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Forord
Denne rapporten er utarbeidet til prosjektet Bred samfunnsanalyse av godstransport på
bakgrunn av en bestilling til Statens vegvesen. Bestillingen inneholdt tre etatsinterne oppdrag:
1.

2.
3.

Dimensjonering av og tekniske krav til kjøretøy og vegnormaler - behov for et samordnet
system
Et riksvegnett for langtransport
Bylogistikk - utslipp, byliv

Bestillingen datert 24.6.2014 er vist i vedlegg 2. Denne rapporten besvarer i hovedsak det
første oppdragene, samt deler av oppdrag 2. Spørsmålet om Bylogistikk besvares i en egen
rapport. Arbeidet er underveis brukt som del av grunnlaget for rapporten: NTP Godsanalyse,
Hovedrapport.
Rapporten er skrevet av en arbeidsgruppe med følgende deltakere fra Vegdirektoratet:
Thomas T. Magnussen, Bjarte Skogheim, Kirsten T. Bryne, Pål Rosland, Vilrid Femoen,
Tomas Levin og Toril Presttun. Solveig Meland (SINTEF) og Toril Presttun redigert
rapporten.
Rapporten er et arbeidsdokument fra arbeidsgruppen, og forslagene står for gruppens regning.
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1 Godstransporten på veg øker og teknologien er i endring
Både næringslivet og transportbransjen ønsker tillatelse til økt vekt og lengde på vogntog og
Vegdirektoratet opplever økende krav om å få frakte tyngre og lengre laster på vegene. Større
dimensjoner for kjøretøy vil bidra til å redusere transportkostnadene for næringslivet, men
vegnettets utforming, hensynet til andre trafikanter og hensyn til omgivelsene setter
begrensninger for størrelsen på vogntog. Vegnettet utvikles langsomt gjennom investeringer,
og det er viktig å ha en langsiktig policy for hvilke standarder som skal bygges.
Den overordnede retningen for transportpolitikker er å utvikle et transportsystem som er
sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling i lavutslippssamfunnet.
Transportinfrastrukturens primære funksjon er å legge til rette for effektive transporter på en
sikker og bærekraftig måte. Transportsystemet skal bli mer robust og pålitelig, reisetiden skal
bli kortere og kapasiteten skal være tilstrekkelig. Samferdselsdepartementet ønsker et eget
mål for utvikling av godstransporten der ambisjonen er at transportkostnadene skal reduseres
og de ulike transportmidlenes fortrinn utnyttes. Det er også mål om forutsigbare reisetider og
mindre sårbarhet for vær og hendelser. Kommunikasjon til sjåførene er viktig. Teknologien
gir nye muligheter for bedre informasjon og dialog. Veglovens formålsparagraf skal vegnettet
utformes på en slik måte at det tjener trafikantene og samfunnets interesser.
Norge følger EUs regelverk og har i tillegg nasjonale regler for interne transporter. EUs
regelverk er basert på typiske sentraleuropeiske forhold, og dette gir utfordringer på norske
vinterveger. Det er flere utenlandske kjøretøy som teknisk er mindre rustet for norske
vinterforhold og førerne har generelt mindre erfaring med vinterføre og liten lokalkunnskap.
Kabotasjeregelverket stiller også økte krav til håndheving.
Denne rapporten tar for seg problemstillinger knyttet til vekter, dimensjoner, vegutforming,
sårbarhet samt håndheving og kontroll. Kapittel 2 gir en kort oversikt over historien knyttet til
modulvogntog i Norge og i våre naboland. Kapittel 3 gir en nærmere innføring i regelverket
om vekter og dimensjoner for tunge kjøretøy. Kapittel 4 tar for seg kriterier for innføring av
modulvogntog, konsekvenser for vegnormalene og fremtidig utvikling av regelendringer og
policy. Kapittel 5 omhandler EU-regelverk utenom vekter og dimensjoner og kapittel 6 gir en
kort oversikt over utfordringer på kontrollsiden. Kapittel 7 gir en oversikt over resultatene fra
gjennomgangen av sårbarhet på riksvegnettet og behov for beredskap. Kapittel 8 omhandler
teknologisk utvikling. Kapittel 9 trekker disse ulike erfaringene sammen og viser behov for
samordning og kunnskapsutvikling.

NTP GODSANALYSE – FRAMTIDIG FORVALTNING AV TUNGE KJØRETØY OG VEGNETT UTENFOR BY - ARBEIDSDOKUMENT

2

2 Innføring av modulvogntog og utfordringer knyttet til vekter og
dimensjoner
2.1 Modulvogntog i Norge – historikk
I juni 2008 ble det startet opp en prøveordning med modulvogntog med tillatt lengde inntil
25,25 meter og totalvekt inntil 60 tonn. Formålet med prøveordningen var å finne ut om
modulvogntog kan gi en mer effektiv og miljøvennlig godstransport på noen få
vegstrekninger av god standard uten at trafikksikkerhet og trygghet for andre trafikanter
forverres.
I starten bestod prøveordningen av noen få hovedvegstrekninger fra svenskegrensa til Oslo
samt enkelte strekninger i Nord-Norge. Underveis i prøveperioden har vegnettet blitt utvidet i
flere omganger. Det er nå tillatt å kjøre E18 til Kristiansand, E6 til Lillehammer (Trondheim
når Dovrebanen står), Rv.3 til Elverum (Trondheim når Dovrebanen står). Videre er det åpnet
en del flere strekninger i Trøndelag og i Nord-Norge. I tillegg har en rekke strekninger frem
til bedrifter som ligger i tilknytning hovedvegnettet blitt åpnet under prøveperioden.
Evaluering av prøveordningen:
Prøveordningen ble evaluert av TØI (Wangsness m.fl., 2014). Rapportens formål var å
evaluere om målet som ble satt for prøveordningen ved oppstart i 2008 er oppnådd.
Evalueringen skal videre bidra til vurderingen av om dagens bestemmelser for modulvogntog
og dagens modulvogntognett bør videreføres.
Prøveordningen har blitt evaluert ut fra fem evalueringskriterier:

økonomiske virkninger for næringslivet

virkninger på miljø

virkninger på sikkerhet

virkninger på trafikkavvikling

økonomiske virkninger på offentlig sektor
Ut fra de fem evalueringskriteriene i rapporten konkluderes det med at prøveordningens mål
er nådd. Videre anbefales det å videreføre dagens ordning og vegnett da gevinstene er større
enn kostnadene.
Det er viktig å bemerke at rapporten innledningsvis uttaler at «Vurderinger om hvorvidt og
hvordan prøveordningen bør utvides, må innebære en egen gjennomgang og er ikke en del av
evalueringen» (se sammendrag av rapporten side I).
TØI har ikke ansett det som en del av mandatet å se på muligheter for konkrete endringer i
reguleringer og rammebetingelser for modulvogntog i fremtiden, men evalueringen trekker
frem noen momenter som kan vektlegges i det videre arbeidet. I rapportens sammendrag
konkluderes det med at: «Gevinstene av å opprettholde dagens tillatelser for hvor det kan
kjøres med modulvogntog, mer enn oppveier kostnadene». Det oppgis også at visse utvidelser
av modulvogntogvegnettet kan være samfunnsøkonomisk lønnsomme. Det angis også en
samfunnsøkonomisk metode for hvordan man skal finne ut om utvidelser er lønnsomme eller
ikke.
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Innføring av permanent ordning:
På bakgrunn av TØI-rapportens konklusjoner ble det bestemt at prøveordningen skulle gjøres
om til en permanent ordning i sin nåværende form og omfang. Samferdselsdepartementet
besluttet at dette kunne gjøres uten en forutgående høringsprosess. Forskriftsendringen som
gjorde ordningen permanent ble vedtatt 15. september 2014.
Fra og med 15. september 2014 kan modulvogntog med lengde inntil 25,25 meter og totalvekt
60 tonn tillates på et begrenset vegnett. På enkelte strekninger hvor bruene ikke har
tilstrekkelig bæreevne for 60 tonn vil tillatt totalvekt være 50 tonn, jf. bruksforskriften§ 5-5.
Figur 7, og 9 viser tillatte sammensetninger av modulvogntog i Norge.

Figur 1: Motorvogn N2 og N3 påkoplet en «dolly» med semitrailer O3 og O4

Figur 2:

Motorvogn N2 og N3 med semitrailer O3 og O4 med vekselbeholder/container/skap påkoplet en
semitrailer O3 og O4

Figur 3:

Motorvogn N2 og N3 med semitrailer O3 og O4 påkoplet en påhengsvogn O3 og O4

Problemstillingene knyttet til modulvogntog er både vekt, lengde og sporingsegenskaper.
Sporingsegenskapene varierer også mellom de ulike sammensetningene av vogntogene. Dette
innebærer at det må vurderes hvilke veger som kan åpnes for modulvogntog generelt, om det
skal skilles på de ulike typene og om det skal være særlig regler for vinterforhold.
Så lenge modulvogntogene ikke bidrar til godsoverføring fra bane og sjø, vil det være positive
ulykkes- og miljøkonsekvensene av modulvogntog. Det blir behov for færre vogntog, slik at
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eksponeringen (risikoen) for møteulykke med vogntog går ned og den samlede
drivstoffmengden blir redusert.
Under er vist hvordan vekter og dimensjoner er håndtert i våre naboland. I kapittel 3 er det en
gjennomgang av internasjonalt og nasjonalt regelverk for vekter og dimensjoner knyttet til
kjøretøy og vegutforming. I Kapittel 4 gjennomgås vegnormalene og hva modulvogntog
innebærer av konsekvenser for vegutforming.

2.2 Tunge kjøretøy i våre naboland (TM)
Vi ser at det er en forholdsvis stor vilje i Sverige når det gjelder å utforske mulighetene for
økt vogntogvekt og lengde. Økte vekter og lengder i Sverige vil sannsynligvis generere et
press fra norsk næringsliv om at dette må skje også i Norge.
EU-regelverket setter imidlertid begrensninger dersom det blir satt restriktive grenser for
adgangen til å foreta grensekryssende transporter med større vekt og lengde. Det er derfor
svært viktig å følge regelverksutviklingen i EU tett.
2.2.1 Sverige
Lange og tunge vogntog:
Sverige tillater generelt ordinære vogntog med 24 meters lengde (svenske vogntog) og
modulvogntog med lengde inntil 25, 25 meter og tillatt totalvekt 64 tonn1.
På strekningen Södertälje – Malmø for største tillatte totalvekt er 78 tonn. Det er da stilt en
rekke vilkår for å komme opp i 78 tonn totalvekt2. På strekningen Gøteborg – Malmø er det
gjennomført en prøveordning med 32 meter lange vogntog med totalvekt inntil 80 tonn3.
Det vurderes også på generelt grunnlag om største tillatte totalvekt for vogntog i Sverige skal
settes opp til 74 tonn4.
Vägar og gators utformning (VGU) i Sverige:
Tunge kjøretøy ivaretas i det svenske regelverket gjennom krav til aksellast og sporingskurver
i VGU5 (Vägar och gators utformning, Trafikvärket). Krav til vegoverbygning deles inn i to
grupper; DK 1 och DK 2. Begge grupper skal dimensjoneres ved hjelp av en standardaksel.
For DK1 gjelder forholdene vist i Figur 4. For DK2 skal overbygningen for veg beregnes for
ekstremlast på inntil 130 kN. Lasten skal være jevnt fordelt over en rektanguler flate med
sider på 200 och 600 mm, se Figur 5. Lasten approksimeres med sirkulære flater. For hver
sirkulær flate skal kun bære en tolvte del (1/12) av den totale lasten.

www.regeringen.se/sb/d/19809/a/257678 Regjeringskansliet april 2015
Transportstyrelsens författningssamling (2014) www.transportstyrelsen.se/tsfs/TSFS%202014_32.pdf
3 Volvo Trucks Sweden, duo2 prosjektet (2015) www.duo2.nu/
4 www.regeringen.se/sb/d/18460/a/238552
5 http://www.trafikverket.se/vgu
1
2
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Figur 4:

Krav til vegoverbygning for DK 1 i det svenske
regelverket

Figur 5:

Krav til vegoverbygning for DK 2 i det
svenske regelverket

Kilde: Trafikvärket: Vägers og gators utforming (VGU)

Modulvogntog på 25,25 m er fremdeles en prøveordning i Sverige. Det er likevel lagt inn i
VGU som mulig valg av dimensjonerende kjøretøy, vist i Figur 6.

Figur 6:

Mål for typekjøretøy Lmod i det svenske regelverket

Kilde: Trafikvärket: Vägers og gators utforming (VGU).

Det gjøres også et antall demonstrasjonsprosjekter på enda lengre modulvogntog (34 m og
90 tonn). Det pågår også et antall utviklingsprosjekter med simulering av kapasitetseffekter og
oversetting av australske kravspesifikasjoner. Målsettingen er at disse kjøretøyene på sikt skal
kunne trafikkere ett utpekt ”langveg godsnett”.
Det har så langt ikke vært noen diskusjoner med vegutformings- og trafikkteknikksiden i
Sverige i forhold til å ta hensyn til modulvogntog i VGU. Et slikt arbeid er nå initiert. VGU
anviser i dag lavere krav til linjeføring enn i Norge. Dette må eventuelt vurderes på nytt etter
diskusjonene om innføring av nye dimensjonerende modulvogntog er landet.
2.2.2 Danmark
Vejregler:
I likhet med Sverige, settes det generelt krav til aksellast og sporingskurver i det danske
regelverket6. Maks. lengdekrav på vogntog er satt til 18,5 m og vekt opptil 40 tonn, men det
det vises samtidig til modulvogntog på 25,25 m og opptil 60 tonn i ulike kombinasjoner (type
1-4) som mulig dimensjonerende kjøretøy, se Figur 7.

6Vejdirektoratet.

www.vejregler.dk
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Figur 7:

Modulvogntog type 1 – 4 i det danske regelverket

Kilde: Vejregler.dk

For produksjon av sporingskurver for modulvogntog med lengde 25,25 benyttes eget program
(Autoturn). I Danmark er det fremdeles forsøksordning med modulvogntog og aktuelle
strekninger plukkes ut.
I siste revisjon av vejreglene i Danmark ble krav til linjeføring justert noe ned i forhold til
tidligere, og er lavere enn norske krav. Det er foreløpig ikke vurdert mot 25,25 m siden det er
en prøveordning. Et unntak er planskilte kryss på motorveg som alltid dimensjoneres etter
modulvogntog (25,25 m).
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3 Tungtransport – regelverk, krav og rutiner
3.1 EU-regelverk for kjøretøydimensjoner
3.1.1 Vekter og dimensjoner
Norge har tiltrådt direktiv 96/53/EF som senest er endret ved direktiv 2002/7/EF (heretter
direktiv 96/53/EF)7 som er bestemmende for vekter og dimensjoner for tunge kjøretøy. Av
fortalen til direktiv 96/53/EF pkt. 3 til 5 fremgår det at direktivets regler blant annet er gitt for
å fastsette felles standarder for veigående kjøretøy i medlemsstatene, og for å unngå at
forskjellene mellom medlemsstatenes standarder for vekter og dimensjoner er av en slik art at
de kan ha ugunstig virkning på konkurransevilkårene og hindre trafikken mellom medlemsstatene. Direktivets regler skal videre gjenspeile en likevekt mellom en rasjonell og
økonomisk bruk av veigående nyttekjøretøyer og kravene til vedlikehold av infrastruktur,
trafikksikkerhet og vern av miljø og livsvilkår.
Etter direktiv 96/53/EF artikkel 1 nr. 1 får direktivet anvendelse på:
a) Dimensjonene på motorvogner i gruppe M2 og M3 og på deres tilhengere i gruppe O, og
på motorvogner i gruppe N2 og N3 og på deres tilhengere i gruppe O3 og O4, som
definert i vedlegg II til rådsdirektiv 2007/46/EF8 av 5. september 2007 om lovgivning om
godkjenning av motorvogner og deres tilhengere.
b) Vekt og visse andre data for kjøretøyene definert i bokstav a og spesifisert i nr. 2 i vedlegg
I til dette direktiv.
Etter artikkel 1 nr. 2 gjelder alle vektangivelser i direktivets vedlegg I som vegtrafikknormer
og viser dermed til lastevilkår og ikke til produksjonsstandarder.
Hovedregler og unntaksregler om tillatte vekter og dimensjoner er gitt i artikkel 4 nr. 1 og
direktivets Vedlegg 1.
3.1.2 Største tillatte dimensjoner for vogntog
Artikkel 4 nr. 1
Norge og EU-landene er pålagt å harmonisere dimensjonene for godstransport i henhold til
ovennevnte direktiv, jf. direktivets artikkel 4.nr. 1. Kravet om harmonisering gjelder lengde,
bredde, sporingskrav, lasteplanlengde på vogntog med slepvogn eller påhengsvogn og
dimensjoner på semitrailer (jf. direktiv 96/53/EF artikkel 4 nr.1, jf. vedlegg I nr.1.1, 1.2, 1.4, 1.8, 4.2 og 4.4.).
Kommentar artikkel 4 nr.1:
Største tillatte vogntoglengde i internasjonal og nasjonal trafikk er 18,75 meter (Lastebil med
slep/påhengsvogn) og 16,50 meter for semitrailer. Jf. direktivets art 4 nr. 1 jf. Vedlegg I nr. I.
Allerede her har Norge fått et unntak ved at største tillatte vogntoglengde er i nasjonal
transport er 19,50 og 17,50 meter. Årsaken til at vi har større lengde er at vi har fått et
nasjonalt unntak fra direktivets lengdebestemmelser for å få en større lysåpning mellom
motorvognen og tilhengeren. Det understrekes at det ikke er tillatt med større lastlengder enn

7
8

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002L0007&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007L0046&rid=6
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det som er gitt i direktivet. Største tillatte bredde er 2,55 meter (2,60 for temperaturegulerte
skap).
3.1.3 Største tillatte last
Artikkel 4 nr. 2
Artikkel 4. nr. 2 angir at medlemsstatene kan tillate trafikk på sitt territorium av kjøretøy eller
vogntog for innenlands godstransport (nasjonal transport) som ikke er i samsvar med kravene
i direktivets vedlegg 1 pkt. 1.3 (høyde), pkt. 2 (totalvekt), pkt.3 (aksellastvekter), pkt. 4.1
(krav om at drivaksellast må være minst 25 % av kjøretøyets totalvekt) og pkt. 4.3 (største
tillatte totalvekt som funksjon av akselavstanden).
Kommentarer til artikkel 4 nr. 2
Etter direktivets art 4 nr. 2 står medlemsstatene fritt til å fastsette tillatte aksellaster, last fra
akselkombinasjoner og totalvekt i nasjonal transport. Dette er bakgrunnen for at vi generelt
kan tillate 50 tonn totalvekt på ordinære vogntog i Norge og 60 tonn på tømmer og modul
samt høyere vekter på spesialtransport av udelbart gods, motorredskap og mobilkran. Det er
derfor hensynet til belastningen på infrastrukturen som styrer hvor store totalvekter og
aksellaster som kan tillates i nasjonal transport. Største tillatte totalvekt må imidlertid sees i
sammenheng med tillatt vogntoglengde da avstanden fra første til siste aksel i vogntoget er
avgjørende for hvor stor totalvekt vogntoget kan ha. Innenfor vogntoglengdene som er tillatt
etter artikkel 4 nr. 1 (Nasjonalt unntak for 19,50 og 17,50 meter) er største tillatte totalvekt 50
tonn på de beste vegene våre. Etter direktivets unntaksbestemmelser jf. nedenfor er det noen
vogntogtyper (tømmer og modulvogntog) som tillates å være lenger enn generelt tillatt. Da
disse vogntogene tillates med større lengde, kan de også tillates med større vekt på dagens
infrastruktur. Hvor stor vekt som kan tillates i nasjonal transport i fremtiden beror på hvilke
infrastrukturen er bygget for å tåle.
Største tillatte vekt i internasjonal transport er 40 tonn (44 tonn for ISO container) etter
direktivets bestemmelser. Dette blir ikke håndhevet i Norden hvor vi tillater grensekryssende
transporter å ha større vekter enn 40 tonn. Hvorvidt denne praksisen er lovlig eller ikke må
evt. prøves for EU-domstolen. Det vil sannsynligvis ingen nordiske land ta initiativet til i
hvert fall.
Det norske regelverket er i dag lagt opp slik at internasjonale transporter har rett, men ingen
plikt til å kjøre etter direktivets vektbestemmelser. For enkelte vogntogkombinasjoner er
direktivets vektbestemmelser langt gunstigere enn de norske da det ikke er krav til de samme
minsteavstandene (avstand fra bilens bakerste aksel til tilhengerens fremste aksel) for å oppnå
en gitt totalvekt. For eksempel er den største tillatte totalvekten for et 5 eller 6-akslet vogntog
etter direktivet 40 tonn (44 tonn for ISO container) uavhengig av minsteavstanden. Etter
norske bestemmelser er tillatt vogntogvekt bare 19 tonn dersom minsteavstanden er under
3,00 meter. Dersom man skal oppnå en vogntogvekt på 40 tonn etter norsk regelverk krever
dette en minsteavstand på minst 4,00 meter for motorvogn med semitrailer/påhengsvogn eller
minst 3,00 meter for motorvogn med slepvogn.
Inntil videre vil vi antakelig fortsette praksisen med at internasjonale transporter kan velge om
de kjører etter direktivets bestemmelser eller etter nasjonale bestemmelser. Det antas at de
som kjører etter direktivets bestemmelser er vogntog som kommer fra kontinentet. Mens
grensekryssende transporter mellom de nordiske land i større grad vil utnytte muligheten til å
kunne kjøre med større totalvekter.

NTP GODSANALYSE – FRAMTIDIG FORVALTNING AV TUNGE KJØRETØY OG VEGNETT UTENFOR BY - ARBEIDSDOKUMENT

9

Når man utarbeider håndbøker etc. for bruer i fremtiden er det imidlertid viktig å ta høyde for
at bruene må tåle trafikk av med vogntog som kjører etter direktivets bestemmelser og ikke
oppfyller de nasjonale kravene til minsteavstand.
Når vogntog kjører etter direktivets bestemmelser vil det imidlertid være en stor fordel om det
kan kontrolleres og sanksjoneres dersom ikke minst 25 % av vogntogets aktuelle totalvekt
hviler på drivende hjul. Dette har stor betydning for vogntogets fremkommelighet på
vinterføre, noe som er et stadig tilbakevendende tema når det gjelder utenlandske vogntog.
3.1.4 Unntak fra bestemmelsene
3.1.4.1 Udelbart gods
Artikkel 4 nr. 3
Etter artikkel 4 nr. 3 er det tillatt at kjøretøy og vogntog har større dimensjoner enn det som er
angitt i artikkel 4 nr. 1 jf. Vedlegg I. En forutsetning for dette er at kjøretøyene frakter eller er
beregnet på å frakte udelbart gods og i så fall kun på grunnlag av særskilte tillatelser eller på
grunnlag av lignende ikke diskriminerende ordninger som avtales med myndighetene fra sak
til sak.
Kommentarer til artikkel 4 nr. 3:
Bestemmelsen gir hjemmel til at spesialtransport av udelbart gods er unntatt fra direktivets
hovedregel om de største tillatte dimensjoner (vekt fastsettes nasjonalt jf. artikkel 2). De
største tillatte dimensjoner og vekter for spesialtransport kan fastsettes nasjonalt ut fra hva
infrastrukturen er dimensjonert for.
3.1.4.2 Spesialkjøretøy og modulvogntog
Artikkel 4 nr. 4
Etter artikkel 4 nr. 4 kan medlemsstatene i to tilfeller også tillate trafikk på sitt territorium,
selv om de overskrider største tillatte dimensjoner for normal trafikk på offentlig veg og selv
om det ikke er snakk om udelelig last. Det første er dersom det er snakk om godstransport
som ikke i betydelig grad påvirker internasjonal konkurranse i transportsektoren. Dette kan
typisk være spesialkjøretøy eller spesialvogntog som utfører transportoppdrag under forhold
som gjør at den vanligvis ikke utføres av kjøretøy fra andre medlemsstater; for eksempel
transport knyttet til skogsdrift og skogbruk, jf. artikkel 4 nr. 4 bokstav a. Det andre tilfellet er
at det er tillatt med kjøretøy med større dimensjoner enn det som er fastsatt i artikkel 4 nr. 1 jf.
vedlegg 1 dersom det er mulig å oppnå tilsvarende lastlengder ved å sette sammen
motorvogner, tilhengere og semitrailere som er i samsvar med direktivets dimensjoner slik at
det oppnås en lastlengde som minst tilsvarer det som er tillatt nasjonalt (modulær
fremgangsmåte), jf. direktivets artikkel 4 nr. 4 bokstav b.
Kommentarer til artikkel 4 nr. 4
Art 4 nr. 4 gir medlemsstatene et handlingsrom for å unnta visse vogntogtyper fra direktivets
dimensjonsbestemmelser. Bokstav a) gir hjemmel for å ha nasjonale lengder for
tømmervogntog og eventuelle andre spesialkjøretøy eller spesialvogntog under forhold som
gjør at transporten vanligvis ikke utføres av kjøretøy fra andre medlemsstater. Det finnes et
handlingsrom for å også tillate andre spesielle transporter under denne bestemmelsen. Hva
slags transporter som kan omfattes beror på i hvilken grad internasjonal konkurranse i
transportsektoren blir påvirket. I Norge har kun benyttet adgangen til å tillate tømmervogntog
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med lengde inntil 24 meter og vekt inntil 60 tonn. Direktivet setter ikke noen øvre vekt eller
lengdegrense her. Dette kan reguleres nasjonalt.
Bokstav b) gir hjemmel til å tillate større dimensjoner i nasjonal godstransport såfremt
kjøretøy som er innenfor direktivets dimensjonskrav kan settes sammen til modulvogntog som
oppnår minst like stor lastlengde som tillates nasjonalt og beror på bæreevnen og utformingen
av infrastrukturen.
Bestemmelsen har sin opprinnelse fra det tidspunktet Sverige og Finland ble medlemmer av
EU. Sverige og Finland har tradisjonelt tillatt større vogntoglengder enn resten av Europa. Da
disse landene ble EU-medlemmer, fikk de lov til å beholde sine nasjonale vogntoglengder
(24 meter). Forutsetningen for å beholde de nasjonale vogntoglengdene er at det samtidig
tillates modulvogntog. Dette for å unngå konkurransevridninger. Det settes ikke noen øvre
vektgrense
Siden vi tillater modulvogntog i Norge, har vi i medhold av artikkel 4 også handlingsrom til å
tillate at andre vogntogtyper for ordinær godstransport kan ha større lenge enn generelt tillatt i
direktivet. Det er et tolkningsspørsmål om det er et vilkår om at modulvogntog skal ha tilgang
til det samme vegnettet som nasjonale vogntog med større lengder enn generelt tillatt.
Det er ikke usannsynlig at det vil oppstå et press fra næringsliv/transportbransje om å tillate
de de samme vogntoglengdene for ordinære vogntog som i Sverige. (24,00 meter) jf. 4
kapittel 17 paragrafen i trafikförordningen (1998:1276)9. Det vil for eksempel være
uproblematisk å tillate ordinær godstransport med lastebil og slepvogn/påhengsvogn
(vogntog) med inntil 24 meters vogntog lengde og 60 tonn totalvekt på vegnettet som er åpnet
for 24/60 tømmer. Hvorvidt dette kan gjøres, vil bero på en fortolkning av om det er
nødvendig å tillate modulvogntog på det samme vegnettet. Eventuelt kan vegnettet være åpnet
opp for de modulvogntogkombinasjonene som har de beste sporingsegenskapene.
Formelt sett vil det også være handlingsrom for å tillate semitrailervogntog med lengde inntil
24,00 meter slik det tillates i Sverige. En slik kombinasjon vil ha dårligere sporingsegenskaper enn vogntog. Det må sjekkes ut hvilket vegnett som kan åpnes opp for slike
kombinasjoner.
Etter ordlyden sier Direktivet at vogntog med større vekter og dimensjoner bare kan tillates i
nasjonal transport. 13 juni 2012 kom imidlertid Kommisjonen med en fortolkning som sa at
grensekryssing med vogntog som faller inn under unntaksbestemmelsen i art 4 nr.4 er tillatt
mellom to land som begge benytter seg av unntaksbestemmelsen. Det ble satt som vilkår at
kun én grensekryssing er tillatt.
Kommisjonen la i april 2013 frem forslag om revisjon av direktivet, hvor det blant annet ble
foreslått å endre ordlyden i artikkel 4 nr. 4. bokstav for å bringe ordlyden i samsvar med
ovennevnte fortolkning. Forslaget skapte stor debatt i Europaparlamentet, og det endte med at
forslaget til endret ordlyd i artikkel 4 nr. 4 ble strøket i revidert direktiv 96/53/EF.

9

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19981276.htm
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Hvordan rettstilstanden er mht. grensekryssing med modulvogntog, vil således være uklar. I
Norden vil grensekryssing med modulvogntog med større dimensjoner og vekter enn generelt,
med høy grad av sannsynlighet fortsatt være tillatt. Dette kan eventuelt bli stoppet dersom
noen tar saken til EU-domstolen og Domstolen finner praksisen ulovlig, eller dersom
direktivteksten blir endret slik at dette eksplisitt forbys. Alternativt kan direktivteksten endres
slik at dette utvilsomt er tillatt.
3.1.4.3 Prøveordninger
Artikkel 4 nr. 5
Etter artikkel 4 nr. 5 kan medlemsstatene tillate at kjøretøyer eller vogntog der det benyttes ny
teknologi eller nye konsepter som ikke kan oppfylle ett eller flere av kravene i direktivet,
utfører visse former for lokal transportvirksomhet i en prøveperiode. Medlemsstatene skal
underrette Kommisjonen om dette.
Kommentar til artikkel 4 nr. 5
Dette er hjemmelen for å ha prøveordninger med nye konsepter. Dette blir f.eks. benyttet i
Sverige til å ha prøveprosjekter med lengre vogntog som kjører på dispensasjoner, f.eks.
forsøket med 32 meter lengde og 80 tonn totalvekt.
Det er ikke usannsynlig at næringslivet ønsker at slike konsepter skal testes ut i Norge også.
Dette vil imidlertid stilles store krav til bæreevnen og utformingen av infrastrukturen på
teststrekningene.
Dersom slike prøveordninger skal gjøres permanente må det etter gjeldende direktiv tas inn
under art 4 nr. 4. Hvis slike ekstra lange vogntog skal tillates for ordinær godstransport, må
tillatte EU-moduler kunne kobles sammen slik at de kan oppnå tilsvarende lastlengder. Dette
kan skape utfordringer for manøvreringsevnen og plassbehovet og fordrer at infrastrukturen er
bygget for å takle dette. Det har for øvrig vært rettet kritikk i Europaparlamentet mot at slike
prøveordninger stadig blir forlenget, slik at det reelt sett er snakk om en permanent regel.
3.1.5 Forslag til endringer i direktiv 96/53
Forslag til endringer i direktiv 96/53 vedtas sannsynligvis i løpet av våren 2015. Det følgende
gir en kort omtale av formålet med endringsforslaget.
Tilrettelegging for mer miljøvennlig transport og mer trafikksikker frontdesign på lastebiler
og trekkvogner:
Et formål med forslaget er å tilrettelegge for mer miljøvennlig og drivstoffbesparende
godstransport på veg. I EUs hvitbok om transport10 (2011) har EU satt som mål å redusere
klimagassutslippene med 60 % innen 2050. Det er bakgrunnen for KOMs forslag om å tillate
bruk av aerodynamiske innretninger, førerhus med aerodynamisk utforming, elektriske batteri
eller hybridløsninger, uten at dette skal regnes med i kjøretøyets tillatte lengde og vekt.
Definisjon av alternativt drivstoff blir lagt til i direktivets artikkel 2. To- og treakslete
motorvogner kan få et tonn mer tillatt totalvekt dersom dette er nødvendig for å ta i bruk
alternativt drivstoff. En mer aerodynamisk frontdesign vil bedre trafikksikkerheten ved å
redusere blindsoner. Dette vil være sikkerhetsmessig gunstig for gående og syklende. Videre

10

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52011DC0144&rid=5
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vil energien ved en eventuell kollisjon absorberes bedre, noe som bedrer sjåførens sikkerhet.
Tillatt totalvekt for to-akslet buss økes da gjennomsnittsvekta for passasjerer og bagasje har
økt. Dette for å opprettholde et godt kollektivtilbud.
Bedre tilrettelegging for intermodale transporter:
Et annet formål er å legge bedre til rette for intermodale transporter. Det foreslås å tillate
45 fots containere/vekselflak, som anvendes i jernbane- og skipstransport, på veg fra havn /
jernbanestasjon frem til den endelige destinasjonen. Tillatt transportlengde er satt til 150 km
så fremt nærmeste havn/ jernbane ikke er lenger unna. Det foreslås en økning av tillatt
totalvekt for transport av 45 fots container/vekselflak på to akslet trekkbil med to eller
treakslet semitrailer. Forslaget inneholder også en definisjon av intermodal transport
operasjon, samt forslag om også å gjøre avsender av container ansvarlig for brudd på
vektbestemmelsene.
Etablering av felles rutiner og systemer for kontroll og sanksjoner:
Det siste formålet er å etablere rutiner og -systemer, for å kunne plukke ut kjøretøy som
sannsynligvis kjører med overlast for vektkontroll. Opplysningene må kunne lagres slik at de
kan utveksles med andre lands myndigheter. Det vises til at kjøring med overlast kan skade
vegen og konkurransen i vegtransportmarkedet. Det er derfor viktig at medlemsstatene har
fokus på dette. Medlemsstatene må også ha effektive, ikke- diskriminerende og avskrekkende
sanksjonsbestemmelser. Det foreslås også å gjøre avsender ansvarlig for feil eller mangelfulle
opplysninger om vekt.
Norges posisjon er at vi er positive til endringsforslagene.

3.2 Nasjonale krav, ordninger og rutiner knyttet til tungtransport
3.2.1 Bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner
Vegtrafikkloven11 § 13 hjemler at: Departementet kan gi nærmere bestemmelser om … vekt,
mål ... for de forskjellige grupper av kjøretøy.
Med hjemmel i Vegtrafikkloven § 13 er det gitt generelle bestemmelser om tillatte vekter og
dimensjoner for bruk av kjøretøy på offentlig veg i Norge er regulert i forskrift 25. januar
1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy12 (bruksforskriften) kapittel 5. Spesifikke bestemmelser om
tillatte vekter og dimensjoner på hver enkelt vegstrekning er gitt i vegliste for riksveger
(forskrift 23. september 2014 nr. 1236 om bruksklasse, tillatt totalvekt og tillatt
vogntoglengde for normaltransport, tømmertransport og modulvogntog på riksveg13 (vegliste
riksveg), forskrift 23. september 2014 nr. 1237 om bruksklasse, tillatt vogntoglengde og
veggruppe for spesialtransport på riksveg14 (Vegliste riksveg spesialtransport)) og i veglister
for fylkes- og kommunale veger for hvert fylke.
Veglistene er forskrifter, og kommer p.t. ut to ganger i året i april og oktober:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4?q=Vegtrafikkloven
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1990-01-25-92
13 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-03-17-242
14 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-03-17-243
11
12
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Generelt er største tillatte vogntoglengde og vekt i Norge 19,50 meter for vogntog
17,50 meter for semitrailervogntog. Generelt største tillatte totalvekt er 50 tonn, jf.
bruksforskriften § 5-4.
Veglistene deler vegnettet inn i 3 ulike kategorier når det gjelder tillatt lengde;
19,50 meter-veg, 15,00 meter-veg og 12,40 meter-veg. For aksellast totalvekt deles vegnettet
inn i kategoriene Bk10/50, BkT8/50, BkT8/40, Bk8/40, Bk8/32 og Bk6/28, jf.
bruksforskriften § 5-4.
I tillegg har vi spesielle bestemmelser tømmervogntog, modulvogntog, spesialtransport av
udelbart gods og motorredskap/mobilkran o.l.
3.2.2 Tømmervogntog
På et begrenset vegnett er største tillatte vogntoglengde for tømmertransport 24,00 meter og
totalvekt 60 tonn. På enkelte strekninger er totallengden 22 meter og tillatt totalvekt 60 tonn,
jf. bruksforskriften § 5-5. Dette ble innført i 2013.
Kommentar
Norsk treforedlingsindustri konkurrerer med tilsvarende industri i Sverige og Finland. Det er
derfor sannsynlig at vil være et stadig press om å øke tillatt vekt og lengde på tømmervogntog
i årene som kommer.
3.2.3 Modulvogntog
Fra og med 15. september 2014 kan modulvogntog med lengde inntil 25,25 meter og totalvekt
60 tonn tillates på et begrenset vegnett. På enkelte strekninger hvor bruene ikke har
tilstrekkelig bæreevne for 60 tonn vil tillatt totalvekt være 50 tonn, jf. bruksforskriften§ 5-5.
Et modulvogntog er et vogntog som er satt sammen av kjøretøy som hver for seg oppfyller
kravene i direktiv 96/53/EF. Et modulvogntog kan være inntil 25,25 meter langt og veie inntil
60 tonn, og må oppfylle nærmere krav i forskrift om bruk av kjøretøy15 § 5-2 bokstav b og
§ 5-5 og kjøretøyforskriften16. Mer informasjon finnes under Vegliste riksveger17. Det tillatte
modulvogntogvegnettet omfatter både europaveger, riksveger, fylkesveger og kommunale
veger. Det er ikke tillatt å kjøre med modulvogntog utenfor de godkjente strekningene18.

3.2.4 Spesialtransporter
Regelverket for spesialtransporter er gitt i bruksforskriften § 5-6, 5-7, 5-8, 5-9 og 5-10.
Regelverket er relativt detaljert og komplekst. Kort fortalt er største tillatt for transport av

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1990-01-25-92
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1994-10-04-918
17 www.vegvesen.no/Kjoretoy/Yrkestransport/Veglister+og+dispensasjoner/Vegliste+riksveger
15

16
18

www.vegvesen.no/Kjoretoy/Yrkestransport/Veglister+og+dispensasjoner/Modulvogntog/_attachment/377954?_ts=143e856c
bd8&fast_title=Alle+strekninger+godkjent+for+modulvogntog+010214.pdf
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udelbart gods og motorredskap, 65 tonn for dispensasjon uten tidsbegrensning. For transport
av udelbart gods er tillatt totalvekt 80 tonn for dispensasjon med tidsbegrensning. Sentrisk
passering av bruer i sakte fart med følge kan settes som vilkår om nødvendig.
For dispensasjon med tidsbegrensning eksisterer det ingen forskriftsfeste krav til lengde eller
breddebegrensning. Fremkommeligheten vurderes konkret fra sak til sak. Ved transport med
bredde over 4,00 meter og generelt ved transport med store lengder skal det alltid vurderes om
det er et alternativ med båttransport, og båt skal velges dersom det er praktisk gjennomførbart.
Transport av to husmoduler/brakker kan utføres med lengde inntil 22,00 meter og med bredde
inntil 3,25 meter uten dispensasjon. Transporten skal kunne kjøres 120° mellom to
konsentriske sirkler med radius 14,50 og 6,50 meter. Det kan gis dispensasjon for transport av
husmoduler med bredde inntil 4,20 meter dersom strekningen er egnet for dette. Transporten
skal kunne kjøres 120° mellom to konsentriske sirkler med radius 14,50 og 6,50 meter.
Videre er det regler for merking, varsellys og ledsagekjøretøy, politiledsagelse over gitte
dimensjoner og/eller avvikende sporingskrav, kjøretidspunkter mv. Ytterligere vilkår kan
settes i selve dispensasjonen.
3.2.4.1 Særskilt vegnett for spesialtransporter og mobilkraner
På bakgrunn av fast og langvarig dispensasjonspraksis, eksisterer det et 12/100 (12 tonn
aksellast, 100 tonn totalvekt) tonns vegnett for transport av udelbart gods. Sentrisk passering
av bruer i sakte fart med følge kan settes som vilkår. 100 tonns-vegnettet er foreslått
forskriftsfestet. Etter planen skal det i løpet av 2015 kvalitetssikres at bæreevnen i bruene som
skal inngå i dette vegnettet er god nok. Planen er forskriftsfesting innen 1.januar 2016.
I tillegg eksisterer det på bakgrunn av fast og langvarig forvaltningspraksis et vegnett for
mobilkraner (12/65 vegnettet, 12 tonns aksellast 65 tonns totalvekt). Etter planen skal det i
løpet av 2015 kvalitetssikres at bæreevnen i bruene som skal inngå i dette vegnettet er god
nok. Det er også foreslått at mobilkraner på visse strekninger kan ha en totalvekt på 72 tonn.
Dette kan tillates på veger som inngår i 100 tonns vegnettet jf. ovenfor. Sentrisk passering av
bruer i sakte fart med følge kan settes som vilkår.
Disse to vegnettene eksisterer i dag på bakgrunn av fast og langvarig forvaltningspraksis.
Forskriftsfesting av vegnettene har blitt foreslått for å bringe dette inn under systemet med
veglister. En forskriftsfesting medfører at bæreevnen i bruene som tillates for de tyngste
transportene blir regelmessig kontrollert noe som er svært viktig. For mobilkraner og
tilsvarende utstyr har en økning til 72 tonn blitt foreslått for å bringe regelverket vårt i
samsvar med anbefalingene i «European Best Practice Guidelines for Abnormal Transports».
Etter planen skal vegnettene bli forskriftsfestet fra og med 1. januar 2016. Det forekommer
spesialtransporter som er tyngre enn 100 tonn, men dette er bare unntaksvis. Dersom det i
fremtiden blir slik at det forekommer regelmessige transporter med vekter over 100 tonn, bør
vegnett for dette også forskriftsfestes, og bæreevnen må kontrolleres regelmessig.
3.2.4.2 Dimensjoner og dispensasjonsrutiner
Når det gjelder dimensjoner, er største tillatte dimensjoner for transport av udelbart gods
22,00 meter (vilkår for semitrailer: styrbar aksel) og største tillatte bredde 3,25 meter for
transport. Sporingskravet er at transporten skal kunne kjøres 120° mellom to konsentriske
sirkler med radius 14,50 og 6,50 meter.
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Når det gjelder spesialtransport av udelbart gods, er det også her et stadig press for å gå opp i
vekt og dimensjoner. Det er et litt større handlingsrom her enn for ordinære transporter, da det
kan stilles krav til merking, varsellys ledsagekjøretøy, politiledsagelse over gitte dimensjoner
og/eller avvikende sporingskrav, kjøretidspunkter, sentrisk passering og følge over bruer mv.
Det kan også stilles ytterligere vilkår i selve dispensasjonen. Likevel bør rutinene for å
vurdere fremkommeligheten for transporter med store dimensjoner bedres. Metoden for å
vurdere kriteriet for kurvatur vegbredde som skisseres nedenfor bør brukes.
Det er også en fast rutine ved vurderingen om båttransport kan benyttes på hele eller deler av
strekningen. Det har imidlertid blitt påstått fra bransjen at tilbudet om båttransport er lite slik
at det ofte ikke er noe reelt alternativ. Så lenge tilbudet om båttransport er lite blir det et økt
press for å få dispensasjon til transport på veg.
Det er også et press om å avbyråkratisere prosessene slik at vektene og lengdene for
spesialtransport som skal tillates uten dispensasjon skal øke. Hvor grensene skal gå for dette
kan man også finne ut ved vurdere om kriteriene som skisseres nedenfor er oppfylt.
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3.3 Krav til nye veger
Forskrift til veglovens § 13 gjelder krav til utforming og standard ved planlegging og bygging
av offentlige veger og gater i Norge. Dette gjelder primært nye veger. Forskriften inneholder
ingen direkte utformingskrav til veger og gater, det er overlatt til vegnormalene, med unntak
at ett punkt som er knyttet til tunge kjøretøy.
Forskriften setter krav til at «veger som dimensjoneres for tung trafikk skal bygges slik at de
normalt kan trafikkeres av kjøretøy med inntil 10 tonns aksellast, inntil 11,5 tonn på
drivaksel, inntil 19 tonn boggilast, inntil 4,5 m høyde og inntil 2,6 m bredde. Det
dimensjoneres med sporingsegenskaper tilsvarende vogntog med ytre venderadius 12,5 m og
kjøresporbredde på 7,8 meter ved sving 180°. Veger der det ikke er vesentlig behov for trafikk
med store kjøretøy skal minimum bygges slik at de normalt kan trafikkeres av kjøretøy med
inntil 6 tonns aksellast, inntil 10 tonns boggilast, inntil 3,75 m fri høyde og inntil 2,55 meters
bredde. Det dimensjoneres for sporingsegenskaper tilsvarende lastebil med ytre venderadius
12 meter og kjøresporbredde 4,8 m ved sving 180°». Alle vegnormalene, som er hjemlet i
denne forskriften, følger disse lastkravene fra forskrift til veglovens § 13.
Kjøretøy som ikke holder seg innenfor disse forskriftsbestemmelsene kan i utgangspunktet
ikke trafikkere det norske vegnettet. Fravikes dette betyr det at disse kjøretøy ikke vil ha like
god fremkommelighet som andre godkjente kjøretøy. Videre vil kjøretøy som går utover
lastkravene gi betydelig skade eller ødelegge vegnettet og vegkonstruksjoner, og i verste fall
være en sikkerhetsfare både for seg selv og andre trafikanter.
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4 Konsekvenser og fremtidig håndtering av store og tunge vogntog
4.1 Kriterier for modulvogntog
NHO har kommet med et innspill om at det er ønskelig at alle veger som er åpnet opp for
24 meter og 60 tonn tømmervogntog også skal åpnes opp for modulvogntog. Samferdselsdepartementet har bedt Vegdirektoratet om å vurdere dette.
Wangsness m.fl. (2014) kommer også med noen anbefalinger av forhold som bør vektlegges i
det videre arbeidet med eventuelle utvidelser av ordningen. Blant annet anbefales det at det
bør etableres et sett med klare, objektive og målbare kriterier knyttet til vegstandarden som
tilsier om en veg kan være egnet for modulvogntog.
På bakgrunn av dette er det etablert kriterier for å vurdere om en veg har god nok standard for
modulvogntogtrafikk, jf kriterier vedlagt NA rundskriv 2015-1019. Kriteriene er knyttet til:

Type område, landevei eller sentrums- og boligområder

Aksellast

Totalvekt (bruenes bæreevne)

Vegens bredde

Kurvatur

Stigningsforhold det avgjørende er hellingsgrad altså hvor bratt bakken er evt. (betyr
bakkens helningsvinkel) (sees i sammenheng med vintervedlikehold)

Utforming av kryss/rundkjøringer (herunder siktkrav)

Gående/syklende og skoleveg

Planoverganger over jernbanen
Hovedløsningen er at utvidelser av vegnettet for modulvogntog skal foregå etter det ordinære
systemet for veglister. Hvilke kriterier som skal gjelde kan endres ved behov. Kriteriene skal
også tilpasses og justeres til andre vogntogtyper (tømmervogntog spesialtransport) og kan
også justeres dersom strekninger for enda lengre og tyngre vogntog skal vurderes i fremtiden.
Ved vurderingen av kriteriene kurvatur/vegbredde, Kryss rundkjøring og stigningsforhold kan
man kartlegge kritiske punkter ved hjelp av data fra NVDB og via datasimuleringer finne ut
om ulike vogntogtyper oppfyller kriteriene eller ikke.

4.2 Behov for endringer i vegnormaler og forskrifter
4.2.1 Oversikt over vegnormalene
Vegdirektoratet er gjennom forskrift til veglovens § 13 gitt myndighet til å fastsette utfyllende
bestemmelser, vegnormaler, som gjelder all offentlig veg. Forskriften sier blant annet at
«målet med normalene er effektiv og trafikksikker transport av mennesker og gods, og best
mulig tilpasning til bebyggelse, bomiljø, bymiljø, landskap, naturmangfold, kulturmiljø,
vegetasjon og landbruksarealer». Videre at «vegnormalene skal sikre en tilfredsstillende og
enhetlig kvalitet på vegnettet ut fra samferdselspolitiske mål».
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Forskriften sier også at «ved planlegging og utbygging av vegnettet skal arealbruk og
vegfunksjoner vurderes i et 20 års perspektiv etter vegåpning. Forventet trafikkutvikling skal
kartlegges for alle trafikantgrupper».
Myndighet til å fravike vegnormalene er lagt til Statens vegvesen ved Vegdirektoratet for
riksveg, fylkeskommunen for fylkesveg og kommunen for kommunal veg.
Som nevnt over kreves en forskriftsendring dersom modulvogntog skal være dimensjonerende
for det offentlige vegnettet. Dagens forskriftskrav til sporing er for lite til at et modulvogntog
skal kunne snu 180°. Dette er riktignok minimumskrav som kun brukes i forbindelse med
snuplasser o.l.
Vi har totalt 9 vegnormaler:

Håndbok N100 Veg- og gateutforming

Håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder

Håndbok N200 Vegbygging

Håndbok N300 Trafikkskilt

Håndbok N301 Arbeid på og ved veg

Håndbok N302 Vegoppmerking

Håndbok N303 Trafikksignalanlegg

Håndbok N400 Bruprosjektering

Håndbok N500 Vegtunneler

4.2.2 Oversikt over endringsbehov ved innføring av lengre og tyngre vogntog
Ved endringer til tillatte kjøretøyers lengde og tyngde vil det være behov for revidering av
normalene. Hovedtrekkene er oppsummert i Figur 8.
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Endringsbehov i vegnormalene ved innføring av lengre og større vogntog
Håndbok

Endring

N100 Veg- og
gateutforming

Følgende krav må endres som følge av innføring av lengre og tyngre kjøretøy enn
vogntog:
 Krav til breddeutvidelse i kurver
 Krav til utforming av rundkjøringer
 Krav til utforming av T- og X-kryss
 Utforming av forbikjøringsfelt
 Utforming av fartsendringsfelt
 Vurdering av stigningskrav

N101 Rekkverk og vegens
sideområder

Følgende krav i N101 må vurderes endret ved innføring av lengre og tyngre kjøretøy enn
vogntog:
 Innskjerping av kravene til bruk av stivere rekkverk dvs. mer bruk av H2 og H4
rekkverk (gjelder veg og bru).
 Unngå bruk av N2 rekkverk over korte kulverter.
 Dagens krav til min. avstand mellom rekkverk på veier med midtrekkverk 5,75 m
pkt.2.10.1 må vurderes endret hvis kjøretøyene blir bredere
 Vurdere bruk av stivere rekkverk ved spesielle anlegg og andre arealer, hvor
gjennomkjøring kan forårsake fatale konsekvenser.
 Krav til lengde av nødåpninger i midtrekkverk.
 Lengde og styrkekrav til rekkverk foran tunneler og andre farlige side hindrer.
 Rekkverk på midtdeler mellom bilveg og gang- og sykkelveg (kap.3.7.3 fig. 3.12 b) på
veier med fartsgrense 60-80 km/t må vurderes.
Til orientering - når det gjelder styrke av dagens rekkverk, fins det ikke rekkverk som er
testet for kjøretøyer tyngre enn 38 t. Dette er europeiske standarder. Rekkverker med
styrkeklasse H2-H4 (L2-L4) er testet med en påkjøringsvinkel på 20 grader og fart på 65
km/t. Det er likevel viktig å bemerke at rekkverk som blir påkjørt av lange kjøretøyer vil
treffe rekkverket med betydelig mindre vinkel. Dette vil bety at energiopptak blir også
betydelig mindre slik at H3- og H4-rekkverk vil være tilstrekkelig.

N200 Vegbygging

Det er ikke behov for noen umiddelbare endringer av N200 som følge av innføring av
lengre og tyngre kjøretøy enn vogntog. Men ved dimensjonering inngår beregning av
størrelsen «antall ekvivalente 10 t aksellaster pr felt i dimensjoneringsperioden» (N). Ved
beregning av N inngår bl.a. størrelsene:
 «gjennomsnittlig antall aksler pr tungt kjøretøy» (C)
 «gjennomsnittlig ekvivalensfaktor for akslene på tunge kjøretøy» (E). Til grunn for
beregning av E ligger det en aksellastfordeling (se figur V4.2 i vedlegg 4 i N200).
Aksellastfordelingen har sannsynligvis endret seg de siste årene i forhold til den
aksellastfordelingen som er vist i figur V4.2 i N200. Dette er en pågående langsiktig
trend. Innføring av modulvogntog vil sannsynligvis også føre til endringer i
aksellastfordelingen, men denne endringen vil ikke skje momentant. Modulvogntog blir
heller ikke tillatt på alle veger.
Et annet forhold som må vurderes er hvordan økt ringtrykk og større andel supersingle
dekk påvirker vegkonstruksjonen. Det har i lenger tid vært økning i andelen supersingle
dekk.

N300 Trafikkskilt

Ingen endringsbehov

N301 Arbeid på og ved veg

Ingen endringsbehov

N302 Vegoppmerking

Ingen endringsbehov

N303 Trafikksignalanlegg

Ingen endringsbehov

N400 Bruprosjektering

Eurokoden dekker alle nødvendige laster knyttet til tyngre og lengre vogntog. Det er
derfor ikke noe behov for endringer.
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N500 Vegtunneler

Ved lengre kjøretøy enn vogntog vil det være behov for å se på:
 Brannkrav.
Det må tas stilling til om 100 MW er nok, eller om RWS må gjelde for flere tunneler.
Det kan evt bety betongstøp i flere tunneler.
 Dimensjonering av havarinisjer.
Dersom lengde på kjøretøyene øker må lengen på havarinisjene vurderes.
Konsekvensen kan være at høytrafikkerte tunneler må bygges med et ekstra felt fordi
krav til avstand mellom havarinisjer er kort.
 Dimensjonering av snunisjer.
Ved økende lengde på kjøretøy må utformingen av snunisjer vurderes. I sin ytterste
konsekvens kan det bety at det blir vanskelig å bygge snunisjer fordi berghallene blir
så store at det blir vanskelig å gjennomføre på grunn av bergforholdene. Det igjen vil
få betydning for hvordan redning og selvredning skal fungere.
 Stigningskrav.
På grunn av tyngre kjøretøy må krav til stigning i tunnel vurderes. For eksempel vil
oksygenbehovet til tunge kjøretøy øke i lange og bratte stigninger.
Transport av gods er ikke et eget tema i håndbok N500, men det inngår i risikovurdering
og beredskap. Også dette bør vurderes dersom lengden og tyngden på tyngre kjøretøy
økes.
Det er viktig å bemerke at vegnormalene gjelder for ny veg (tunnel). Eksisterende
tunneler er den største utfordringen fordi de er bygd etter tidligere krav til stigning/fall,
tunnelprofiler, siktkrav og kurvatur. Ombygging og tilpasning av eksisterende tunneler til
nye krav som følge av innføring av lengre og tyngre kjøretøy vil kunne få store
økonomiske konsekvenser.

Figur 8: Endringsbehov i vegnormalene

Ved innføring av tyngre og lengre kjøretøy vil det som vist i Feil! Fant ikke
eferansekilden. over gi en rekke revideringsbehov i normalene og derav konsekvenser for
hvordan vi utformer vegnettet. Nedenfor er det gjort en enkel konsekvensvurdering med
utgangspunkt i noen av endringene i normalene som må vurderes som følge av innføring av
lengre og tyngre kjøretøy. Det har ikke vært mulig å kostnadsberegne endringene. Kravene i
normalene er sammensatt av flere elementer og vurderinger som virker sammen. Det er derfor
vanskelig å isolere ut kostnaden kun for at kjøretøyene blir lengre og tyngre. Dimensjoner på
kjøretøy er kun et av flere hensyn som vurderes når et krav fastsettes.
Hvorvidt endrede krav skal gjelde for hele eller deler av det offentlige vegnettet må vurderes
avhengig av konsekvensene og behovet. Ved nylig innføring av modulvogntog som
permanent ordning er utgangspunktet at nye vegprosjekter på riksvegnettet skal tilpasses linkmodulvogntog, mens det på fylkesvegnettet bør åpnes for en differensiering mellom de tre
typene modulvogntog avhengig av behovet.
4.2.3 Endrede krav til utforming av rundkjøring
Innføring av lengre og tyngre kjøretøy vil i de fleste tilfeller medføre at sporingsegenskapene
blir dårligere. Kryssene, og spesielt T-/X-kryss og rundkjøringer, må da konstrueres på en slik
måte at de blir fremkommelig for de nye dimensjonerende kjøretøyene. For rundkjøring kan
dette ivaretas med 3 tiltak:
1. Sirkulasjonsarealet utvides.

En utvidelse av sirkulasjonsarealet må ses i sammenheng med ivaretakelse av
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avbøyningskrav. Dersom dette ikke lar seg kombinere må overkjørbart areal i sentraløya
benyttes eller rundkjøringens ytre radius økes (punkt 2 og 3)
2. Overkjørbart areal i sentraløya benyttes
Sirkulasjonsarealet dimensjoneres etter dagens vogntog (22 m) og hvor øvrig
sporingsbehov tas ved å benytte overkjørbart areal i sentraløya.
3. Utvidelse av ytre radius
Dersom ytre radius utvides vil det gi mulighet for en bedre kombinasjon mellom bredde
på sirkulasjonsareal og avbøyningskrav.
Konsekvensen av punkt 1 er at rundkjøringen blir mer utflytende, selv om avbøyningskravet
ivaretas, fordi sirkulasjonsarealet kan bli uforholdsmessig bredt. Det kan medføre usikkerhet i
forhold til trafikantenes plassering av kjøretøyet i sirkulasjonsarealet og derav uønskede
hendelser og redusert sikkerhet. Muligvis kan trafikantene også ta ut mer fart. Alternativet blir
da punkt 2 ovenfor.
Konsekvensene av punkt 2 er i utgangspunktet ingen, men kan kanskje oppfattes som en
nedprioritering av tyngre og lengre kjøretøy i næringen. Fremkommeligheten vil bli like god
som for øvrig trafikk, men løsningen ivaretar i tillegg sikkerheten for alle trafikanter.
Konsekvensene av punkt 3 er at rundkjøringene blir større og legger beslag på mer areal som i
enkelte tilfeller kan være kostbart. Kostnaden vil øke avhengig av topografi, eventuell
verdifull jord eller bebyggelse tett på. Eksempelvis vil arealbeslaget fra en rundkjøring med
diameter på 40 m til 60 m øke med 1240 m2. Minstekravet til diameter rundkjøring på
nasjonale hovedveger er 45 m.
4.2.4 Endrede krav til T-kryss (og X-kryss)
Innføring av lengre og tyngre kjøretøy vil gi mer utflytende T- og X-kryss. Eksempelvis viser
vurderinger og utredninger som er gjort i forbindelse med innføring av permanent ordning for
modulvogntog at innerkant kryss (90° høyresving) må utvides med 1,2 m i forhold til dagens
krav for vogntog. Det vil medføre at personbiltrafikken vil ta ut vesentlig mer fart og som
igjen vil gi økt ulykkesrisiko og mer alvorlige ulykker. Vi tror ikke utvidelsen vil få
vesentlige kostnadsøkninger.
En sannsynlig tilnærming er at det også i T- og X-kryss benyttes overkjørbart areal i
innerkurve.
4.2.5 Stigning
Tyngre og lengre kjøretøy vil stille strengere krav til stigningsforhold. Noen av hovedvegene
våre gir mulighet for stigning inntil 8 % (det gjelder ikke de nasjonale hovedvegene som har 6
%). Dersom nye kjøretøy skal transportere store deler av det underordnede vegnettet vil det gi
behov for utslaking av eksisterende vegnett og strengere krav til nye veger (normalene). Det
vil åpenbart gi store økonomiske konsekvenser.
Det er også viktig å vurdere stigningskrav i tunneler på nytt med tanke på varmgang i bremser
og brannrisiko. Videre vurdere økt oksygentilgang (se Feil! Fant ikke referansekilden. i
vsnitt 4.2).
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4.3 Videre strategi, behov for regelendringer av tillatte
kjøretøydimensjoner
Det vil sannsynligvis være et stort påtrykk fra næringslivet og transportbransjen i tiden som
kommer om stadig å øke tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy/vogntog. I det følgende
skisseres noen momenter det er viktig å fokus på for å ivareta dette området best mulig.
4.3.1 Følge med på utviklingen i EU
Det er svært viktig å følge utviklingen i EU tett. I hvitboka (White paper) om transport (EUkommisjonen, 2011) ble det satt et mål om å redusere klimagassutslippene innenfor EU med
60 % innen 2050. En generell økning av tillatt vekter og dimensjoner for kjøretøy/vogntog
har foreløpig ikke blitt brukt som virkemiddel for å nå dette målet. På det nåværende
tidspunkt råder det en relativt stor uenighet i EU-systemet om satsing på modulvogntog og
andre lange tunge vogntog er rett vei å gå jf. at forslaget om å tillate grensekryssing med
modulvogntog ble tatt ut ved revideringen av direktiv 96/53/EF.
Det foreslås imidlertid at det skal tilrettelegges for mer miljøvennlige transporter. Forslaget til
endret direktiv 96/53/EF legger til rette for bruk av aerodynamiske innretninger,
aerodynamisk front design, bruk av alternativt drivstoff og en økning av tillatt vekt
intermodale transporter (transport som kombinerer sjø/jernbane og veg). Med tiden kan det
tenkes at aerodynamisk utstyr, frontdesign og bruk alternativt drivstoff kommer som
obligatoriske krav for å gjøre transport på veg mer miljøvennlig. Dette kan igjen medføre at
det blir mindre kontroversielt med en generell økning av tillatt vekt og lengde.
EU sin policy på dette området kan selvsagt endre seg. Det er viktig å være tidlig involvert
når initiativene til regelendringer kommer og prøve å ivareta våre nasjonale interesser og
påvirke regelverket i den retningen vi ønsker. Norge er et langstrakt land med spredt
bebyggelse. Vi vil derfor sannsynligvis være avhengige av en god del godstransport på veg
også i årene som kommer. Det vil derfor sannsynligvis være en nasjonal målsetting å gjøre
vegtransporten mest mulig miljøvennlig og effektiv- noe en økning i tillatte
vogntogdimensjoner og vekter kan bidra til.
Det er et overordnet mål med EU-regelverket å ha mest mulig like konkurransevilkår i
transportsektoren i EØS området. Det er påregnelig at dette formålet vil være gjeldende og at
regelverket vil være utformet for å ivareta dette også i fremtiden. Slik direktivet står i dag
ligger det en skranke på adgangen til å ha veldig lange vogntog i nasjonal transport gjennom
det at biler og tilhengere som er innenfor direktivets dimensjoner skal kunne settes sammen til
modulvogntog som oppnår minst den samme lastlengden som tillates nasjonalt. Det er
påregnelig at dette formålet vil være gjeldende og at regelverket vil være utformet for å
ivareta dette også i fremtiden.
Ved en eventuell økning i nasjonalt tillatte vogntoglengder må man derfor sannsynligvis alltid
måtte ta hensyn til at biler og tilhengere som er innenfor direktivets dimensjoner skal kunne
settes sammen til modulvogntog som oppnår minst den samme lastlengden som tillates
nasjonalt. Man må da være spesielt oppmerksom på manøvreringsegenskapene til vogntogene
som består av biler og tilhengere som er innenfor direktivets dimensjoner og at i hvert fall
deler av vegnettet er fremkommelig for slike kombinasjoner.
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Når det gjelder tillatte vekter i internasjonal transport er det uvisst om dagens uklare
rettstilstand vil løpe videre eller om EU vil stramme inn eller liberalisere regelverket. Det er
uansett viktig å følge med på utviklingen på dette punktet
4.3.2 Nasjonal strategi for håndtering av modulvogntog
Kriterier for vurdering av modulvogntogstrekninger har vært på høring. I følge disse
kriteriene skal det søkes om nye modulvogntogstrekninger før en strekning kan åpnes for
modulvogntog. NHO har søkt om en del strekninger som skal gjennomgås når kriteriene er
vedtatt. Ut over dette skal det søkes Vegdirektoratet for nye modulvogntogstrekninger.
Ordningen med modulvogntog ble gjort permanent fra 15. september 2014. Nye strekninger
som er vurdert etter kriteriene, skal inn i veglistene sammen med den øvrige oppdateringen av
veglistene to ganger per år. Modulvogntogene kan være 25,25 m lange og veie inntil 60 tonn.
Det er bare veger i Bk10 som kan vurderes for modulvogntog.
Nå som ordningen med modulvogntog er gjort permanent, bør Statens vegvesen vurdere om
det skal innføres en ny bruksklasse, Bk10-60 med tillatt vogntoglengde 25,25. Det stilles
sporingskrav til modulvogntogene og en minste totale akselavstand. Statens vegvesen bør ta
en suksessiv gjennomgang av vegnettet ut fra kriteriene og åpne de strekningene som
tilfredsstiller kriteriene på samme måte som ble gjort for tømmertransport. Bruene i det
vegnettet som er tillatt for 60 tonn tømmertransport, tåler også 60 tonn modulvogntog, men
vegnettet må vurderes bl.a. ut fra stigningsforhold, kurvatur, trafikksikkerhet i tettbebygd
strøk osv. Dersom det innføres en ny bruksklasse Bk10-60, 25,25 m (evt. også Bk10-50 25,25
m), vil arbeidet med å utvide dette vegnettet håndteres sammen med de øvrige bruksklassene
når den store hovedgjennomgangen er gjennomført.
Foreløpig står modulvogntogstrekningene oppført i en separat vegliste. Det er fordi vegnettet
er relativt lite og vil medføre mange brudd i vegstrekningene og derfor også komplisere
veglistene for øvrig normaltransport. Når vegnettet blir stort nok, bør det overføres til
normaltransportveglista på lik linje med Bk10-50, 19,50 m og BkT8-50, 19,50 m.
4.3.3 Nasjonal strategi for håndtering av fremtidige krav om større kjøretøy
For å imøtekomme utfordringene som kan oppstå ved stadige ønsker om økte tillatte vekter og
dimensjoner er det viktig å videreutvikle konseptet med kriterier knyttet til vegstandarden
Settet med objektive kriterier kan justeres og tilpasses ulike vogntoglengder og vekter. Det er
viktig å ha personer med kompetanse på å beregne sporingskurvene for ulike
vogntogkombinasjoner for å vurdere nødvendig vegbredde, og plassbehov i kurvaturer, kryss/
rundkjøringer og hva som er akseptable stigningsforhold. Det er også viktig å kunne bruke
datateknologi til å simulere kjøringer i kryss/rundkjøringer og kurvaturer. Disse kriteriene kan
også justeres og anvendes for å vurdere fremkommelighet for spesialtransport av udelbart
gods, husmoduler etc.
Når det gjelder vekter er det viktig å ha personer med god kompetanse på å fastsette tillatt
aksellast for en vegstrekning ut fra bæreevnen i vegkroppen. Videre er det essensielt å ha
tilstrekkelig med personer som har kompetanse på å beregne bæreevnen i bruer slik at bruene
ikke overbelastes. Herunder er det viktig at man til enhver tid har personer som kjenner
bakgrunnen og begrunnelsen for hvorfor totalvektabellene i forskrift om bruk av kjøretøy er
som de er. Det vil da være enklere å utvide tabellene til stadig å omfatte tyngre vogntog.
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Videre er det viktig å ha en klar strategi for hvilket vegnett man ønsker skal kunne trafikkeres
med de lengste og tyngste vogntogene. Her har man allerede et utgangspunkt i det vegnettet
NHO har spilt inn og som Samferdselsdepartementet har bedt om skal vurderes for 25,25
meter og 60 tonns modulvogntog. Ved planleggingen av nye vegprosjekter kan det være en
ide å involvere næringslivet/transportbransjen i en tidlig fase for å kartlegge hvilke vogntog
vegen skal dimensjoneres for både med tanke på bæreevne i bruene og utformingen av vegen
med tanke på kurvatur kryss/rundkjøringer og stigningsforhold.
Det er også nødvendig å ha klart hvilke tekniske tilleggskrav man skal stille til kjøretøyene
som skal inngå i et langt tungt vogntog for å ivareta trafikksikkerheten. Utviklingen i tekniske
krav for kjøretøy går stadig i retning av at kjøretøyene blir mer og mer trafikksikre. Man bør
hele tiden tilstrebe at det kun er kjøretøy med den nyeste teknologien og den beste sikkerheten
som kan brukes i lange og tunge vogntogkombinasjoner.
Fastsettelsen av hvilke veger som kan trafikkeres med ulike vekter og lengder, bør gjøres på
en mer effektiv måte. I dag er systemet for fastsettelse av veglistene relativt tungvint og
byråkratisk. Det bør derfor utredes hvorvidt det er mulig å gi dataene om vegenes kapasitet
som til enhver tid ligger inne i NVDB status som forskrift. Tillatt vekt og lengde på en veg må
være forskriftsfestet. Hvis ikke er det ikke hjemmel til å sanksjonere ved brudd på
bestemmelsene. Ved en forskriftsfesting av at de dataene som til enhver tid ligger inne i
NVDB er gjeldende oppnår man en gevinst ved at vegen kan åpnes opp for de vektene og
dimensjonene den er dimensjonert for med en gang dataene er lagt inn. Man slipper å måtte
vente på at forskriftsendringen i veglistene må vedtas og kunngjøres.
Dette fordrer at dataene i NVDB er tilgjengelige for publikum og kontrollapparatet.
Videre må det lages kartløsninger for å informere om hvilke vekter og lengder som er tillatt
på de ulike delene av vegnettet. Systemet med veglister er vanskelig og tungvint å forstå- i
hvert fall for utenlandske sjåfører.

4.4 Behov for langsiktig policy i tråd med NTP-mål
I et langsiktig perspektiv er det viktig å tenke gjennom og diskutere hvordan modulvogntog
og også større vogntog, spesiallaster og vogntog med nye egenskaper skal håndteres. Dette
angår også forholdet til EU.
Modulvogntog kan, slik det nå er lagt opp til, innføres i det norske vegnettet gradvis ettersom
vegnettet bygges ut. Alle som har tillatelse til å kjøre vogntog kan da kjøre modulvogntog på
de strekningene som er åpne for slike vogntog hele døgnet. Riksvegnettet vil, ettersom det får
vegnormal standard være tilpasset modulvogntog.
Tilsvarende vil skje på fylkesveger og kommunale veger. Bedrifter som ønsker å kjøre
modulvogntog på fylkesvegnettet og det kommunale vegnettet, kan søke om å få strekningen
tillatt for modulvogntog og 60 tonn, eller for noen strekinger 50 tonn totalvekt. Når en
fylkesveg har fått god nok standard, kan Vegdirektoratet tillate at den åpnes for
modulvogntog. Bedrifter som ønsker dette, men ikke får åpnet vegen vil måtte gå til
fylkeskommunen å be dem investere i vegen slik, at den tilfredsstiller kravene til
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modulvogntog. De kan også bidra til å få i stand alternativ finansiering (bompenger,
forskuttering ol).
Policy her er at Vegvesenet kun forholder seg til kjøretøy og vegstandard. Hva som lønner seg
å bygge ut først, vil være en del av den samfunnsøkonomiske analysen og politisk prioritering
av enkeltprosjekter og valg av løsninger.
I en slik løsning vil det bli et press på Vegvesenets kriterier, og søknader om dispensasjoner,
særlig for korte strekninger som nesten oppfyller kriteriene. Det vil også bli et press fra
næringslivet om å bygge ut vegnettet. Dette er ikke noe stort problem på riksvegnettet, men
kan blir det på fylkesvegnettet. Dette kan også fordyre løsningene fordi det blir nødvendig å
bygge omkjøringsveger rundt tettsteder som kanskje ikke har så mye trafikk.
Modulvogntog kan også bidra til å flytte gods fra bane til veg, og dermed bidra til å øke
belastningen fra tunge kjøretøy, eller spise opp den miljøgevinsten en ellers ville hatt av å
samle godset på færre kjøretøu. Beregninger tyder på at mengden gods på innenlandske
transporter som flyttes fra bane til veg dersom modulvogntogene kan kjøre overalt, bidrar til
kraftig nedgang i godstransporter på bane. Dermed reduseres miljøgevinsten og
ulykkesreduksjonen.
Ved hjelp av Nasjonal godstransportmodell har TØI beregnet transportmiddelfordelingen var
varesegmentet stykkgods (som er det viktigste for lange transporter på veg) dersom hele
vegnettet åpnes for modulvogntog. Resultatene er vist i figur 9:

Figur 9:

Kilde: Wangsness m.fl., 2014)
Endring i transportarbeid og transporterte tonn med hhv. lastebil, skip og bane om hele vegnettet
åpnes for modulvogntog

Resultatene viser:

Kraftig overgang til veg fra jernbane innenriks, i liten grad fra skip

Lange transporter som overføres

MVT utgjør 59 % av innenriks transportarbeid

Marginal endring i antall biler (+ 0,2 % innenriks, - 2,6 % inkludert utenrikstransport)
(Wangsness m.fl., 2014)
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På den annen side er det et potensiale for at modulvogntog kan redusere kostnaden ved
mellomtransporter mellom havner, baneterminale, samlastterminaler og avsender / mottaker
av intermodale transporter. I så fall kan bruk av modulvogntog bidra til økende bruk av bane
og sjøtransporter.
Kriterier som kun ser på vegstandard vil kunne bidra til at modulvogntogene får kjøre
transporter som kunne vært sendt med jernbanen, men kanskje ikke til havner og
jernbaneterminaler i byene eller i distrikter der det ikke er bane. Overføring fra bane til veg vil
sannsynligvis gi flere dødsulykker, selv om strekningene er godkjent etter kriteriene.
Overføringen medfører også at miljøgevinsten som modulvogntogene potensielt kan gi
sannsynligvis uteblir.
Modulvogntog som kjører strekninger der det ikke er banealternativer, kan være gunstig. Gitt
samme lastmengde vil modulvogntog redusere antall tunge kjøretøy. Tre tradisjonelle tunge
transporter kan reduseres til to. Det betyr at for strekninger der modulvogntogene ikke
medfører økt etterspørsel etter vegtransport, kan en få redusert antall ulykker med f.eks
gående og syklende på grunn av færre tunge transporter. Det er derfor ikke gitt at det er faglig
hold i kriteriene, i og med at de ikke tar høyde for trafikkmengde. Det er ikke tilstrekkelig
kunnskap om dette, jf Wangsness m.fl 2014.
Det er få bedrifter som har direkte adkomst til riksvegnettet. Det er sannsynlig at det blir
behov for plasser langs riksvegnettet der vogntogene kan splittes på flere trekkvogner, eller
parkeres for å bli hentet senere. Hvem skal ta ansvar for dette, inkludert sikkerhet for lasten,
Det er behov for å utrede dette, og finne ut hva Statens vegvesens rolle bør være i denne
sammenhengen.
Kriteriene for modulvogntog tar ikke høyde for Vegvesenets samlede kunnskap om logistikk
og transportetterspørsel. De forholder seg heller ikke til kunnskap om multimodale transporter
og målene som transportetatene jobber sammen om i Nasjonal Transportplan. Det er behov
for å langsiktig policy for forvaltning av vegnettet og tunge transporter utover den
hasteløsningen som er innført nå.
Innfallsvinkelen bør være å ta utgangspunkt i målet om effektiv, miljøvennlig og sikker
godstransport. Modulvogntog gir mulighet til å effektivisere transporten, redusere antall tunge
biler på vegen, redusere næringslivets transportkostnader, redusere CO2-utslipp og redusere
antall ulykker ved at antall vogntog reduseres og risikoen dermed går ned. Det er derfor god
grunn til å bruke lange vogntog, men rammebetingelsene framover bør legges slik at en
maksimerer nytten for næringslivet samtidig som en reduserer miljøulempene mest mulig for
alle transportformer samlet.

NTP GODSANALYSE – FRAMTIDIG FORVALTNING AV TUNGE KJØRETØY OG VEGNETT UTENFOR BY - ARBEIDSDOKUMENT

27

5 EU-regelverk utenom vekter og dimensjoner
5.1 Krav til tunge kjøretøyers miljø- og klimapåvirkning
5.1.1 Lokale utslipp
Euro VI-kravene for tunge kjøretøy trådte i kraft 1/1 2014. Kravene innebærer en reell
skjerping av avgasskrav for tunge kjøretøy i forhold til Euro V-kravene. Det jobbes så langt
ikke med ytterligere skjerping av grenseverdiene for tunge kjøretøy («Euro VII»), men det
jobbes videre med optimalisering av Euro VI-rammeverket. Dette går blant annet på en egen
målemetode for tunge hybridkjøretøy, og vil legge bedre til rette for godkjenning av slike
kjøretøy. Videre gjøres tilpasninger som muliggjør godkjenning av biler som bruker nye
drivstoffblandinger, og tilpasning til ny teknologi.
Diesel er det dominerende drivstoffet for tunge kjøretøy. Det er lite som tyder på en stor
dreining bort fra diesel de nærmeste årene, utover en del flåtekjøretøy (for eksempel busser,
renovasjonsbiler) i byer som går på natur-/biogassdrift. Det vil også komme noen
hybridkjøretøy, men det er vanskelig å anslå hvor utbredt dette blir.
TØI har på oppdrag fra Vegdirektoratet foretatt avgassmålinger på forskjellige Euro 5/6kjøretøy (lette) og Euro V/VI-kjøretøy (tunge) (Hagman og Amundsen, 2013). Målingene av
avgassutslipp fra Euro VI-kjøretøy tyder på at Euro VI-kravene fungerer etter hensikten, og at
slike biler har lave utslipp i virkelig trafikk. Målingene tyder på at Euro VI-kjøretøy har
betydelig lavere NOx-utslipp enn Euro V-kjøretøy.
5.1.2 Forbruk/CO2
EU har vedtatt krav til gjennomsnittlige utslipp av CO2 fra personbiler og varebiler frem til
2020 (EC 443/200920, EU 510/201121). Det er ikke et tilsvarende krav til industrien
vedrørende CO2-utslipp fra tunge kjøretøy. For næringslivet er kostnadsbildet og
drivstofføkonomi en avgjørende faktor ved nybilkjøp, noe som i seg selv er en sterk driver for
optimalisering av drivstofføkonomi ved utvikling av nyttekjøretøy. Videre er det utfordringer
vedrørende målinger av CO2-utslipp fra tunge kjøretøy da konfigurasjoner og påbygg varierer
mye. Det er ikke noe krav om å oppgi CO2-utslipp fra tunge kjøretøy, slik det er for
personbiler/varebiler.
EU-kommisjonen har utviklet et beregningsprogram som i fremtiden skal benyttes til å
beregne CO2-utslipp fra tunge kjøretøy ut fra bestemte kjøretøyparametere. Det er ventet at
EU innfører krav om å oppgi CO2-utslipp ved godkjenning av tunge kjøretøy ved bruk av
programmet, men det er usikkert hvordan dette vil påvirke utslippet fra tunge kjøretøy i
praksis.

20
21

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0443&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0510&rid=1
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5.1.3 Støy
EU har vedtatt nye krav til støy ved typegodkjenning av biler, og disse fases inn fra 2016 (EU
540/201422). Dette omfatter både ny og bedre målemetode, og en skjerpning av grenseverdier
i 2022 og i 2026 (krav ved nye registreringer). Det er usikkert hvordan kravene vil gi utslag i
praksis, men de vedtatte kravene er mindre strenge enn forventet. Likevel må det antas at nye
biler vil støye mindre etter at de nye kravene har trådt i kraft.
Regelverksutvikling
Miljøkrav til kjøretøy, og øvrige tekniske krav, blir utviklet og harmonisert i internasjonale
fora i EU og UNECE23. Vegdirektoratet deltar i arbeidsgrupper både i EU og UNECE, og
følger på den måten regelverksutviklingen fortløpende. Når nye EU-direktiv/-forordninger og
ECE-regulativer kommer på plass, blir disse implementert i vårt nasjonale regelverk. Våre
IKT-systemer for godkjenning av kjøretøy blir oppdatert, slik at de seneste kjøretøykravene
hele tiden er inkludert, og systemene er klargjort for godkjenning og registrering av nye
kjøretøy.

5.2 Kabotasjeregelverk
Kabotasje er transport mellom steder i en annen stat enn der hvor transportøren hører hjemme.
Kabotasje er i utgangspunktet ikke tillatt. En utenlandsk transportør kan bare frakte gods eller
personer mellom to steder i Norge dersom det foreligger et spesielt grunnlag for det.
Transportører fra EØS har likevel adgang til å utføre kabotasje i Norge etter gjeldende EØSregelverk.
Dette følger av dagens regelverk i Yrkestransportloven24 § 10 (3) og yrkestransportforskriften25 kap.4 jf forordning (EF) 1072/200926, kap.3 og forordning (EF) 1073/200927,
kap.5.
EU hadde et mål om full liberalisering innenfor transportmarkedet innen 2014. Det vil si at
det ikke skulle være noen begrensinger for å drive kabotasje. Dette ble ikke fulgt opp, og det
har de siste årene vært fokus på sosial dumping, da dette har vist seg å være et stort problem.
Det har vist seg vanskelig å kontrollere og tallfeste omfanget av både lovlig og ulovlig
kabotasje, og diverse virkemidler og tiltak har vært vurdert. Seksjon for Tilsyn og kontroll
fikk i 2014 bevilget økte midler til kontroll av blant annet kabotasje.
Det antas at det vil være fokus på sosial dumping og kontroll også i neste NTP-periode, da det
er store forskjeller på lønn- og arbeidsvilkår innenfor EØS-området. I forlengelsen av dette vil
det også kunne komme en diskusjon rundt innføring av minstelønn for alle som driver
yrkestransport i Norge. Tyskland innførte i 2015 krav om minstelønn på 8,5 euro for alle
yrkessjåfører som kjører i Tyskland, og tilsvarende kan også komme som krav i Norge.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0540&rid=1
http://www.unece.org/
24 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-21-45
25 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-03-26-401?q=yrkestransportforskriften
26 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072&rid=1
27 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1073&rid=1
22
23
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Det er fremmet kritikk mot dagens kabotasjeregelverk både nasjonalt og internasjonalt og at
det er vanskelig å etterleve og kontrollere. Det antas derfor at det vil bli en revidering av
regelverket, samt at det vil bli utviklet mer målrettede kontrollverktøy utover det som finnes i
dag (ANPR). Dette vil gi mer effektive kontroller, men vil også kunne medføre et økt
personellbehov for SVVs utekontrollapparat.
Det har også vært diskutert på nasjonalt plan muligheten for å opprette et fraktbrevregister for
lettere å kunne kontrollere og tallfeste kabotasjekjøring.
I tillegg antas et behov for et utvidet samarbeid mellom de forskjellige kontrollmyndighetene
(SVV, politi og toll) for å kontrollere og avdekke ulovlig kabotasje.
Utover det som fremkommer ovenfor vil det kunne være et behov for å utrede videre og
avklare nærmere, ansvarsforholdene i transportkjeden for å forhindre at transportkjøpere
benytter seg av transportører som driver ulovlig kabotasje. Flere og mer effektive sanksjoner
vil også være et fokusområde.

5.3 Regelverk for kombinert transport (intermodal transport)
Kombinert transport (direktiv 92/106/EØF28) er transport av gods som starter eller slutter som
vegtransport, men som mellom disse transportene enten utføres på sjø eller jernbane.
Vegtransporten for disse transportene må skje innen en radius på 15 mil i luftlinje.
Dette er regler som kommer i tillegg til kabotasjeregelverket og det jobbes i EU med en
revidering av dette. Konsekvensene har vi ikke per i dag ikke oversikt over.

5.4 ITS-direktiv
ITS-direktivet29 er et rammedirektiv og inneholder i seg selv ikke mange rettslige forpliktelser
for medlemslandene. Direktivet skisserer et rammeverk, definerer prosesser og gir EUkommisjonen fullmakt til å utarbeide spesifikasjoner og standarder for å sikre kompatibilitet,
samvirkingsevne og kontinuitet for utvikling og bruk av ITS.
ITS-direktivet skal gi lovmessig grunnlag for å gjennomføre EUs handlingsplan for ITS (ITS
Action Plan30) fra 2008. Handlingsplanen inneholder 24 ulike tiltak på prioriterte områder.
Under den politiske behandlingen av selve direktivforslaget ble det enighet om å prioritere
seks tiltak i direktivteksten og at disse skulle gjennomføres først. I årene som kommer kan vi
forvente at flere av tiltakene i ITS Action Plan blir forordninger under ITS-direktivet, og at
disse vil bli del av norsk rett som forskrifter under ITS-loven.
Hensikten med handlingsplanen og lovgivningen er å modernisere vegtransporten i Europa
gjennom sammenhengende, felles systemer og tjenester. Målsettingen er helt i tråd med våre
egne transportpolitiske mål; å oppnå færre trafikkulykker, mer effektiv og miljøriktig personog godstransport samt bærekraftige transportløsninger i by.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31992L0106&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32010L0040
30 http://ec.europa.eu/transport/themes/its/road/action_plan/
28
29
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5.5 Yrkessjåfør-direktivet
Et viktig element i trafikksikkerhetsarbeidet er føreropplæringen. Føreropplæring inkludert
kompetansebevis for yrkessjåfører og farlig gods er underlagt et internasjonalt regelverk.
Førerprøven vil fram mot 2027 i hovedsak bestå som nå. Krav om prøve, prøvens innhold og
omfang er i stor grad styrt av EU-direktiver. Imidlertid er kompetansekravene i førerkort- og
yrkessjåførdirektiv (EF 2006/12631 og 2003/5932) ulikt implementert i EØS området.
Regelverket er ikke detaljert for gjennomføring og krav til opplæring. I Norge mener vi at
norske sjåfører har et faglig fortrinn sammenlignet med opplæringen for utenlandske sjåfører.
I dag ser vi en utvikling hvor mange norske transportører benytter utenlandske sjåfører på sine
biler, noe som også er ganske vanlig i resten av Europa. Så lenge føreren er ansatt i norsk
firma, har norske myndigheter mulighet for å påvirke utdanning via den obligatoriske
etterutdanningen. Men for utenlandske transportører med utenlandske førere stiller dette seg
annerledes fordi de ikke er de samme kravene.
I og med at transportørbransjen har blitt så grenseoverskridende, må kompetansekrav sees i en
større sammenheng og harmoniseres innenfor EU. Slik sett er det viktig at Norge er en
pådriver i omfanget av kompetansekravet og medvirker i regelverksprosessene i EU for
innholdet i yrkessjåførdirektivet.
For å møte fremtidig utfordringer innenfor godstransporten, må sjåføren minst beherske
tilsvarende det utekontrollører kontrollerer og som er knyttet til føreransvaret. Det er derfor
behov for samarbeid og kommunikasjon på tvers av fagområdene, slik at opplæring/utdanning
blir tilpasset myndighetskrav slik at sjåførene er i stand i stand til å oppfylle kravene.
I fremtiden er det ønskelig å utvikle og benytte ITS, utvikle kommunikasjonsstrategi med
sjåfører og samspill mellom veg - bil - fører. Dette krever utvikling av nye
kompetanseområder, og særlig rettet mot bruk av slike løsninger. Opplæring i bruk av
elektroniske hjelpemidler, både før - under og etter kjøring, bør inngå i utdanningen, slik at
førerne er i stand til å benytte det på en trygg måte. Løsningene må være laget på en slik måte
at de ikke tar førerens oppmerksomhet vekk fra vegen.
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6 Håndheving og kontroll
6.1 Målretting, kvalitet og samarbeid
Det er behov for en økt ressursinnsats i utekontrollen i neste planperiode. Dette skal bidra til å
sikre trafikksikkerhetsformål, miljø, like konkurransevilkår og fremkommelighet. Den økte
ressursinnsatsen skal tilrettelegge for flere kontroller, samtidig som kontrollene kan målrettes
mot kjøretøyene og virksomhetene med høyest risikoprofil.
Grenseoverskridende samarbeid om trafikkontroll skal også styrkes. Som følge av EØSavtalen har vi i dag en lovpålagt samarbeidsplikt for kontroll av kjøre- og hviletid. Når
kjøretøykontrollpakken innføres fra 2018, vil plikten gjelde også for teknisk kontroll av tunge
kjøretøy langs veg. Direktiv 2014/47/EU33 om teknisk kontroll langs veg av nyttekjøretøy
som sirkulerer i EU er også en del av «kjøretøykontrollpakken» som tas i bruk i 2018, og skal
være ferdig implementert i 2023. Gjeldende bestemmelser for teknisk utekontroll mht.
kontrollfasiliteter, metoder og vurdering, og oppfølging av mangler ved kjøretøyene skjerpes
fra 2018. Det stilles nye krav til kompetanse og sertifisering av kontrollørene som utfører
vegkantkontroller, og nye krav om at kontrollene målrettes basert på risiko. Medlemsstatene
pålegges å innføre et nærmere spesifisert risikoklassifiseringssystem, som skal sikre
ytterligere målretting av kontrollvirksomheten. I forbindelse med styrking av målretting satses
det på samarbeid med andre kontroll- og tilsynsmyndigheter.
Stadig nye kontrolloppgaver krever høy kompetanse av dem som skal utføre oppgavene. Ny
kontrollteknologi, forbedring av eksisterende kontrollmetoder langs vei, og nye krav til
kompetanse gjør Trafikant- og kjøretøystudiet til et viktig kompetansehevingstiltak som
fortsatt må videreutvikles, i tillegg til eksterne kurs- og utdanningstilbud.
De nye kontrollmetodene som er under utvikling bidrar til økt oppdagelsesrisiko og mer
treffsikker utvelgelse av kjøretøy for kontroll, dvs. at det er kjøretøy med feil som plukkes ut.
Som følge av bedre målretting vil færre kjøretøy kontrolleres per kontrollør, da hver kontroll
blir mer omfattende og mer ressurskrevende. Samtidig forventes en økning i andel
reaksjoner/sanksjoner, som igjen vil kreve mer ressursbruk per kontroll hos den enkelte
kontrollør.

6.2 Brudd på regelverk om vekter og dimensjoner
Det bør vurderes å innføre et mer effektivt system for å kunne sanksjonere ved brudd på
bestemmelsene. I dag kan det ilegges gebyr for kjøring med overlast jf. Vegtrafikkloven § 36
a og forskrift 17, desember 1971 nr. 1 om gebyr for overlasting. Tilsvarende ordning bør
vurderes innført også for brudd på bestemmelser om tillatte dimensjoner.
Til slutt bør utekontrollen også ha et langt større fokus på å kontrollere sporingskrav. Ved en
innføring av stadig lengre vogntog er sporingskravet er ofte det avgjørende premisset for
hvilke vogntogtyper som kan trafikkere de ulike strekningene. Av hensyn til
trafikksikkerheten er det svært viktig at dette kontrolleres. Dette kan gjøres ved at
utekontrollen bruker datateknologi til å legge inn akselavstander og andre nødvendige mål inn
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i et simuleringsprogram og kontrollere at vogntogkombinasjonen oppfyller gjeldende
sporingskrav. Det må utredes hvordan det skal sanksjoneres ved brudd på sporingskravet. Av
hensyn til trafikksikkerheten bør kombinasjonen kunne ilegges et bruksforbud etter
Vegtrafikkloven § 36 av SVV sin utekontrollmyndighet. For å skaffe hjemmel til dette må
Vegtrafikkloven § 36 endres.

6.3 Fokusområder
Kontroll av vinterutrustning og bremser på tunge kjøretøy er satsningsområder. Det blir
fortsatt stort fokus på kabotasje og like konkurransevilkår, hvor det er viktig å sikre riktig
kontrollverktøy, og god samhandling med andre myndigheter.
Arbeidet med å forebygge og avdekke kriminell/ulovlig virksomhet innenfor trafikant- og
kjøretøyområdet videreføres i planperioden.
Ved dagens kontrollmetoder måles i liten grad effekten. I fremtiden ønsker vi å kunne måle
effekten av nye og eksisterende tiltak, slik at vi kan prioritere relevante tiltak for å oppnå
ønsket effekt. Det diskuteres i tillegg om det vil være hensiktsmessig å supplere dagens
reaksjonshjemler med andre reaksjonsformer innenfor de tradisjonelle tilsyns- og
kontrollområdene.
Teknologiske løsninger gir flere muligheter, og gjør kontrollene mer effektive og mer
målrettet. Statens vegvesen trenger utvidede rammer til utvikling av nye kontroll- og
saksbehandlingssystemer, samt for å dekke behovet for økt bemanning som følge av mer
ressurskrevende oppfølging av den enkelte kontroll.
Utviklingen av kjøretøyparken i retning mer avansert elektronikk i kjøretøyene, krever også at
Statens vegvesen videreutvikler både fagkompetanse og kontrollutstyr.
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7 Sårbarhet i vegnettet
7.1 Utfordringer knyttet til pålitelighet og sårbarhet
Uvær, ras, skred og flom medfører i blant at veger må stenges, i noen tilfeller over lenger tid.
Det kan også være andre grunner til uplanlagt stenging dersom det skjer skade på
konstruksjoner. I tillegg skjer det av og til ulykker eller uhell som medfører at en strekning
kan bli stengt i flere timer.
Vegdirektoratet har gjennomgått riksvegnettet og registrert sårbarhet for den enkelte rute.
Rutens sårbarhet er kartlagt basert på følgende;

erfaringer fra driftskontraktsområdene

potensiell sårbarhet sett i lys av generaliserte scenarioer fra Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), nasjonalt risikobilde 2013 (NRB 2013)

forventet fremtidig klima i 2050, ref. Meld.st 33 2012-2013
Sårbarheten er fremkommet gjennom en grovanalyse av hvert driftskontraktsområde,
gjennomført av en analysegruppe med bred kompetanse om veginfrastrukturen og god
kjennskap til vegnettet i den aktuelle driftskonktrakten. Vegregionene har sammenstilt
sårbarheten rutevis basert på data fra analyser av driftskontraktene. Kilden for
sårbarhetsvurderingene er Statens vegvesens SAMROS Veg, gjennomført etter gjeldende
retningslinjer. SAMROS Veg er en videreføring av Samferdselsdepartementets SAMROS
prosjekt. Figur 10 viser oversikt over potensielle sårbare strekninger og omkjøringsmulighet.

Rute

Rutenavn/oppsummering av sårbarhet på ruten

per januar 2015, fra SAMROS

Risiko og sårbarhet
1

E6 Riksgrensen/Svinesund – Oslo med tilknytninger
En sterkt økende trafikkmengde, spesielt i Oslo og omegn, gir
betydelige utfordringer for fremkommeligheten store deler av
dagen, en utfordring som forventes å øke. Store deler av ruten
er berørt av kvikkleire-problematikk, og deler av ruten er utsatt
ved kraftig nedbør, flom og/eller stormflo, herunder Skjeberg,
Sandesund bru og Solli. På strekningen Kambo-Oslo er det
flere høytrafikkerte tunneler. Et fremskrevet klimaperspektiv vil
gi økte påkjenninger for hovedruten.

2a

De fleste omkjøringsrutene er dårlig tilpasset tyngre
kjøretøyer, spesielt tømmertransport, modulvogntog og
kjøretøy med generell dispensasjon inntil 65 tonn. De
østlige delene er mest usatt. I et fremskrevet
klimaperspektiv er omkjøringsrutene ytterligere utsatt.

RV2 Riksgrensen/Magnor-Kløfta, RV 35 Jessheim-Hokksund med tilknytninger
Rv. 35 i Region sør har gjennomgående tolererbar risiko og
sårbarhet. Problemene er mest knyttet til drenering og
fundamentering. Det er også noen stigninger på strekningen
Knivedalen-Åmot og Nakkerud-Ask som er problematisk,
spesielt om vinteren.

3

Det er etablert et 100 tonns vegnett for spesialtransporter
på E6. Omkjøringsveger er således et stort problem. For
omkjøringsrutene i Østfold er det begrensninger kjøretøyer
med totalvekt høyere enn 50 tonn. Generelt er
omkjøringsvegene sårbare da de er bygget og driftes ut fra
den trafikkmengden vegene primært er ment for.
Utfordringene er spesielt knyttet til tømmertransport,
modulvogntog og kjøretøy med generell dispensasjon inntil
65 tonn. De senere års klimarelaterte hendelser har vist at
omkjøringsrutene i økende grad er utsatt.

E18 Riksgrensen/Ørje – Oslo
Deler av ruten, spes. Rv2 nord for Kongsvinger er utsatt ved
mye nedbør og/eller flom. I et fremskrevet klimaperspektiv er
flere deler av ruten utsatt, spes. den østlige delen.

2b

Omkjøring

Omkjøringsvegene er sårbare da de er bygget og driftes ut
fra den trafikkmengden vegene primært er ment for.
Utfordringene er spesielt knyttet til tømmertransport,
modulvogntog og kjøretøy med generell dispensasjon inntil
65 tonn. De senere års klimarelaterte hendelser har vist at
omkjøringsruter i økende grad er utsatt.

E18 Oslo-Kristiansand, E39 Kristiansand – Stavanger med tilknytninger
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Rute

4a

Rutenavn/oppsummering av sårbarhet på ruten

per januar 2015, fra SAMROS

Risiko og sårbarhet

Omkjøring

Sammenfallende hendelser som involverer motorvegbrua,
Strømsåstunnelen og Bagernestunnelen i Drammen gjør dette
til sårbart knutepunkt uten gode omkjøringsmuligheter. Det
samme gjelder Vinterkjærkrysset i Aust-Agder og E18 med to
tunneler gjennom Kristiansand sentrum er svært sårbar. E39
Kristiansand-Rogaland grense har store utfordringer for
vogntog vinterstid med flere bratte og lange stigninger, og
skjæringer med skredfare.

Omkjøring for disse punktene/strekningene har ikke
bærevne/høyde/kurvatur for og/eller er ikke egnet for
vogntog vinterstid.

E39 Stavanger-Ålesund, Rv. 555 Nygårdstangen-Sotra, Rv. 580 Hop-Flesland flyplass
Ruten har mange tunneler og bruer, hvorav flere værutsatte. 2
strekninger er også værutsatt. Fire spesielt skredutsatt
strekninger og et flompunkt. Årsvågen ferjekai er værutsatt, 3
andre ferjesamband bidrar til sårbar fremkommelighet.

4b

E39 Ålesund (Breivika) – Trondheim (Klett)
Molde – Vestnes, vindutsatt og fremkommeligheten vil bli sterkt
redusert om ferje/kai er ute av drift.
Brusdalen er ulykkesutsatt med fare for lekkasje til
drikkevannskilde
Ørskogfjellet har vogntogproblematikk, skred og flomutsatt
Potensielt Åknesskred gir risiko for flodbølge med massiv
skade på all veginfrastruktur

4c

Omkøyring gir økt kjøretid på 4 til 7 timer, ein situasjon som
blir verre på vinterstid på fleire strekningar og då spesielt
for tungtrafikken

RV7 Hønefoss-Brimnes, RV52 Gol-Borlaug
Rv.7 har stedvise utfordringer med flom, skred og
dreneringssvikt langs hele ruta. Det må antas at dette vil øke
med de endrede klimaforhold som er forespeilet. De største
utfordringene på RV 52 knytter seg til fundamenteringssvikt,
flom og utglidning på strekningen Gol-Robru og flom gjennom
Hemsedal. Mot Sogn- og Fjordane gr. er det også flere eldre
bruer som behøver utskifting

5c

Rv. 9 har stedvis store omkjøringsutfordringer, både lengde
og dårlig egnet på vinterstid, omkjøringstiden er ved noen
tilfeller over 7 timer. De har flere fergeruter og er spesielt
sårbare for krevende værforhold på vinterstid

E134 Drammen – Haugesund, Rv.13 Sandnes – Røldal, Rv. 36 Skjelsvik – Seljord,
Rv. 41 Kjevik – Brunkeberg
Rv13 Sandnes-Røldal og E134 Haukeli-Haugesund har ei
rekke skred, ulykkespunkt og særleg utsette ulykkestrekningar.
Alle høve blir forverra på vinterstid og ved mye nedbør og vind.
Strekningane har en rekke lengre tunneler, to fergestrekningar
og en høgfjellsovergang med kolonnekøyring.
E134 Drammen-Hordaland har risiko for flom ved Mjøndalen,
Tuven ved Notodden og Sauland. Strekninga over Haukelifjell
er en krevende høgfjellsovergang Det er liten grad av risiko og
sårbarheit knytt til rv.36 og rv. 41.

5b

Svært dårlig omkjøring for tunge kjøretøy på de sårbare
strekningene

Rv. 9 Kristiansand - Haukeli, Rv. 13 Jøsendal – Voss, Vinje – Vangsnes, Rv. 55 Hella - Sogndal
Byrkjeneset – Tyssedalstunnelen og Oksla tunnel - Kinsarvik er
flom/skredutsatt, Skarsmo – Vasstun er skredutsatt. 4
flomutsatte bruer. Vikafjellet høgfjellsovergang er svært utsatt
for stenginger. Strekningen har 11 tunneler over 500 m. Ruten
blir beskrevet som tolererbar risiko, smal RV 9 gir mange
ulykkespunkter/strekninger, Vik-Sogndal er preget av mange
lange tunneler.

5a

6 t omkjøring for Nordhordalandsbrua og transporten fra
Mongstad. Resten av ruten har 1 – 3 t omkjøring.

Det er mangel på gode omkjøringsveger for mange
delstrekninger av Hallingdal, der eneste mulighet mellom
Hønefoss og Geilo er fv.50, rv.52 og E16, alternativt fv.40
og rv.35.
Rv. 52 har stedvis lokal omkjøring for lette kjøretøy på
fylkesveger med lavere fremkommelighet. Anbefalt
omkjøring er via rv.7, fv.51 eller E16.

E16 Sandvika-Bergen, Rv. 5 Lærdal-Florø

NTP GODSANALYSE – FRAMTIDIG FORVALTNING AV TUNGE KJØRETØY OG VEGNETT UTENFOR BY - ARBEIDSDOKUMENT

35

Rute

6a

Rutenavn/oppsummering av sårbarhet på ruten

per januar 2015, fra SAMROS

Risiko og sårbarhet

Omkjøring

En rekke kritiske punkt og strekninger relatert til skred og flom.
Stengning av sentrale punkt i Bergen sentrum kan gi store
ringvirkninger. Lærdalstunnelen og Gudvangatunnelen er to
kritiske
objekter på ruten, spesielt på vinterstid.
Fjellovergangen over Filefjell kan ha store konsekvenser for
trafikken Øst- og Vestlandet. Det er flere flompunkter langs
Sperillen og flere skredpunkter langs Tyrifjorden. Deler av ruten
i region øst er t utsatt for flom, spring-/stormflo, og skred.
Smale strekninger, spesielt deler av Valdres gjør ruten utsatt
for ulykker.

Bergen sentrum-Trengereid (lange tunneler), begrenset
med omkjøringsmuligheter. Få omkjøringsalternativer for
kortere strekninger av hovedruten, spesielt for tyngre/større
kjøretøy.
Omkjøringsalternativer over fjellet vil primært være E134,
rv. 7, rv. 52 og rv. 15, betydelig tidsforlengelse, store
utfordringer vinterstid. Iverksetting av omkjøring gir fare for
hendelser på omkjøringsruten. Dette
gjelder spesielt Fv7 om Hardanger og omkjøring for
strekningen Vinje – Lærdal på vinterstid.

E6 Oslo- Trondheim med tilknytninger
Den delen av ruten som ligger nærmest Oslo har svært høy
trafikktetthet, og alle typer hendelser her gir fort betydelig
redusert framkommelighet. Ruten lengre nordover har de
største framkommelighetsutfordringer knyttet til klimarelaterte
hendelser.

6b

RV 3 Kolomoen – Ulsberg med tilknytning
Primærruten for godstransport mellom Oslo og Trondheim.
Strekningen er spesielt utsatt ved kraftig nedbør og/eller flom.
Strekningen Rena-Tynset - flom, skred, dårlig drenering,
ustabile masser, setningsskader, smal veg som er
ulykkesutsatt.

6C

Svært dårlig alternative omkjøringer.

E6 Trondheim–Fauske med tilknytninger
Flom i de store vassdragene nær vegnettet. Områder med
ustabil grunnforhold N-Tr.lag og Sør- Helgeland.
Steinutsprang, mindre ras sør for Mo, og Rognan – Fauske.
Flere partier med dårlig standard gir ulike trafikkuhell. Uvær
med stengning av Saltfjellet. Tverlandet bru – Bertneskrysset
nær Bodø by har ingen omkjøring.

8a

Svært dårlig alternative omkjøringer.

RV 70 Oppdal – Kristiansund med tilknytning
Ålvundfossen er kritisk ved flom, stort nedslagsfelt. Sunndalen
er flom og skredutsatt. Gråura har høy risiko for fastkjøring av
vogntog.

7

Omkjøringstid opptil 4,5 t, betydelig lengre for vogntog.
Omkjøringsrutene er sårbare for forventet klimaendring og
vil kunne være utsatt for samme hendelser som ruten.

E136 Dombås-Ålesund med tilknytning
Romsdalen er flom og skredutsatt og det er stor risiko for
fastkjørte vogntog ved Brustugulia.

6e

Utover omkjøring på E6 mellom Kolomoen og Ulsberg, har
ruten dårlige omkjøringsmuligheter, spesielt for kjøretøyer
over 60 t. Sundfloen bru på fv 30 over Glomma ved
Koppang har skader som kan medføre behov for å
redusere totalvekten på 50 t ytterligere. De senere års
klimarelaterte hendelser har vist at omkjøringsruter i
økende grad er utsatt.

Rv. 15 Måløy – Otta
Delar av ruten er spesielt utsatt ved klimarelaterte hendingar
(kraftig nedbør og flaum), dette vil gi langt hyppigere og lengre
stengninger enn i dag. Delar av ruten ein fjellovergang
(Strynefjellet), tidvis vinterstengt.

6d

Omkjøringsvegene er sårbare da de er bygget og driftes ut
fra den trafikkmengden vegene primært er ment for.
Utfordringene er spesielt knyttet til tømmertransport,
modulvogntog og kjøretøy med generell dispensasjon inntil
65 tonn.
Ved stengning av E6 i Rosten er det ingen lokale
omkjøringsmuligheter. Rv. 4 har ikke lokal omkjøring
mellom Hakadal og Stryken. De senere års klimarelaterte
hendelser har vist at omkjøringsruter i økende grad er
utsatt.

Fv 17 er hovedalternativet for omkjøring, men har lange
ruter 2-4 timer + ferjer. Sverige er alt. for gjennomgående
trafikk Nord-Sør. Noen mindre lokale ruter finns, men flere
har begrenset kapasitet. Omkjøringstid varierer fra noen
min. -timer.

E6 Fauske–Nordkjosbotn med tilknytninger
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Rute

8b

Rutenavn/oppsummering av sårbarhet på ruten

per januar 2015, fra SAMROS

Risiko og sårbarhet

Omkjøring

Ruta har store topografiske variasjoner som medfører
utfordrende kjøreforhold. Mange broer og ferjesamband som
kan medføre stengninger. Vegnettstandarden er til dels dårlig.
Partier utsatt for steinsprang og skred. Flomfare i store
vassdrag i Indre Troms. Ruta går innom og gjennom flere byer
og større tettsteder, og har derfor utfordringer knyttet til
trafikktetthet/kø. Bjørnefjell er mye stengt på grunn av uvær.

Ruta har få og lang omkjøringsruter. Bodø – Lofoten 7-8
timer, eller Sverige/Finland 6-8 timer er hovedruter for
omkjøringer for gjennomgående trafikk. Lokale omkjøringer
finnes men har begrenset kapasitet (fra min. – timer). På
enkelte steder vil den lokale trafikk ikke ha alternativer.

E6 Nordkjosbotn–Kirkenes med tilknytninger
Ruta har flere partier med ras og steinsprang.
Høyfjellsutfordringer. Topografisk variasjoner med utfordrende
kjøreforhold. Utfordringer med utgraving til sjø. Flere større
vassdrag med flomfare. Og noen svake og utsatte bruer.
Stedvis dårlig vegstandard.

Hovedrutene for omkjøring går via Finland/Sverige, samt
noen riksvegruter. Felles for disse er at de er lange for lokal
øst – vest trafikk ,3-4 timer, men er aksepttale for
fjerntrafikk nord – sør. (mindre tillegg i tid)

Figur 10 Oppsummering av sårbarhet på riksvegrutene

Informasjon til trafikantene om hendelser og omkjøringsruter er viktig. For tunge biler er det
nødvendig å gi informasjon om hvilke ruter disse kan bruke.
Fremover er det stadig bedre muligheter for å nå ut med viktig informasjon om stengninger og
omkjøringer via ulike GPS- og navigasjonssystemer i kjøretøy og slik sett kunne påvirke
trafikantenes atferd slik at de velger en annen rute / annet reisetidspunkt om mulig, eller
stopper og venter på hvileplasser hvis de finnes. Pr i dag er store aktører som tilbyr
trafikkinformasjon via nevnte kanaler inne som kunder på Statens vegvesens Datex-node.
Dette betyr at sjåfører kan få raskere og mer målrettet informasjon om hendelser,
framkommelighet og omkjøringsmuligheter så framt SVV har gode systemer og rutiner for
datafangst og tilgjengeliggjøring av data for ulike brukere. I tillegg har man selvsagt de mer
«tradisjonelle» kanalene via friteksttavler og radio hvor SVV kan gå ut med viktige
trafikkmeldinger, omkjøringer etc.
Håndbok R611 Trafikkberedskap setter krav til at trafikkberedskapsplaner skal beskrive
omkjøringsmuligheter for ekstra tunge, brede eller lange kjøretøy (inkludert modulvogntog,
mobilkraner, tømmervogntog og spesialtransport). Hvis det ikke finnes omkjøringsmuligheter
så skal trafikkberedskapsplanene beskrive alternative tiltak slik som oppstillingsplasser /
hvileplasser. Håndboken stiller også krav om at det skal lages en oversikt over punkter og
strekninger på omkjøringsruten med lavere tillatt vekter og dimensjoner enn hovedruten, og at
veglisteansvarlig i regionen skal avklare med vegeier om det kan tillates midlertidig høyere
vekter og dimensjoner for den aktuelle omkjøringsruten. Neste steg er da å få forskriftsfestet
disse.
Omkjøringsruter kan bidra til lenger kjøreveg og dermed medføre forsinkelser og behov for å
gjennomføre stopp/hvile etter kjøre/hviletidsbestemmelsene. Muligheter for slike stopp/hvile
må vurderes sammen med vurdering av om omkjøringsruten kan brukes av vogntog, herunder
også modulvogntog. Unntak kan ikke påregnes.
Håndboken tar utgangspunkt i dagens vegnett og angir prinsipper som også kan benyttes i
framtiden selv om utbygging av vegnettet etter hvert gir mer robust vegnett og nye muligheter
for omkjøring også for tunge kjøretøy.
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8 Teknologi i transportsystemer for gods – nye muligheter
Innholdet i dette kapitlet bygger delvis på rapporten Teknologi i transportsystemer for gods
(Meland m.fl., 2015). Rapporten omfatter SINTEFs erfaringer fra relevante prosjekter innen
ITS og godstransport med fokus på utvikling, bruk og anvendelse av IKT, transportmiddel- og
godshåndteringsteknologi, og omhandler både de rent tekniske mulighetene, og samfunnets
og aktørenes evne til å organisere virksomheten slik at en får nytte av de mulighetene den
teknologiske utviklingen byr på.
Vegtransport inngår i de fleste godsstrømmene, enten alene eller i kombinasjon med andre
transportformer (11). Viktige konkurransefaktorer mellom transportalternativene er tid og
kostnad, pålitelighet og fleksibilitet, og i økende grad også miljøeffekter. Disse forholdene
påvirkes bl.a. av tilgjengelig motor- og drivstoffteknologi, godshåndteringsteknologi og IKT,
både mht. informasjonsflyt og automatiserte/autonome løsninger.

Figur 11: Eksempel på godsflyt gjennom et multimodalt transportsystem for gods

8.1 Informasjonsflyt i godstransportsystemet
Effektiv og sømløs informasjonsflyt mellom aktørene er trolig en nøkkelfaktor til suksess for
intermodale transporter, og det er fortsatt stort uutnyttet potensiale når det gjelder utveksling
av oppdatert og relevant informasjon mellom aktørene i transportkjeden. En god
informasjonsutveksling med rett informasjon til rett aktør til rett tid vil gi grunnlag for
gevinster for alle involverte i transportsystemet for gods, i form av økt mulighet til å
detaljplanlegge og optimalisere den ordinære driften, og bedre mulighet til å varsle og
håndtere eventuelle avvik fra planene.
Næringslivet bruker flåtestyringssystemer til å holde oversikt kjøretøyene sine og hvor de
befinner seg til enhver tid. Bedriftene mottar også data om hvordan kjøretøyet benyttes.
Typisk er at man overvåker kjøredaferd og energiforbruk, inklusive andel tomgangskjøring.
Bilprodusentene utstyrer kjøretøyene som benyttes i premium-markedet med
kommunikasjonsløsninger som rapporterer tilbake til dem om slitasje og eventuelle
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feilstatuser. Dette gjør at verksteder kan diagnostisere kjøretøy mens de er på veien, og skaffe
nødvendige reservedeler før kjøretøyet kalles inn til service eller reparasjon.
I fremtiden vil det være muligheter for å bruke denne typen data inn mot avgiftssystem slik at
avgiftsinnkrevingen kan bli mer dynamisk og kobles mer direkte til kostnader knyttet til
nedbrytning av vegkroppen, utslipp i bysentra eller eventuelt kontrollere kjøre-/hviletid.
Tyngre næringskjøretøy vet svært mye om seg selv og hvordan kjøretøyet er benyttet. Et
fellestrekk for denne utviklingen, er at kjøretøyene blir koblet opp mot internett, og at man
kan høste data fra kjørteøyenes sensorer. Dette gir vegmyndighetene nye muligheter, som
veiing i fart der kjøretøyet veier seg selv basert på sensorene som styrer luftfjeringen. Som en
del av MOBINET-prosjektet34 ble denne funksjonaliteten prøvd, og testene viste at
repeterbarheten av målingene var svært bra: maksimalt avvik for veiing av ett og samme
kjøretøy var på 37 kg.
Informasjonsflyten kan også gå fra myndigheter til næringslivet. Ved hjelp av ITS-løsninger
kan oppdatert og tilpasset informasjon fra Statens vegvesen gjøres tilgjengelig for førere av
tyngre kjøretøy. I dag er det ofte slik at trafikkmeldinger er tilpasset personbiler. Slik at
dersom det meldes at vegen er åpen så trenger ikke det å bety at den er åpen for tyngre/lengre
kjøretøy.
Nasjonal vegdatabank (NVDB) har fått et grensesnitt som gjør det mulig for leverandører av
kart og navigasjonstjenester å oppdatere datagrunnlaget som leveres til navigasjonsenheter i
kjøretøyene på en effektiv og billig måte. Full nytte vil man først få når NVDB integreres mot
de dynamiske datakildene på en enkel og lettfattelig måte for aktører utenfor vegvesenet og
vegtrafikksentralene.
1. januar i år ble det innført påbud om obligatorisk brikke for alle kjøretøy over 3,5 tonn
registrert på foretak, stat, fylkeskommune eller kommune, som ferdes på hele det norske
vegnettet. Private kjøretøy som kun brukes privat, berøres ikke av påbudet. Obligatorisk
brikke for næringstransport over 3,5 tonn åpner for nye muligheter. Dette er første steg på
veien for digital kommunikasjon mellom bilen og vegkantutstyr. I fremtiden vil man kunne
forvente at kjøretøyene kan kommunisere flere datatyper med vegkantutstyr.
Utfordringer for å få etablert med effektiv informasjonsflyt er bl.a. knyttet til etablering av
forretningsmodeller: hvem skal/vil betale, hvem får gevinstene, er det lønnsomt å delta eller å
stå utenfor? - hvordan etablere en vinn-vinn-situasjon? Dette er også nært knyttet til
organisatoriske forhold: etablering av avtaleverk med fordeling av ansvar, kostnader og risiko,
rettigheter og plikter mellom konkurrerende aktører som forventes å dele informasjon som
inngår i deres eget forretningsgrunnlag – dette krever tillit som ikke nødvendigvis er til stede,
men som en må etablere rammer og grunnlag for. Manglende standardisering er også en stor
utfordring: det benyttes mange ulike (proprietære) IKT-systemer i transportsektoren, og
transportformene veg, bane, sjø og luft har hver sine ulike standardiserings-organer. Samtidig
er det egne standardiseringsorgan innen verdikjeden for varene, som informasjonssystemene i
transportsektoren også må forholde seg til.

34

MOBINET Non stop truck. http://www.mobinet.eu/?q=content/services
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8.2 Kooperativ ITS
Kooperative ITS løsninger (C-ITS) er på fremmarsj i EU. Kooperativ ITS er på mange måter
transportsektorens svar på «Internet of things», der data fra kjøretøy og sensorene i
kjøretøyene blir tilgjengelig for andre kjøretøy og vegkantutstyr. Denne utviklingen har et
betydelig potensial med tanke på trafikksikkerhet og effektivitet.
Kjøretøy vil kunne være i stand til å varsle andre kjøretøy om farlige hendelser, for eksempel
glatt kjørebane, eller at man varsler at man kjører inn i et spesielt område, for eksempel en
tunnel. Det er også mulig å bruke eksisterende ITS-løsninger på nye måter. Dersom løsninger
som Vegvær blir åpne og data gjøres enkelt tilgjengelig i menneske- og maskinlesbare format,
kan kjøretøy hente inn informasjon om friksjon på vegnettet. Ved å kombinere denne
informasjonen med sensor-informasjon fra kjøretøyet, vil man kunne beregne om kjøretøyet
er i stand til å komme opp en bakke, eller om det er feil lastet slik at det ikke vil være mulig å
komme opp bakken, allerede før man kommer til bakken.
En sentral funksjonalitet i kooperativ ITS, er at kjøretøyene sender ut informasjon om
posisjon, fart og retning til alle kjøretøy rundt seg. Basert på denne informasjonen ser man for
seg at det er mulig å utvikle applikasjoner som «takter» kjøretøyene. Et eksempel på dette er
at ved smale tunneler med senterkjøring vil to tunge kjøretøy kunne tilpasse farten før de
kommer til tunellen, slik at de ikke møtes inne i tunellen.
Selvmord i trafikken er ofte knyttet til tyngre kjøretøy som blir påkjørt. Med en strukturert
bruk av teknologier som likner på «dash-cam», dvs. små kamera som tar opp video og lagrer
video dersom en hendelse detekteres, kan slike opptak brukes som bevisførsel ved
etterforskning, og redusere den psykiske belastningen sjåførene av de tyngre kjøretøyene blir
utsatt for.
En sekundær effekt av «internet of things» og deling av data mellom kjøretøy og vegkant, er
at det blir mulig å samle store mengder data for statistiske formål. Disse dataene kan benyttes
til å forbedre eksisterende modellverktøy og gi bedre grunnlag for planlegging og
tilrettelegging generelt. For å dra nytte av disse dataene, må etaten ha system for å motta
rådata og utvikle algoritmer for å genere informasjon fra den enorme mengden rådata.

8.3 Automatiserte og autonome transportløsninger
Autonome og automatiserte transportløsninger får stadig flere anvendelser, bl.a.:
førerstøttesystemer som etter hvert er blitt vanlige i nyere biler, som f.eks. automatisk
avstands- og bremsekontroll (ACC). Hel- og halvautomatiske systemer er tatt i bruk innen
f.eks. landbruk, gruvedrift og snørydding, og vi ser at førerløse kjøretøy er i ferd med å slippe
til på offentlig veg: Google Car har vært tillatt på offentlig veg i Nevada og California siden
2013, og det pågår utvikling/utprøving av autonome tunge kjøretøy for kolonnekjøring på
offentlig veg, bla. i regi av EU-finansierte forskningsprosjekt (SARTRE). I lager- og
terminaldrift har det lenge vært benyttet roboter og autonome/fjernstyrte transportenheter, og
slike løsninger er også tatt i bruk/under utvikling både for bane, sjø og luft.
Potensielle gevinster ved bruk av automatiserte og autonome løsninger er bl.a. knyttet til
kostnadsbesparelser knyttet til bemanning, drivstofforbruk/utslipp og skader, mer effektiv
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bruk av transportinfrastruktur (bilene kan kjøre tettere på veien), reduserte utslipp og redusert
ulykkesrisiko.
Denne teknologien byr også på en rekke utfordringer, bl.a. i form av konsekvenser for
fordeling av oppgaver og ansvar mellom fører/pilot, produsent og myndigheter,
juridiske/lovmessige barrierer, krav til trafikksikkerhet, teknologiens modenhet og pålitelighet
og ikke minst: sårbarhet for hacking eller sabotasje.

8.4 Energibærere og motorteknologi
Utviklingen innen motorteknologi og energibærere er i stor grad drevet av miljøhensyn.
Elektrifisering og utvikling av batteriteknologi gjør at el-baserte løsninger utvikles/tas i bruk i
alle deler av transportkjeden, alene eller i kombinasjon med diesel eller andre drivstoff. På
grunn av rekkevidde-problematikk, vil el-drift av tunge kjøretøy forutsette hybrid-drift, og
evt. også el-forsyning underveis – "elektriske veger". Dette er på forsøksstadiet, bl.a. med
testing i Sverige og Tyskland: I Sverige skal én km av vegen mellom Arlanda og
logistikksentret i Rosersberg elektrifiseres. Det legges ned en el-skinne i vegbanen som driver
og lader kjøretøyene i fart. Strekningen skal etter planen tas i bruk høsten 2015, og vil
trafikkeres av lastebiler som går i skyttel mellom flyplassen og logistikksenteret. Andre
løsninger som prøves ut i Tyskland inkluderer bruk av kjøreledning for el-drift av tunge
kjøretøy, kombinert med diesel for strekninger uten kjøreledning. Det er også kommet på
markedet varianter av temperaturkontrollerte containere som benytter strøm: både helelektriske kjølecontainere og containere der elektrisk drevet kjøling kan kombineres med
dieseldrift med egen tank.
Potensialet i utviklingen innen motorteknologi og energibærere er i stor grad knyttet til
miljøeffekter: reduserte utslipp med både lokale og globale effekter. En av hovedutfordringene knyttet til disse løsningene, er etablering av infrastruktur for distribusjon og
salg av nye drivstofftyper. Myndighetene har en viktig rolle som tilrettelegger for
tilgjengelighet og forutsigbarhet mht. både selve drivstoffet, og avgiftsstruktur knyttet til
drivstofftypene. Dette er nødvendige forutsetninger for at transportbransjen skal kunne satse
på og etterspørre de nye løsningene som utvikles.
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9 Konklusjoner og forslag
9.1 Økende kompleksitet i forvaltningen av tunge transporter på
vegnettet
Statens vegvesen leverer både veginfrastruktur og et forvaltningssystem for framkommelighet
og sikkerhet på vegnettet. Nytt er også at vi må ta et større ansvar for at hele vårt system også
ivaretar miljø og krav til reduserte klimautslipp. Transportetatene jobber tett sammen for å for
å få best mulig nytte av de enkelte transportformenes fortrinn. Arbeidet med sårbarhet og
beredskap i transportsystemet flytter også ambisjonsnivå fra å holde opp den enkelte strekning
til å sørge for framkommelighet for hele transporten. Statens vegvesen tar også nå et større
ansvar for å utvikle døgnhvileplasser langs vegnettet. Det er også mindre toleranse for
irregularitet og forventninger om informasjon og tilrettelegging ved brudd i vegnettet. Vi ser
derfor en trend mot at forvaltningen av infrastrukturen i større grad blir en helhetlig tjeneste
som ivaretar transportene og næringslivets behov, sikkerhet og miljø.
Vi går også i retning av et system med ulike tungtrafikkruter. Her tenker vi på utviklingen mot
100-tonn nett, kranbilnett og nett for modulvogntog. Det diskuteres også om det skal være
forskjell på vinter- og sommernett, og om kjøretøy som er bedre utrustet, jf at toakslet
trekkvogn har større problemer på vinterføre enn treakslet. Videre er det diskusjon om å
differensiere hvilke veger som er åpne for de ulike sammensetningene av modulvogntog, fordi
den Link-trailer sporer dårligere enn de to andre.
Økende internasjonalisering av godstransporten på veg gir også utfordringer. Fremover blir
det økende krav til kontrollene på veg. Dette gjelder både effektivitet slik at kontrollene virker
etter hensikten, og i minst mulig grad stanse transporter som følger reglene. Det diskuteres
også om det vil være hensiktsmessig å supplere dagens reaksjonshjemler med andre
reaksjonsformer. Ressursbehovet til kontroller øker.
Teknologien gir nye muligheter både til å gi tilpasset informasjon, styre trafikk og gi
tillatelser. Automatiserte og autonome kjøretøy kan også bidra til å ivareta sikkerhet. Mål om
sikkerhet og miljø er avhengig av at modulvogntog bidrar etter forutsetningen om at antallet
vogntog reduseres. Regelverket og forvaltningssystemene for å håndtere modulvogntog og
andre transporter med store dimensjoner bør ta hensyn til omfanget av kjøretøy og endring i
trafikkarbeid som følger av nye kjøretøydimensjoner Dette kan være lokale konsekvenser som
følger av endret rutevalg eller konsekvenser som skyldes overføring av gods fra jernbane og
sjø til veg. Transport og trafikkanalyser bør derfor også brukes i forvaltningen av transporten
og trafikken på vegnettet, ikke bare for investeringer i infrastruktur. Tradisjonelt er det en
samordning mellom transportetatene når det gjelder investeringer i infrastruktur, jf det tette
samarbeidet om investeringer i NTP. Dette bør også utvides til å gjelde forvaltningen av
infrastruktur, slik at tiltakene samlet sett trekker i retning av samme mål.

9.2 Behov for utvikling av kunnskap, policy og løsninger
Statens vegvesen bør sette i gang et langsiktig arbeid med å utvikle systemet for forvaltning
av godstransport på veg, herunder konsekvenser av utvikling i vekter og dimensjoner og andre
egenskaper ved kjøretøyene for utvikling av veg. Dette arbeidet bør ta utgangspunkt i at vi har
en annen teknologisk plattform enn da dagens systemer ble utviklet. Dagens system med
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veglister er gammeldags og lite brukervennlig. De tunge driverne for endringer i retning
tyngre og lengre kjøretøy og behovet for spesialtransporter må fanges opp på et så tidlig
tidspunkt som mulig. Herunder endringer i EU, andre nordiske land, forskningsmiljøer og
gjennom tett dialog med transportbrukere og transportører. Statens vegvesen bør ha en
kunnskapsbasert og strategisk tilnærming til forvaltningen av tungtransport på veg, herunder
kunnskap om logistikk og transportetterspørsel og trafikkmengder som kan forventes ved
ulike løsninger.
Det bør utarbeides felles planer og strategier for godstransport på veg i Norden.
Vegdirektoratet bør i større grad samarbeide med Sverige og Finland og legge felles planer og
strategier for hvordan godstransport på veg i Norden skal reguleres. Et etablert samarbeid med
disse landene vil også kunne gjøre det lettere å innta felles standpunkt ovenfor EU. Hvis vi
står alene og ikke er medlemsland (men via EØS –avtalen forpliktet til å følge regelverket) er
vår mulighet til å påvirke politikken og reglene svært liten. Norden har noen særegne
utfordringer som ikke gjør seg gjeldende på kontinentet og det er antakelig lettere å få
gjennomslag hvis vi står samlet.
Det bør utarbeides brukervennlige grensesnitt for informasjon om reguleringer i vegnettet
etter modell fra Nasjonal reiseplanlegger. Idealet bør være at transportøren eller sjåføren
legger inn start- og sluttpunkt og kjøretøyets lengde og vekt, og anbefalt/tillatt rute kommer
opp. Har man rute (eller start og endepunkt) bør man også kunne lett få frem hvilke kjøretøy
som kan nyttes.
Strategier og planer for fremtidig forvaltning krever økte kunnskaper og kobling av kunnskap
til en helhetlig policy. Det er behov for kunnskap om hvordan næringslivet bruker
modulvogntogene og hva det betyr for organisering av logistikken og for transportmiddelvalg,
herunder om det er behov for omkoblingsplasser og parkering for hengere og hvordan dette i
så fall bør håndteres. Det er behov for å følge utviklingen og evaluere praksis som følger av
kriteriene som er iverksatt. Det er i denne sammenheng viktig at tellepunktene fremover
registrer antall kjøretøy lenger enn 19,5 meter.
Der behov for mer kunnskap om ulykkesrisiko og skadegrad ved større kjøretøy, sett i
sammenheng med eksponering og klimaeffekter. Dette er kunnskap som er viktig å hente inn
for å utvikle framtidig policy.
Det er også behov for mer kunnskap om tunge kjøretøys nedbrytingseffekt på vegkroppen.
Det bør gjennomføres forsøk med tyngre og lengre vogntog på teststrekninger. Dette må
håndteres som dispensasjoner fra dagens vegtrafikklovgivning.
Det er også behov for løsninger som gjør at eksisterende sekundære vegnett kan utnyttes
bedre. Det er i denne forbindelse behov for økt kunnskapsgrunnlag om tyngre og lengre
vogntogs sporingsegenskaper. Det ligger mulige løsninger i mer kreativ bruk av NVDB, vi
har også begynt med dette med å kjøre sporingssimuleringer basert på data fra NVDB.
Framover vil vi også anbefale å vurdere løsninger der det er mulig å bestille
transporttillatelser til kjøretøy utover de tillatte generelle dimensjonene basert på at
transportøren betaler for den kostnaden dette påfører samfunnet i økt slitasje på vegnettet og
andre eksterne kostnader. Da trenger en ikke vurdere om lasten er umulig å dele, men heller
om det er samfunnsøkonomisk lønnsomt med et større kjøretøy.
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Når det gjelder tunge kjøretøy og særlig store vekter og dimensjoner, kan det tenkes
individuelle reguleringer av transporter som ikke er spesialtransport i tradisjonell forstand. I
første omgang tenker vi på strekningene mellom riksvegnettet og frem til målpunktet. Det er
da snakk om adkomststrekninger der det dreier seg om få kjøretøy, men likevel viktige
strekninger for de bedriftene det gjelder. Dette er tilsvarende tankegang som for universell
utforming og kollektivtransport der en planlegger for tilgjengelighet på hele reisen. Slike
løsninger krever at det gjennomføres forsøk og demonstrasjonsprosjekter slik at en får testet
ut hva som virker i praksis og evaluere løsninger. Ny teknologi knyttet til kooperativ ITS og
automatiserte og autonome transportløsninger kan være aktuelle i denne sammenheng.
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Vedlegg 1 Dimensjonerende krav i håndbøkene
Håndbok N100 Veg- og gateutforming
Håndboka beskriver krav til geometrisk utforming av veger og gater. I forbindelse med alle
krav vurderes hensynet til tunge kjøretøy i tillegg til å oppfylle kravene til laster i forskrift til
veglovens § 13 (se innledning). Det er i tillegg jevnlig dialog med Trafikant- og
kjøretøyavdelingen knyttet til blant annet fastsetting av dimensjonerende kjøretøy.
Noen eksempler:

I formler for utregning av minste horisontal- og vertikalkurveradius ivaretas hensynet til
vekt. Dette er forutsatt at gjeldende regelverk og tillatelser er fulgt. Ekstremtilfeller med
for eksempel høyt tyngdepunkt og feillastede vogntog er ikke dimensjonerende.

I 2008-utgaven ble hensynet til modulvogntog med lengde 25,25 m og daværende
kombinasjoner ivaretatt gjennom sporingskurver. Den gang dekket sporingen for ordinært
vogntog på 22 m også lengde på 25,25 m. Sporingskurvene følger anvisningene i
forskriften til veglovens § 13.

Det har etter 2008-utgaven skjedd endringer knyttet blant annet til kombinasjoner av
modulvogntog på 25,25 m som gjør at dagens sporingskurver ikke lengre stemmer.
Justering av N-100 er under arbeid.

I forbindelse med krav til kryssutforming er det utviklet tabeller som viser mulige
størrelser på kantradier i T- og X-kryss avhengig av kjøretøytype og kjøremåte. For
rundkjøringer er også fremkommelighet for tunge vurdert på grunnlag av sporingsforsøk
og -modeller (se ellers punktet om sporingskurver). Her forutsettes lav fart og at
overkjørbart areal benyttes. Det har vært noen hendelser med vogntog i rundkjøringer
hvor farten har vært for høy. I siste revisjon av håndbok N100 ble også kravet til minste
radius i rundkjøringen utvidet, blant annet for å bedre fremkommeligheten for tunge
kjøretøy.

I alle horisontalkurver under 500 m er det krav til breddeutvidelse slik at
fremkommeligheten for dimensjonerende kjøretøy er ivaretatt. Som regel er vogntog
dimensjonerende.

I forbindelse med forbikjøringsfelt tas det hensyn til fartsdifferansen mellom tunge og
lette kjøretøy. Egne beregningsmodeller er utviklet med oppdaterte og fastlagte verdier for
effekt og tyngde av tunge kjøretøy. Verdiene er satt forholdsvis lavt for å dekke en stor
bredde av tunge kjøretøy (både nye og gamle). Massen til tunge kjøretøy er her satt til
40 000 kg, effekten til 360 kW (som tilsvarer 489,6 HK). For beregning av
retardasjonsfelt er det lagt inn en retardasjon på 3,0 m/s2 (for alle kjøretøy). Dette er under
vurdering som følge av innføringen av 25,25 meter modulvogntog.
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Håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder
Håndboka beskriver krav til dimensjonering av rekkverk, samt valg, dimensjonering,
plassering og forankring/innfesting av rekkverk. Herunder inngår også midlertidige rekkverk.
I tillegg gir håndboka krav til utforming av grøfter og utforming av sideområdet.
Ved utarbeidelse av håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder tas det hensyn til
enklere framkommelighet og sikkerhet for næringstransport (store kjøretøy og tungtransport
med lengde 22 m og vekt 10 t eller mer). Nedenfor følger en kort oversikt over slike krav:

På nye nasjonale hovedveger med midtrekkverk og siderekkverk er krav til avstanden
mellom rekkverkene satt til minimum 5,75 m. På eksisterende veger, eller nye veger med
redusert standard, der midtrekkverk settes opp skal avstanden mellom midtrekkverk og
siderekkverk være minimum 5,25 m (kap.2.10)

Minimum åpning i midtrekkverk (nødåpning/driftsåpning) er fastsatt til 27-32 m (min 15
m) tilpasset til at tunge kjøretøy (22 m) kan snu 360 grader i nødstilfeller.

Krav til åpninger i midtrekkverk på begge sider av bruer er tilpasset tunge kjøretøy og
spesialtransport.

Krav til midtdelere på motorveier med stor andel av tungtrafikk er hevet opp til stivere
H2-rekkverk som er testet til å fange opp tyngre kjøretøy (>13 t) på avveie på en
kontrollert måte. Dette gjelder også rekkverk på bruer, ved vann, støttemurer og stup
høyere enn 4 m, ved jernbane, T-bane trasé, tunneler, osv.

På motorveger og på andre veger med fartsgrense >80 km/t og tungtrafikk ÅDT>800,
hvor risikoen for utforkjøringsulykker er større enn normalt, på bruer som krysser
høyhastighetsbaner, og langs veier der det ligger høyhastighetsbane innenfor
sikkerhetssonen, er det krav til H4-rekkverk som er testet til å fange opp tunge kjøretøy
med vekt 30-38 t.

Kravet til at brurekkverk forlenges ut over brua er satt spesielt for å hindre tunge kjøretøy
i å kjøre gjennom rekkverk i overgangsdelen mellom bru og veg

Midlertidige situasjoner som vegarbeidsområder skal i de fleste tilfeller beskyttes med
stivere T3 rekkverk som er testet til å fange opp tyngre kjøretøy (>10 t) på avveie på en
kontrollert måte.

Lysmaster, portaler som er montert i sikkerhetssonen skal være energiettergivende

Det stilles krav til fri høyde over kjørebanen i sikkerhetssonen av hensyn til sikkerheten
for høye kjøretøy som busser og vogntog. Det skal ikke være overhengende skilt og
skiltportaler, skråstilte brupilarer, tunnelportaler, støyskjermer med skrå vegger i
sikkerhetssonen.
Vi har fortsatt ikke krav til andre siderekkverk som er tilpasset til tungekjøretøy og støtputer
montert på veier er primært konstruert for påkjørsel av personbiler, men våre krav er på
samme linje som i andre skandinaviske land og en god del europeiske land.
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Håndbok N200 Vegbygging
Håndboka beskriver krav til dimensjonering av vegens over- og underbygning (inkluderer
både veg og sideterreng/grøft), grøfteutforming, geoteknikk, samt
dimensjonering/forankring/innfesting av ulike vegelementer som kummer, rør, murer,
kantstein, gjerder og stolper. Gjeldende forskriftskrav til laster følges når krav til vegens overog underbygning settes. Her vurderes trafikkmengde (ÅDT-T), dimensjoneringsperiode (20 år
etter åpning), aksellast og antall kjørefelt. Ut fra det defineres en trafikkgruppe (A-E) som
benyttes når de ulike lagene i overbygningen fastsettes.
Håndbok N400 Bruprosjektering
Håndboka omhandler krav til dimensjonering av alle offentlige bruer og ferjeleier. Herunder
menes statikk, laster og materialvalg. Trafikklaster på bruer og andre bærende konstruksjoner
dekkes i dag i stor grad av Eurokoder (NS-EN 1991-2). Det som ikke dekkes av Eurokoden
vil bli gitt ut som egen forskrift med hjemmel i forskrift om anlegg av offentlig veg § 2 nr. 3.
Forskriften vil inneholde utfyllende bestemmelser om:

Trafikklast på ferjekaibruer

Trafikklast på fylling inntil konstruksjoner

Spesialtransporter

Trafikklast på bruer med spennvidde over 500 m
Trafikklast på bruer er i NS-EN 1991-2 inndelt i 4 ulike lastmodeller (LM1 – LM4):

LM1 består av konsentrerte laster med dobbel aksling (boggilast) og jevnt fordelte laster.
Det er 1,2 meter mellom akslene i boggien.

LM2 består av en enkelt aksellast lik 40 tonn som kan plasseres hvor som helst i
kjørebanen

LM3 representerer modeller for spesialkjøretøyer

LM4 representerer en folkemengde og er en jevnt fordelt last lik 0,5 tonn/m2
Alle aktuelle lastmodeller skal benyttes i dimensjoneringen, men i de aller fleste tilfeller er det
LM1 som benyttes for globale beregninger.
Eurokoden gir anledning til å forandre lastverdier i nasjonalt tillegg. Den norske LM1 er lik
Eurokodens opprinnelige LM1 bortsett fra den jevnt fordelte lasten i lastfelt nr. 1 som er 5,4
kN/m2, mens Eurokode angir 9 kN/m2. Ved beregning av trafikklaster inndeles brua i baner
(uavhengig av antall kjørefelt) med bredde 3,0 meter.
Eksempel:
For en bru med 7,5 meter fri bredde mellom rekkverk blir trafikklast LM1 (2 baner + 1,5
meter øvrig areal):
Aksellast 30 tonn per aksel i bane 1 og 20 tonn per aksel i bane 2. Øvrige 1,5 meter har ingen
aksellast. Total last fra aksellastene: 100 tonn
Jevnt fordelt last på (0,54 x 3) + (0,25 x 3) + (0,25 x 1,5) = 2,75 tonn/m over hele brua
For en bru med 9,0 meter fri bredde mellom rekkverk blir trafikklast LM1 (3 baner):
Aksellast 30 tonn per aksel i bane 1, 20 tonn per aksel i bane 2 og 10 tonn per aksel i bane 3.
Total last fra aksellastene: 120 tonn
Jevnt fordelt last på (0,54 x 3) + (0,25 x 3) + (0,25 x 3) = 3,12 tonn/m over hele brua
Håndbok N500 Vegtunneler
Håndboka inneholder krav til prosjektering og bygging av tunneler på offentlig veg. Deltema
er tunnelprofilbredder, geologiske undersøkelser, trafikk- og brannsikkerhet, ventilasjon,
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belysning, drenering, stabilitetssikring, vann- og frostsikring og tekniske anlegg. For alle krav
knyttet til dimensjonering av overbygning i tunnel henvises det til håndbok N200
Vegbygging. Håndbok N500 Vegtunneler har noen krav som kan knyttes direkte mot
hensynet til tunge kjøretøy:





Det er krav om høydehinder før alle tunneler for å hindre høye kjøretøy å kjøre inn i
tunnelen.
Stigningskrav er i henhold til trafikksikkerhetsforskriften for riksveger. Her kommer også
samme forskrift for fylkesveger. Kravene her er blant annet knyttet til tunge kjøretøy blant
annet i forhold til stor fartsdifferanse mellom tunge og lette kjøretøy og fare for varmgang
av bremser.
Det er krav til transport av farlig gods. Alle vanlige tunneler med liten trafikk kan som
regel holdes åpne for transport av farlig gods. For tunneler i bystrøk, undersjøiske tunneler
og i lengre betongtunneler (senketunneler, tunneler direkte under bygninger etc.) bør det
foretas særlige vurderinger. Gjennom slike analyser skal det foretas en beregning og
sammenligning av risikoen for personskader og materielle skader ved kjøring gjennom
tunnel og på alternativ rute.
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Vedlegg 2 Bestillingen til Statens vegvesen
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Bred samfunnsanalyse av godstransport. Oppgaver som skal løses internt
i Statens vegvesen - bestilling

Det er behov for å gjennomføre arbeid internt i Statens vegvesen for å konkretisere hvordan
godstransport på veg kan bli sikrere, mer miljøvennlig og mer samfunnsøkonomisk effektiv.
Under følger vedlegg som viser hvilke etatsinterne oppdrag som skal utføres av Vegvesenet
og som krever innsats på tvers av avdelinger. Det er tre oppdrag, hvorav to skal gjennomføres
av VT og TK som hovedansvarlig med bistand fra TMT. Disse har vi kalt «Dimensjonering
av og tekniske krav til kjøretøy og vegnormaler – behov for et samordnet system» og «Et
riksvegnett for langtransport». Vi har delt dette i to oppdrag, men det kan organiseres
annerledes dersom det er mer hensiktsmessig. Oppdragene har vært drøftet tidligere i møter
med TK og VT.
Det tredje oppdraget har vi kalt «Bylogistikk – utslipp, byliv». Dette skal ledes fra «Bred
godsanalyse» (Toril Presttun) og arbeidet skal i hovedsak gjøres av prosjektet selv og av
konsulent. Arbeidsomfanget på dette oppdraget er begrenset til å bidra på anslagsvis tre møter
og gi faglig tilbakemelding underveis i arbeidet.
Godsprosjektet vil innkalle de som skal jobbe med disse oppdragene til et møte i starten av
september for å avklare problemstillinger, ressurser og ambisjonsnivå bestillingene. Vi ber
derfor om at avdelingene så snart det lar seg gjøre hhv før eller etter ferien å melde fra til
Toril Presttun hvem som skal jobbe med dette slik at vi kan innkalle til møtet. Det vil bli et
samlet avklaringsmøte for de som skal gjennomføre de to første oppdragene. Oppdraget om
bylogistikk får et eget avklaringsmøte, og det blir utarbeidet et første utkast til dette møtet,
spesielt rettet mot NTP- byutredning.
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Frist for oppdragene blir 15. mars 2015. Leveransen skal være i form av et notat som
beskriver utfordringer og skisser til løsninger med vurdering av kostnader og effekter.
Leveransen skal brukes som del av grunnlaget for rapport fra Godsprosjektet i juni. Når det
gjelder siste oppgave om bylogistikk skal det også leveres til byutredningen for NTP i
september 2014.
Siste leveranse er forslag til strategier og tiltak som kan inngå i transportetatenes og Avinors
forslag til nasjonal transportplan for 2018-2027.

1vedlegg
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Vedlegg til notat fra «Bred samfunnsanalyse av godstransport»

Oppgaver som skal løses internt i Statens vegvesen
Dimensjonering av og tekniske krav til kjøretøy og vegnormaler – behov for et samordnet
system
Det er behov for tettere samarbeid mellom TK, VT og TMT når det gjelder dimensjoner og
krav. Utgangspunktet må være samfunnets behov for effektive transporter veid opp mot
kostnader til utbygging og vedlikehold av infrastruktur samt ivaretakelse av sikkerhet og
miljø (på lang sikt).
Dagens utvikling av regelverk for kjøretøy henger bakpå samfunnsutviklingen. Nye pålegg
om kjøretøydimensjoner initieres og vedtas politisk, og innføres uten en helhetlig strategi.
Samtidig endres vegnormalene uten at det tas særlig hensyn til hva fremtidens
kjøretøydimensjoner og kjøretøyenes egenskaper vil bli og hva som vil gi effektive
næringstransporter. Utvikling i Norge avhenger også av endringer i naboland og EU. Sverige
åpner f.eks. for langt større og tyngre vogntog enn dagens modulvogntog og vi må være i
forkant i vurderinger av effektiv transport over landegrensene.
Moderne produksjon av bygg ol foregår i økende grad ved at ferdige elementer fra fabrikk
fraktes til målpunktet og monteres der. Dette innebærer et økende behov for
spesialtransporter. For å nå mål om effektive intermodale transporter, kan det også være
aktuelt i større grad å benytte overdimensjonerte kjøretøy eller kraner og trucker mellom
nærliggende terminaler.
Oppdrag:
a) Utvikle en kunnskapsbasert strategi for fremtidige krav til kjøretøydimensjoner, tekniske krav
og egenskaper ved tunge kjøretøy. Strategien skal sees i sammenheng med utvikling av
vegnettet, både utviklingen vegnormaler og utbyggingsstrategier som samordnes med
strategien. ITS må inngå. Instrumentering av vegnettet, sikkerhet og miljøegenskaper ved
bilene, kommunikasjon med sjåførene og samspillet veg-bil-fører er elementer som må inngå
i strategien.
b) Utvikle en strategi for hvordan Statens vegvesen bedre kan tilrettelegge for industriens og
logistikkbedriftenes behov for spesialtransporter.
c) Strategiene bør også inneholde en vurdering om det er behov for endringer i forskrifter ol
knyttet til tema og endringer i organisering av denne type langsiktig arbeid i Vegdirektoratet.

Arbeidsform: Arbeidsgruppe TK (Trafikantadferd), VT (Stab, PE) og TMT (ITS,
Vegteknologi) ledet av TK. Det kan brukes konsulent under rammeavtalen for NTP, men
finansieringen må komme fra avdelingene. Det bør samarbeides tett med næringslivet
(godsanalysen har etablert arenaer for samhandling) og knyttes til Statens vegvesens
engasjement i EU-prosjekter og CEDR.

Et riksvegnett for langtransport
Oppdrag:
a) VT oppdaterer rutevise utredninger og strategi for hvileplasser og vurderer tiltak for å
redusere sårbarhet og øke sikkerheten i forbindelse med godstransport på veg og pålitelighet
for disse transportene.
b) VT sammenstiller de største flaskehalsene på riksvegnettet og behov for tiltak vurderes.
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c) TK, VT (og evt. TMT) i samarbeid beskriver hvordan vi skal håndtere en sterk økning i antall
utenlandske kjøretøy i forbindelse med evt. oppheving av kabotasjeregelverket og åpning av
fritt innenlands marked for utenlandske sjåfører. Dette spenner bredt, og vi tenker på tema
som:
Behov for ressurser til håndheving, forventet teknisk utvikling angående automatiske
kontroller, innkreving av bompenger, systemer for sanksjonering, hvordan man skal redusere
sannsynligheten for at havarerte lastebiler medfører køer og utbygging av tilstrekkelig med
tilrettelagte hvileplasser for å unngå slumlignende forhold på provisoriske parkeringsplasser
og langs riksveg.

VT (VFU) og (Stab), TK (Trafikantadferd), og TMT(ITS), ledet av VT, samarbeider om
dette.
City-logistikk – utslipp, byliv
EU har mål om utslippsfri bydistribusjon innen 2030 som også angår Norge. Målet om
tilrettelegging for mer sykkel, gåing og kollektiv i byene avhenger også av at
varedistribusjonen i bysentra kan tilpasses en mindre bilbasert gateutforming.
Luftforurensning fra godsbiler er også et helseproblem. Målet i inneværende NTP om å
unngå trafikkvekst i hovedvegnettet inkluderer ikke godstransport. Dette innebærer at det nå
mangler et mål om å legge til rette for en mer effektiv varedistribusjon som gir mindre
trafikkarbeid og mindre beslag av gategrunn. Det er behov for å utvikle mer miljøvennlige
måter å organisere bydistribusjonen på, herunder konsolidering og bruk av miljøvennlige
leveringsmåter. Dette krever et tett samarbeid mellom kommune og næringsliv.
Kommende NTP-periode avsluttes sannsynligvis to år før EUs frist for CO2-fri bydistribusjon.
Vi må ha som ambisjon at strategien for hvordan vi skal oppfylle dette målet, presenteres i
kommende forslag.
Vegvesenets viktigste rolle er å utvikle trafikkregelverket slik at det er mulig å finne praktiske
løsninger. Dernest har Vegvesenet et sektoransvar som innebærer at vi skal være pådriver og
kunnskapsformidler i dette arbeidet. Mer effektiv bydistribusjon bør tas inn i bymiljøavtalene
og i policy for utvikling av riksvegnettet i byer.
Oppgave: Statens vegvesen skal lage en strategi for hvordan bydistribusjonen kan bli mer
miljøvennlig basert på EUs mål om CO2 reduksjon, bedre byluft, redusert areal for bil og
bedre sikkerhet for gående og syklende.
Arbeidsform: Bred godsanalyse, VT (Trafikkforvaltning), TK (Stab- vegtrafikkjus) og TMT
(Miljø/Transportplan/ITS) samarbeider om dette, ledet av Bred godsanalyse. Det brukes
konsulent fra NTP rammeavtale som dekkes av Godsanalyseprosjektet (Avrop Sintef).
Arbeidet gjøres i samarbeid med NTP bygruppe. De er også mottakere av resultater.
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