

▪ Uten geofencing: under 6 km/t nesten hele tiden

▪ pullerter, trangere

▪ Sjåførenes opplevelser:
▪ kjørte saktere enn fotgjengere, fotgjengere ble usikre og synes at Paxsteren var i veien

▪ Utrygt når lastebiler bak, kunne ikke kjøre fort vekk 

▪ Ønsker en nedbremsingssone

▪ Snittfart over 6 km/t pga:
▪ Akselerasjon / retardasjon mellom gågate og bilgate

▪ Noe ustabil fartsbegrensning (ca 6-7 km/t)

18

Gate Uten geofencing

snitt per tur (km/t)

Med geofencing 6 km/t

snitt per tur (km/t)

Torggata (gågate) 5,1 - 16,6 5,6 - 6,5 

Smalgangen 4,2 - 6,4  3,5 - 6,1 
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Samleterminal for Torggata

Omfang kjøretøy og arealbeslag
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Hvordan vil en samleterminal for 

Torggata påvirke omfanget av 

godskjøretøy og arealbeslag i 

gågaten? 

Fremgangsmåte:

Bruke data om nåsituasjonen til å estimere omfang av 

leveranser som potensielt kan overføres til en samleterminal

Metoder: registreringer varelevering og avfallshenting og 

spørreundersøkelse butikker. 1-2 uker i august 2021.
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Kjøretøytype Antall kjøretøy Prosent av totalt 
antall 

Lastesykkel 12 3.6

Paxster 2 0.6

Lindetruck 12 3.6

Personbil 7 2.1

Liten varebil 71 21.0

Stor varebil 126 37.3

Lastebil, toakslet 56 16.6

Stor lastebil 12 3.6

Renovasjonskjøretøy 18 5.3

Termokjøretøy 5 1.5

Annet 6 1.8

Ukjent 11 3.3
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Omfang godskjøretøy fordelt på 

kjøretøystype
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Kollistørrelse Antall kolli Antall registrert 

mange kolli

Lite kolli 

(<skoeske)

278 18

Medium kolli 

(>skoeske, kan 
bæres)

608 20

Stort kolli 

(på tralle el.lign)

254 4

Totalt 1140 42
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Kolli: antall og størrelser
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Antall kolli fordelt på kjøretøytype og størrelse på kolli
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▪Kun indikasjon, mangelfulle data

▪ 35 % mer enn halvfulle

▪ 45 % utnyttet kun 1/3 eller mindre av kapasitet eller 
mindre

Fyllingsgrad i gågaten
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Behov: antall og type kjøretøy
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Kjøretøy Lastevolum 

kjøretøy (m3)

Behov for kjøretøy 

(antall per uke)

Lastesykkel 2 ≈ 18

Paxster 2 ≈ 18

Lindetruck 4,4 ≈ 8

Varebil 11 ≈ 13

Totalt 57

▪57 kjøretøy kan erstatte 223 i løpet av en uke  (1/4)

▪Flere lastesykler (+9) og Paxstere (+18) 

▪Færre varebiler (-124) og lastebiler (-42)
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Arealbeslag

▪Arealtid = arealbeslag over tid (m2t)

▪ Inklusiv areal brukt til lossing og lasting

▪Med samleterminal: 448 m2t

▪Dagens situasjon (aug 2021): 1214 m2t

▪Reduksjon = 63 %
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