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Revidert handlingspakke for bedre luftkvalitet i Oslo – Høring 

Kommentarer og innspill fra Norges Lastebileier-Forbund 

 
Norges Lastebileier-Forbund (NLF) viser til brev datert 28.06.10 vedrørende høring på forslag 

til revidert handlingspakke for bedre luftkvalitet i Oslo. Vi kommenterer de forslagene til 

tiltak som angår godstransport på vei direkte eller indirekte. 

 

Konsentrert arealbruk og redusert transportomfang 

NLF bifaller virkemidler for å redusere trafikkomfanget lokalt for den del av trafikken hvor 

det finnes alternativer, altså ulike tiltak for å redusere bruk av privatbil. Når det gjelder 

godstransport lokalt, finnes det få eller ingen alternativer til lastebil. Vi er også positive til 

konsentrert utbygging ved kollektivknutepunkt og langs akser som kan betjenes med 

kollektivtransport. I den forbindelsen understreker vi at det må legges til rette for gode 

varemottak og smidige løsninger for nødvendig godstransport med lastebil eller stor varebil, 

blant annet for å redusere tomgangskjøring. 

 

NLF har i utgangspunktet ingen innvendinger mot bilfrie soner, forutsatt at det også her 

sørges for gode muligheter for varelevering med lastebil/varebil. 

 

Trafikantbetaling 

NLF er forberedt på at det på sikt kan bli innført køprising når det er dokumentert kø- og/eller 

miljøproblemer av et visst omfang i norske storbyer. Dette kan være et virkemiddel for å 

bedre fremkommeligheten og/eller redusere miljøproblemer. Bomringer må avvikles før 

køprising innføres og nettoinntektene må øremerkes transportformål i det aktuelle området.  

 

Det er viktig at representanter fra lastebilnæringen – som vegbrukere – deltar i 

utredningsarbeidet der det skal analyseres om det er behov for å innføre køprising, herunder 

eventuelt opplegg for gjennomføring. 

 

Piggdekkavgift 

NLF har i utgangspunktet ingen innvendinger mot piggdekkavgift i Oslo og Bærum. I en 

undersøkelse om piggdekkbruk på lastebiler og vogntog som NLF gjennomførte i sommer, 

kom det frem at hovedtyngden av de som kjører med piggdekk kjører i Nord-Norge. I våre tre 

nordligste fylker svarer 52 prosent at de kun kjører med piggdekk. I gjennomsnitt for resten 

av landet svarer 15 prosent at de kjører med piggdekk, mens tilsvarende tall for kun Oslo, 
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Akershus og Østfold er 10 prosent. En piggdekkavgift vil derfor bety lite for lastebiler som er 

hjemhørende i distriktet, mens det kan være en ulempe for lastebiler som kjører til og fra 

andre deler av landet.  

 

Lavutslippssone 

Dersom vi blir nødt til å velge mellom avgift og forbud som virkemiddel for å redusere NO2-

utslippene, vil vi foretrekke et forbud mot nærmere bestemte forurensende kjøretøyer.  

 

I en overgangsperiode på for eksempel 2-3 år – før forbudet inntreffer – kan man ha en 

moderat avgiftslegging av alle bensin- og dieseldrevne kjøretøyer med motorer som ikke 

tilfredsstiller Euro 4-kravene (”miljøoblater”). Denne ordningen vil være ”lett” å kontrollere, 

den kan virke trafikkdempende, den vil være rettferdig og uten videre økonomisk 

overkommelig. Samtidig gir den lastebileierne muligheten til å tilpasse seg. Det må forutsettes 

at kommunene bruker nettoinntektene på målrettede miljøtiltak rettet mot de som betaler 

miljøavgiften. Samtidig med dette kan det etableres effektive terminaler utenfor bykjernene 

der omlasting til og oppfylling av miljøvennlige distribusjonsbiler kan foregå 

(samdistribusjon). 

 

Dersom man ender opp med å innføre lavutslippsoner basert på avgifter, mener vi at 

avgiftsinntektene skal brukes til å stimulere lastebilbedriftene til å kjøpe miljøvennlige biler, 

dog uten at ordningen blir konkurransevridende. En vrakpant på 100 000 kr på nærmere 

bestemte lastebiler ved kjøp av lastebil med for eksemepl Euro 5-motor, kan være en måte å 

stimulere på. NLF tilbyr seg å delta i arbeidet med å utforme en rettferdig og målrettet 

refusjonsordning. 

 

NLF vil gjøre oppmerksom på at lastebiler med lave euroklasser kan bli solgt til firmaer som 

kjører i byer og tettsteder som har NO2-nivåer under grenseverdiene, med økt luftforurensing 

der som resultat. Det er også en fare for at eksporten av gamle lastebiler vil øke som følge av 

et slikt forslag. En vrakpantordning med krav til opphugging vil motvirke en slik effekt. 

 

Vi kan videre se for oss at transportbedrifter vil kjøpe mindre varebiler for å omgå ordningen 

med lavutslippssoner. Dette vil føre til flere kjøretøyer på vegene og dermed forsterke 

miljøproblemene. Myndighetene bør se nærmere på miljøregnskapet i en slik situasjon. 

 

Sonestørrelse 

En lavutslippssone trenger ikke å omfatte hele kommunen, noe den heller ikke bør når 

problemene er forholdsvis avgrenset. Det er imidlertid grunn til å frykte at sonen der 

innkreving vil foregå, særlig av praktiske grunner, vil bli mye større. Hvis AutoPASS skal 

brukes i kontrolløyemed, ender man for eksempel opp med å kreve en ekstraavgift i hele 

bomringen i Oslo selv om problemene beviselig er knyttet til indre deler av Oslo sentrum og 

stedvis langs Ring 3.  

 

Håndheving 

Det må sikres at utenlandsregistrerte lastebiler stilles overfor samme krav til avgiftsbetaling, 

samt at oppdagelsesrisikoen må være høy for disse også. Innkrevingen må bli like effektiv 

som fra norske lastebiler. 

 

Ordningen med lavutslippssoner må umiddelbart avvikles når NO2-utslippene er under 

grenseverdien. 
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Bedre kjørevaner (øko-kjøring) 

Det finnes flere ulike leverandører av økokjøringskurs. Lastebilbedrifter gjennomfører ofte 

slik opplæring i samarbeid med sin billeverandør. NLF mener det er vanskelig å nå det store 

flertallet av sjåfører med slike tiltak og anbefaler derfor øket fokus på informasjon og 

motivasjon. Man er i tillegg usikker på langtidseffekten av økokjøringskurs. 

 

Håndheving av forbudet mot unødig tomgangskjøring 

Det beste tiltaket for å redusere tomgangskjøring av lastebiler og varebiler, vil være bedre 

forhold for varelevering, slik at tunge kjøretøyer kommer smidig frem og slipper å stå ”på 

nåde” utenfor en butikk mens varer blir levert. 

 

Støvdempende tiltak 

NLF mener at god rengjøring av gater og veier er av de viktigste tiltakene for å reduseres 

svevestøvet. 

 

Lokale tiltak – lokal informasjon 

NLF mener at god informasjon er en nøkkel til endrede holdninger og endret adferd i 

trafikken. Siden det her er snakk om lokale miljøproblemer og lokale tiltak, mener vi at det er 

viktig også å følge opp med lokal informasjon, kortfattet og klar av typen ”slik var det før, så 

satte vi inn disse tiltakene og sånn har det blitt nå”. 

 

 

 

Brevet sendes kun elektronisk. 

 

 

Med hilsen 

Norges Lastebileier-Forbund 

 

 

 

Olav Slaatsveen      Terje Grytbakk 

Adm. direktør       Fagsjef veg og samferdsel 


