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Økte vekter og dimensjoner i Norge
- Et viktig steg mot klimamålene!





Kilde: Grunnlagsdokumenter for NTP 2022 - 2033



Mål

➢Transportere gods med:

➢ Reduserte klimagassutslipp til definerte mål.
➢ Færre biler på veien.
➢Minst mulig negativ påvirkning på infrastruktur.
➢ Redusert ulykkesrisiko.
➢ Like konkurransevilkår.



KLIMAMÅL

50% reduksjon i forhold til 
2005-nivå

2020: 82 % av bilene og 92 % av km er med Euro 6, som er den 
strengeste utslippsnormen for lastebiler i dag.



Eksempel: 200 paller fra Karihaugen til Arendal



Eksempel: 200 paller fra Karihaugen til Arendal

600 kg. pr. pall



Eksempel: 200 paller fra Karihaugen til Arendal

- 20% reduksjon i CO2-utslipp

- 33% reduksjon i antall vogntog

- 35% i arealbehov på vei



Normalt norsk vogntog:
19,5 meter – 50 tonn

Dette kan man i dag:

«24-meter» – inntil 60 tonn*

* Kun på MVT-vegnettet



Tømmervogntog er «identisk» med et 24-meters vogntog



24-meters vogntog vs. modulvogntog

+ 1,25m



Sporingskrav
Krav i hht Forskrift om bruk av kjøretøy er at vogntoget skal kunne vende 360 grader innenfor to 
konsentriske sirkler på 12,5 og 2,0 meter

24m tømmervogntog Modulvogntog type 1



Sammenlikninger vekt vs. volum

50 tonn 36 paller
103 m3

54-58 tonn 36 paller
103 m3

60 tonn 48 paller (+33%)
135 m3 (+31%)

60 tonn 51 paller (+42%)
142 m3 (+38%)

totalvekt volum

(H = 2,7m – B = 2,5m)



Sammenlikninger utslipp pr. transportert tonn gods 

4,0 l/mil 10,6 kg 0,38

4,3 l/mil 11,4 kg 0,36 -6%

4,4 l/mil 11,7 kg 0,32 -16%

4,5 l/mil 11,9 kg 0,33 -14%

forbruk CO2/mil CO2/tonn/mil



Sammenlikninger utslipp pr. transportert tonn gods
DUO2 i Norge? 

Sammenliknet med modulvogntog type 1 og 2:
66 palleplasser = 29% mer.
CO2-reduksjon = 0,32 (-16%) ved 60 tonn / 0,28 (-37%) ved 74 tonn



Andre viktige parametere

➢ Trafikksikkerhet
➢ Fremkommelighet
➢ Kompetanse
➢ Veislitasje
➢ Brubelastning



Oppsummert

➢ Miljøvogntog viktig for å redusere kostnader i norsk industri!
➢ Gi næringslivet forutsigbarhet for investeringer!
➢ Styrket næringsliv i distriktene!
➢ Like konkurransevilkår!
➢ Sikre arbeidsplasser og skatteinntekter i kommunene!
➢ Store miljøgevinster!
➢ Bedret trafikksikkerhet!
➢ Helhetlig vegnett slik at passering av fylkes- og kommunegrenser sikres!
➢ Identifisere flaskehalser og løse de raskt!
➢ Samlet næringsliv ønsker innføring raskt!

➢ Godt samarbeid mellom Stat/fylker/kommuner og 
næringsliv gir vinn-vinn!



Følg NLF på 

www.lastebil.no

facebook.com/lastebil
Takk for oppmerksomheten!

http://www.lastebil.no/

