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Nordmenn er i stadig bevegelse - på gummihjul!
Hver eneste dag bruker vi tid, penger
og energi på veitransport.
Likevel har vi begrenset kunnskap om dette emnet.
Kanskje ikke så rart. Mange synes sikkert det virker tørt.
Men gummihjultransportens betydning for den enkelte
og for samfunnet er et rikholdig tema.
Denne boka gir en del smakebiter, forhåpentligvis
vil du finne noe som interesserer deg.
God tur!
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FORORD
Det finnes svært mange transportformer
- fra rulleskøyter til romraketter. I denne
boka er det veitransport det handler om.
Den er først og fremst laget som et oppslagsverk til bruk i prosjektarbeid.
Derfor inneholder den mye data. For at
informasjonen skal bli forståelig, er alle
viktige tall i denne boka kommentert og
forklart.

Veitransport

Veitransport er den absolutt viktigste
transportformen både i Norge og resten
av verden. Alle bruker vi veiene på en
eller annen måte. Enten vi går, sykler,
kjører moped, motorsykkel, bil, buss
eller lastebil, har vi et forhold til veien.
Har vi tilgang til ett eller flere av disse
transportmidlene, gir veiene oss frihet til
selv å bestemme når, hvor og hvordan vi
vil reise. Dette er et gode de fleste nordmenn er vant til og tar som en selvfølge.
Det er først når vi tenker etter hva vi
bruker veiene til, eller sammenligner oss
med land som ikke har samme veinett
og transportmidler som oss, at vi forstår
hvor viktig dette er for oss som privatpersoner og som samfunn.
Men transport av mennesker og gods
langs veiene har også sin pris. Mange

blir berørt av støy og luftforurensning.
Noen blir også skadet eller dør i trafikken. Ulempene ved veitrafikken er et
stort og viktig felt. Boka vil ta for seg
både fordelene og ulempene, men av
plasshensyn kan ikke alle temaer
behandles like grundig. Ulykker er et
viktig trafikktema. Siden Trygg Trafikk
har laget mye undervisningsstoff om
trafikkulykker, er dette temaet ikke tatt
med i boka. Er du interessert, vil Trygg
Trafikk gi deg den informasjonen du
trenger.

Kilder

Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV)
har en stor databank om veitransport
(Bil- og veistatistikk). Denne informasjonen
brukes av alle som er interessert i veitransport, blant annet aviser, NRK,
myndigheter, bedrifter og andre organisasjoner som er avhengige av informasjon
om veitransport. Transportøkonomisk
Institutt (TØI) og Statistisk sentralbyrå
(SSB) har også svært mye data om veitransport. Informasjonen i denne boka er
derfor basert på data fra OFV, TØI og
SSB. Når ikke annet er angitt, er dataene
hentet fra OFVs Bil- og veistatistikk.
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1. SAMFERDSEL
1.1. Veiene - en selvfølgelig del av
hverdagen
De aller fleste mennesker
i vårt land og i vår del av
verden beveger seg daglig
på veier. For å komme til
skolen eller arbeidsstedet må
vi gå, sykle eller kjøre på veier.
Nesten alle varene som selges
i butikkene er fraktet dit på
veier. Statistisk sentralbyrå
har beregnet at 95 av 100
reisende bruker enten personbil, buss, drosje eller motorsykkel/moped. Av disse igjen
bruker 9 av 10 personbil.

1.1.1. Spredt bebyggelse krever gode
kommunikasjoner

De fleste partiene på
Stortinget har sett det som et

viktig politisk mål å beholde
den spredte befolkningsstrukturen. Hvis folk skal bo
i distriktene, må de ha arbeid
og hvis bedrifter og annen
virksomhet skal fungere, må
transportsystemene være i
orden. Varer og mennesker
må komme raskt og enkelt
til bestemmelsesstedene. I
alle år etter krigen har det
derfor vært en viktig samfunnsoppgave å utvikle
samferdselssystemet. Særlig
har veinettet blitt prioritert.
Det har vært et stort løft å
bygge ut veisystemene slik
vi har det i dag.
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Et eksempel på forbruksutviklingen kan være noe så
enkelt som bruk av sko.
Hvis vi tar et raskt tilbakeblikk på dine foreldres ungdomstid, ser vi at de fleste
klarte seg lenge med to par
sko, ett til hverdagsbruk og
ett til fest. I alle fall gjaldt
dette guttene. Selv om jentene kanskje hadde et par i tillegg, var det sjelden noe problem å ha hele familiens
hverdagssko på gulvet i
entréen. I dag er det vanlig å
ha flere par sko til skole/
jobb, det samme til ulike fritidsaktiviteter og «penbruk».
Består familien av flere personer, fører det mange steder til uoversiktlige tilstander ved inngangsdøra. Selv
om mye kan gjøres ved å
bygge hyller eller kjøpe skoskap, er rot i skohaugen et
vanlig irritasjonsmoment i
mange familier. Hva har så

M

1.1.3. Nordmenn er
godt skodd

A

Vår måte å leve på er sterkt
preget av forbruk. Vi kjøper
stadig mer, enten det gjelder
mobiltelefoner, datautstyr,
klær, møbler eller treningstimer og feriereiser. Uansett
om vi liker denne utviklingen
eller ei, er det klart at vårt
forbrukssamfunn er helt
avhengig av raske og fleksible (smidige/elastiske)
transportløsninger. Siden
svært mye av både persontransporten og varetransporten foregår på veien, kan vi
med sikkerhet si at vår samfunnsutvikling er sterkt preget av veitransporten.

1

S

1.1.2 Økt forbruk gir
økt transport

dette med veitransport å
gjøre? Faktisk ganske mye.
Enten vi snakker om skoene,
skokremen, skoskapet eller
andre produkter knyttet til
sko, skal de både produseres, lagres og selges. Delene
må først fraktes til bedriften
hvor produktet skal lages.
Den ferdige varen bringes så
til et lager før den til slutt
blir transportert til butikkene. For å komme til butikkene, har kundene gjerne
brukt ett eller flere transportmidler. Når vi vet at den
samme utviklingen skjer innen
alle bransjer, skjønner vi at
transportbehovet er stort.
Når vi i tillegg vet at 80% av
alt gods som blir transportert
innenlands kommer med lastebil, ser vi at denne utviklingen
faktisk er helt avhengig av at
veitransporten fungerer.

Vårt skoforbruk skaper ikke bare rot i
entréen. Jo flere par vi kjøper, desto
mer må ogå produseres og transporteres.

Forbruk og transport
henger sammen
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GEOGRAFI OG
VEITRANSPORT
2.1. Norge i Europa
2.1.1. God plass og
lange avstander

Med sine nesten 400 000 km2
er Norge et stort land i vår
verdensdel. Blant Europas
45 land er landet vårt det 7.
største målt i areal. Hvis vi
sammen-ligner oss med to av
stormaktene i Europa,
Tyskland og Italia, er de tre
landene omtrent like store.
Svalbard og Jan Mayen er
tatt med som del av Norges
areal. Hvis vi ikke regner
med de to øyene, kommer
Norge på 9. plass. Hvis vi

derimot måler landets størrelse etter antall innbyggere,
er vi et lite land. Med våre
4,5 millioner innbyggere, er
vi bare nummer 29 i Europa.
Tyskland og Italia kommer i
denne sammenheng på 2. og
6. plass. Sammenlignet med
de fleste andre nasjoner i
Europa, har altså Norge få
mennesker og mye plass.
Dette gjør at vi får lange
transportavstander. Vårt
samlede offentlige veinett er
på hele 91 000 kilometer. I
tillegg kommer private veier

2
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Vi har 91.000 km veier,
21.000 km kystlinje og
4.000 km jernbaneskinner
i Norge
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også fra mildt kystklima til
innlandsklima med store
temperaturforskjeller
mellom sommer og vinter.
Våre fylker er preget av
dette. Noen er typiske innlandsfylker som Hedmark
og Oppland, mens andre er
preget av sjø og fjorder som
Sogn og Fjordane og Møre
og Romsdal. De fleste har
imidlertid litt av hvert. Når
det gjelder areal og folketall
er det store forskjeller
mellom fylkene. Finnmark
er for eksempel større enn
Danmark, mens vårt minste
fylke Oslo, har mindre enn
1/100 del (1%) av Finnmarks
flateinnhold. Hvis vi derimot måler etter befolkning,
er forholdet omvendt. Oslo
har 7 ganger så mange innbyggere som Finnmark.

E

som fjellveier, skogsbilveier
og gårds- og hytteveier.
Samlet er disse veiene nesten like lange som det
offentlige veinettet. I vår
sammenheng regner vi bare
med de offentlige veiene.
Hvis vi fordeler det offentlige veinettet på alle innbyggerne i Norge, får hver
enkelt av oss vel 20
meter vei til rådighet. Selv
om både Tyskland og Italia
har lenger offentlig veinett
enn oss, har den enkelte tyskeren og italieneren bare henholdsvis 2 og 3 meter vei
hver. Luft, sjø og jernbane er
de tre andre hovedtransportveiene. Vår lange kyst gjør at
ferger og frakteskuter kan ferdes langs 21 000 kilometer
kystlinje inkludert fjordene.
Det gir 5 meter kystlinje per
nordmann. Toget kan gå på
4 000 kilometer skinner. Hver
nordmann har altså i underkant av én meter jernbane.

2.1.2. Fylkene

Det norske landskapet er
skiftende, med flatbygder,
fjorder, fjell og daler. De klimatiske forholdene skifter
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OPPGAVE:
Hvilket land i Europa har flest innbyggere?
Hvilket land har størst areal?

Norges befolkning fordelt på fylker
Gjennomsnitt
Oslo
Akershus
Hordaland
Rogaland
Sør-Trøndelag
Østfold
Møre og Romsdal
Nordland
Buskerud
Vestfold
Hedmark
Oppland
Telemark
Vest-Agder
Troms
Nord-Trøndelag
Sogn og Fjordane
Aust-Agder
Finnmark
0

100000 200000 300000 400000 500000 600000

Innbyggertallet er hentet fra Statistisk sentralbyrå.

OPPGAVE:
Hvilket nummer i rekken er ditt fylke når det gjelder areal,
folketall og veilengde? Hvor befinner ditt fylke seg i forhold
til gjennomsnittet av norske fylker?
Regn ut hvor mange meter vei det er per innbygger i ditt
fylke. Hvordan ligger dere an i forhold til det norske
gjennomsnittet på 20 m per person?

12
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Lengden av offentlige veier fordelt på fylker (Km)
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Økonomi

3. ØKONOMI
3.1. Veier på tre nivåer
Ansvaret for bygging og vedlikehold av veier er delt
mellom kommuner, fylkeskommuner og staten.

3.1.1. Riksveier

De store veiene som går på
kryss og tvers gjennom landet,
kalles riksveier. Disse hovedtrafikkårene er det naturlig
nok staten som tar seg av. På
kartene kalles de enten riksveier eller europaveier. Deler
av riksveinettet er definert
som hovedårer i landet vårt.
Disse veiene kalles stamveier.
Stamveinettet blir prioritert
av myndighetene når det
bevilges penger til bygging
og vedlikehold.

3.1.2. Fylkesveier
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Veier som bygges og vedlikeholdes av fylkeskommunene,

kalles fylkesveier. Dette er
veier som setter bygder og
tettsteder i forbindelse med
riksveier eller store sentra.
Denne veikategorien har ikke
samme høye standard som
riksveiene, men er svært viktig for trafikken i den enkelte
regionen. Et forslag om å
gjøre de mest trafikkerte fylkesveiene til riksveier og de
minst trafikkerte til kommunale veier er vurdert, men forløpig er spørsmålet lagt på is.
Selv om Oslo er eget fylke har
ikke Oslo fylkesveier.

3.1.3. Kommunale veier

Kommunale veier omfatter
boliggater og lokale veier. Til
sammen er det over 37 000 km
kommunale veier i Norge.
Dette er 41 % av det offentlige
veinettet. Nordland har lengst

Forholdet mellom riks-, fylkes- og kommuneveier

Ø
K

Kommunale veier 41%

O

Riksveier 29%
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Mehamn
E 69

Honningsvåg

Vardø
E 69

Hammerfest

E75

Tana bru

Fylkesveier 30%

E75
E6

Øksfjord
Lakselv
E6

Forholdet mellom de tre veikategoriene målt etter mlengde.

Sørkjosen

Tromsø
E8

Andenes

Alta
93

Utsjoki

Vadsø
E6 Kirkenes
E105

E6

Karasjok

Skibotn
Kautokeino

E8

Bardufoss

93

E6
E10
E10

Narvik
Svolvær

Kjøpsvik

E10
E6

Bodø

80

Fauske

E6

Mo i Rana

kommunalt veinett av fylkene
våre, nesten 3 500 km.
I Akershus er mer enn halvparten av de offentlige veiene
kommunale veier. I Finnmark
er bare vel en tredel av
veiene kommunale.

Mosjøen
Brønnøysund

Steinkjer

E14

Åndalsnes

Måløy

3.2.1. Hvor kommer
pengene fra?
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Florø

3

Førde

5

Sogndal

E6

Lærdal

E39

Lillehammer
3

E16

50

Gjøvik

7

Bergen

E16

Hamar

20

7
E6

OSLO
Drammen

E134

Haugesund

E134

Stavanger

2
2

Kongsberg E18
Notodden
Horten
Moss
Sarpsborg
Skien Tønsberg Fredrikstad
Porsgrunn
Sandefjord Halden
Larvik
E18 Kragerø
E6

E39

Arendal
Grimstad

Kristiansand
E39

3.2. Veifinansiering
og veistandard

3

E136

Volda

Kartdata: Statens kartverk.
Redigert av Statens vegvesen,
Vegdirektoratet i januar 1999.

E6

E6

Ålesund

Utvalgte
riksveier

Namsos

E39

Molde

Stamveier

LOT 59008-R62863

Trondheim
Kristiansund

E12

Sandnessjøen

Stamveier i Norge

Stortinget bevilger penger over
statsbudsjettet til bygging og
vedlikehold av riksveiene.
Bompenger gir også et betydelig tilskudd til riksveiutbyggingen. Rundt 30% av pengene
kommer fra bilistene selv
gjennom bompenger. Fylkeskommunene betaler for fylkesveiene og kommunene må betale
alle sine veiutgifter.
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Staten bruker 11 milliarder
i året på riks- og fylkesveiene

«Samferdsel» = Vei, luftfart, jernbane, post og tele

En million:
Hvis vi plasserer 10 mennesker per meter på en veistrekning som er 100 kilometer lang, blir det plass
til 1.000.000 personer

3.2.2. Bedre veistandard

Standarden på veiene våre
er blitt forbedret de senere
årene. Forbedringene gjelder
både veidekke (asfalt), veibredde og omlegging av traseer. Omlegging gjøres for å
redusere ulykker, unngå ras,
lage veien rettere og stigninger mindre bratte. Selv
om mye er gjort, har mange
fylkes- og kommuneveier
fortsatt grusdekke. De to
Trøndelags-fylkene har størst
andel grus-lagte fylkesveier.
Akershus har ingen fylkesveier med grusdekke.

3.2.3 Veier koster

Veibygging er komplisert og
dyrt, og det koster mange

penger å drive og vedlikeholde veienettet. Vårt kuperte
terreng med mange fjell og
fjorder gjør at brubygging
og tunnelarbeider inngår i
de fleste store veiprosjekter.
Vinterfrosten skaper telehiv
hvis ikke underlaget er godt
nok. Store mengder pukkstein og grus må ligge som
«grunnmur» for å unngå
humper i veien etter at frosten er gått ut av bakken om
våren. Årlig bruker staten
vel 11 milliarder kroner på å
bygge ut, drive og vedlikeholde riksveiene i Norge.
Fylkesveiene koster vel 2
milliarder kroner og de
kommunale veiene og
gatene 3 milliarder kroner i
året.

OPPGAVE:
Én milliard er tusen millioner. Det skrives slik:
1.000.000.000 - altså med 10 sifre.
•

•

•
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Noen politikere har begynt å si tusen millioner i stedet
for én milliard. Hva kan meningen være med det?
Kan du finne eksempler på tallstørrelser som normalt
uttrykkes i milliarder
Hvordan påvirker klassifiseringen av veinettet økonomien i din kommune?
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Foto: Knut Opeide, Vegdirektoratet

3.2.4. Fylkesvise
veiutgifter

Hvor mye penger som skal
brukes på riksveiene hvert
år bestemmes av Stortinget.
Fylkestingene bestemmer
hvor mye som skal brukes
på fylkesveiene. Vi blir aldri
ferdig med å bygge veier i
Norge. Det vil stadig være

behov for å bygge om og forbedre eksisterende veier, eller å
bygge helt nye. Vi har tidligere
sett at de ulike fylkene har
svært varierende veilengde.
Tabellen på neste side viser
omtrent hvor mye det
offentlige bruker til vedlikehold og utbygging av veier
per år i hvert fylke.

OPPGAVE:
•

•

Vi har tidligere sett at det er sammenheng mellom fylkets areal og lengden på det offentlige veinettet. Bruk
tabellen på neste side som viser årlige veiutgifter per
fylke til å studere sammenhengen mellom bruk av penger
til veiformål og lengden på veinettet.
Av tabellen som viser veiutgiftene per meter vei, går det
fram at det er store forskjeller mellom fylkene. Hva kan
årsaken være til at ulikhetene er så store?
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Tabellen viser hvor mange penger staten og fylkene har brukt til
vedlikehold og bygging av veier
i 2001.

Veiutgifter per fylke
Gjnnomsnitt
Nordland
Hordaland
Akershus
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Troms
Vestfold
Rogaland
Nord-Trøndelag
Oppland
Finnmark
Buskerud
Telemark
Hedmark
Oslo
Østfold
Vest-Agder
Aust-Agder

Mål:
247
186 pt

0

Statens og fylkenes vedlikeholds- og
utbyggingskostnader per meter fordelt på fylker. (Gjennomsnitt i løpet
av treårsperioden 1999-2001.)
400

600

800

1000

1200
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1200

Vedlikeholds- og utbyggingskostnader per meter
Gjennomsnitt
Vestfold
Akershus
Hordaland
Buskerud
Sogn og Fjordane
Rogaland
Nordland
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Telemark
Østfold
Troms
Vest-Agder
Finnmark
Nord-Trøndelag
Aust-Agder
Oppland
Hedmark
Hedmark
0

Trekant-sambandet, Sveio, Stord, Bømlo.
(Foto: Østren foto.)

200

Gjennomsnitt
Oslo
Vestfold
Akershus
Bildet viser
veiprosjektet
Hordaland
Buskerud
Sogn og Fjordane
Rogaland
Nordland
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Telemark
Østfold
Troms
Vest-Agder
Finnmark
Nord-Trøndelag
Aust-Agder
Oppland
Hedmark

100
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før det blir ferdig i år 2001.
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På 1990-tallet ble det fullført
mange store veiprosjekter i
Norge. Trekantsambandet
Sveio-Stord-Bømlo i
Hordaland, Lærdalstunnelen
mellom Lærdal og Aurland i
Sogn og Fjordane, ”FATIMA”,
fastlandsforbindelse til
Magerøya (Nordkapp) i
Finnmark, Nordhordalandsbrua i Hordaland og
Oslofjordforbindelsen mellom Akeshus og Buskerud er
kanskje de mest kjente. Slike
store nye prosjekter blir mer
og mer sjeldent. Noen, som
fastlandsforbindelse for Lofoten
og Eikesundsambandet i Møre

Ø

og Romsdal, er vedtatt, men
de fleste veiforbindelsene som
kan være aktuelle er nå bygd.
Den største oppgaven framover er utbyggingen av veinettet der trafikkmengdene har
sprengt kapasiteten og veiene
er blitt sterkt ulykkesbelastet.
Dette gjelder særlig i de tettest
befolkede strøkene av landet.

3.2.5 Nye veiprosjekter

Nordkapp

Fatima

Finnmark
Troms

Nordland

NordTrøndelag

OPPGAVE:

Trondheim

SørTrøndelag
Møre og
Romsdal

Sogn og
Fjordane

Oppland
Hedmark

Kontakt Vegkontoret i fylket ditt, eller
gå inn på www.vegvesen.no og finn ut
hvilke store veianlegg som er under
arbeid i ditt fylke. Hvilke prosjekter vil
komme i nær framtid?

Lærdal-Aurland

Nordhordalandsbrua m/vei
Hordaland
Bergen

Buskerud

Trekant-sambandet
Bragernes

Akershus
Oslo

Hvilke veioppgaver er etter deres mening
viktigst i nærmiljøet? Er det planer om
å gjøre noe med dem?

Drammen-Mjøndalen Oslofjord-forbindelsen
Hillestad-Helland
Vestby-Østfold
grense
Gutu-Hillestad
Telemark

Vestfold

Østfold

Rogaland

AustAgder
Vest-Agder
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3.3 Bilistene bidrar

Dette består bensinprisen av:
Til oljeselskapet og
bensinforhandleren
kr 2,70

3.3.1. Særavgifter

Staten kr 6,40

I 2003 var 70 % av bensinprisen
avgift til staten. Med en bensinpris
på kr 9,10 pr. liter får staten kr 6,40
av hver liter som selges, mens oljeselskap/ bensinforhandler får kr kr 2,70.

Det er kostbart å bygge ut
og vedlikeholde veiene, men
staten får store inntekter fra
brukerne. Inntektene kommer i form av såkalte særavgifter. Dette er penger
bilister, buss- og lastebileiere
betaler i tilknytning til kjøp
og bruk av motorkjøretøyene.
De viktigste særavgiftene er:
Bensin- og dieselavgift,
engangs-, omregistreringsog årsavgift. Til sammen får
staten 3-4 ganger mer inn i
særavgifter enn det staten
bruker på veier hvert år.

I 2003 var 70 % av bensinprisen avgift til staten.
Med en bensinpris på kr 9,10 får staten kr 6,40 av hver liter som selges, men soljeselskap/ bensinforhandler får kr kr 2,70.

3.3.2. Bilavgiftene
som alminnelig skatt

Avgiftene på biltransport
skal dekke utgiftene til å
bygge og vedlikeholde veier,
og kostnadene veitransporten påfører samfunnet, bl.a.
miljøproblemer og ulykker.
Men de skal også skaffe

Gamle Vrengen bru var det første
moderne bomveiprosjektet
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penger til statskassen, altså
til å dekke utgifter som ikke
har med veitransport å
gjøre. Bilavgiftene kan derfor sammenlignes med
andre skatter og avgifter,
som for eksempel moms.
Avgiftene på bensin og diesel
betales når du bruker bilen
og kan ses som betaling for
veiene. Årsavgiften og engangsavgiften regnes først
og fremst som fiskale avgifter
(avgifter som går inn i statskassen)

3.4. Bompenger
En annen måte å finansiere
veiutbygging på, er gjennom
bompenger.
Hovedprinsippet for denne
typen veifinanisering er at
brukeren av veien selv betaler. Når veien er nedbetalt
skal bommen fjernes.

O
M
I

størrelsen på inntekten.
Avgiften varierte fra 8 skilling
til 2 riksdaler i året. Til
sammenligning var husmannens dagslønn på den tiden
14 skilling. Gruvearbeiderne
tjente 7 riksdaler i måneden.
Men ikke alle behøvde å
betale. Prestene, lærerne,
organisten og legen på bergverket var fritatt for bruavgift.

N

I 2002 var det 40 bompengeprosjekter i landet. Bare
Hedmark fylke var uten
bomstasjoner. Men det tok
lang tid fra Vrengenbommen
kom til bomstasjoner ble så
vanlig som nå. Det var først
i 80-årene at det virkelig ble
fart på bompengefinansiering
av nye riksveiprosjekter. Før
1981 kom bare 2% av pengene
fra bompenger. De siste årene
har mer enn 30 % kommet
fra bompenger. I 2002 betalte
brukerne av bomveiene
over 2,7 milliarder kroner.

hest: 3 skillin
g fram og 2
hest og vogn
tilbake
: 4 skilling hv
er vei
hest og kjerre
med lass: 3
skilling/uten
hest og slede
lass: 2 skillin
med lass: 2
g
skilling/uten
hest og spissl
lass: 1 skillin
ede med lass
g
: 4 skilling/ut
vogn med fire
en lass: 2 skill
hester: 6 skill
ing
ing begge ve
ier.

O

3.4.2. Bomstasjoner i
nesten alle fylker

K

Det første bompengeprosjektet i moderne tid var
Vrengen bru mellom
Nøtterøy og Tjøme i
Vestfold i 1932. Senere ble
brua ombygd. Den nye ble
åpnet på dagen 49 år etter
at den gamle brua ble tatt
i bruk. Også den siste ble
finansiert med bompenger.

AVGIFTSOVE
RSIKT:
ride

Ø

3.4.1. Vrengen bru var
først

Brukeren av veien betaler.
Bommen fjernes når veien
er betalt.

De første bompengeprosjektene kom på
1600-tallet

3.4.3. De aller første
bommene

Bompengeordningen er
langt eldre enn de fleste er
klar over. Vi vet at to bruer
over Numedalslågen på
Kongsberg ble finansiert
gjennom bompenger så tidlig som på 1600-tallet.
Gamlebrua ble bygd i 1626
og Nybrua kom i 1641.
Nybrua hadde en “brukikker
“ som skulle kontrollere trafikken og kreve inn brupenger. Innbyggerne i
Kongsberg måtte betale en
fast avgift per år, avhengig av
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OPPGAVE:
•
•

•

•
•
•

Samfunnskostnadene spenner fra veislitasje til sykehusopphold etter trafikkulykker

Hva mener dere om bompengeprinsippet?
Burde kanskje alle riksveier finansieres på denne måten,
eller er den gamle ordningen med bare bruk av offentlige
midler best?
På Internettsidene til Statens Vegvesen finner du oversikt over stor veiprosjekter og bompengeprosjekter i landet
(http://www.vegvesen.no)
Hvilke prosjekter finnes i ditt fylke?
Hvilket fylke har flest bompengefinaniserte prosjekter?
Hvilket fylke får størst inntekter på bompengeordningen?

3.5. Samfunnskostnader
3.5.1. Personlige
utgifter

Når vi skal reise, tar de fleste av oss hensyn til de personlige konsekvensene reisen gir. Skal en bilist kjøre
fra Stavanger til Oslo, vet
han at dette koster penger.
Bilisten må fylle bensin eller
diesel og han må passere
flere bomstasjoner på veien.
Bruken av bilen gir også slitasje på dekk og motor.
Dette vet bilisten. Hvis han
velger å foreta reisen med
bil i stedet for et annet framkomstmiddel, er det fordi
han mener utbyttet av reisen
er større enn kostnadene han
pådrar seg.

3.5.2.
Samfunnskostnader
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Men det er ikke bare de personlige kostnadene som betyr noe. Også prisen samfunnet betaler for bilturen må
regnes med. Når bilisten reiser, gir han sitt bidrag til veislitasje, ulykker og luft- og

støyforurensning. Disse samfunnskostnadene har politikerne på Stortinget vært opptatt av når de har utformet
samferdselspolitikken. I
Stortingsmelding nr
32/(1995-96) heter det blant
annet: «Prisen på transporttjenester skal reflektere kostnadene ved transport, herunder de indirekte kostnadene knyttet til ulykker og
miljøvirkninger, for å bidra
på en kostnadseffektiv måte
til å nå overordnede mål.»
Det politiske prinsippet er
altså at bilisten ikke bare skal
betale sine personlige kostnader, men også dekke sin
del av samfunnskostnadene.

3.5.3. Betaling av samfunnskostnadene og
offentlig styring av
biltrafikken
Avgifter til staten utgjør nesten 3/4 av bensinprisen.Uten
særavgifter og merverdiavgift ville prisen på en liter
bensin vært under 3,00.

Bilistene skal dekke samfunnets kostnader i
forbindelse med bilbruk
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3.5.5. Veiprising

Bensinavgiften er altså like
høy enten vi kjører i rushtiden eller midt på dagen,
enten vi kjører i Bergen sentrum eller over Dovre. Det
beste hadde vært om vi
hadde hatt en form for avgift
som varierte i forhold til når,
hvor og med hvilken type bil
vi kjører. Da burde det blitt
dyrest å kjøre når vi skaper
store ulemper for samfunnet,
og billigst når ulempene er
små. En slik betalingsform
ville etter manges mening
vært mer rettferdig og dessuten kunne den bidratt til å
regulere trafikken. Dersom
det ble dyrt å kjøre i rushtiden i byene og billig å kjøre
på landeveien, ville det være
“matpakkekjørerne” som
hadde mest å tjene på å reise
på en annen måte, eller til en
annen tid. Slik var det at kloke
hoder kom opp med ideen om

Forholdet mellom inntekter og utgifter
40
35
30
25

I

Ulempen ved å bruke bensinavgiften til å styre biltrafikken, er at den er lik uansett hvor og når vi kjører.
Hvis vår bilist fra Stavanger
ankommer Oslo i rushtiden,
koster det samfunnet mer
enn hvis han kommer om
natten. I morgen- eller ettermiddagsrushet er veikapasiteten mer enn fullt utnyttet.
Om natten er det derimot
god plass. Slutter reisen før
han kommer til sentrum, utsettes ikke så mange for støy
som hvis han kjørte helt til
Karl Johan. Muligheten for
ulykker reduseres også, sam-

3

K

3.5.4. Finnes det andre
løsninger?

tidig som luftforurensningen
blir mindre. Hva slags bil
han kjører betyr også noe.
Kjører han et vogntog, koster
han mer enn om han valgte
en personbil.

Ø

Drivstoffavgiftene ble opprinnelig innført nettopp for
å la bilbrukerne betale kostnadene de påfører samfunnet. Dette er fortsatt hovedformålet med denne avgiften.
I tillegg har tanken vært å få
folk til å kjøre mindre. Ved å
gjøre bensinen dyrere, vil
folk ikke kjøre så mye som
de ellers ville. Jo mindre
kjøring, desto færre ulykker
og miljøulemper.

Forholdet mellom det bilister og godstransportører betaler i avgifter til staten
(inkludert bompenger) og statens og fylkenes utgifter til bygging av nye veier og
vedlikehold av gamle. (I tillegg til veiutgifter kommer også kostnader knyttet til
ulykker og forurensning.)
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Mrd. kr.

15
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0
Særavgifter og
bompenger

5

Veiutgifter
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Veiprising er mer fleksibel
og rettferdig enn faste
avgifter

Veiprising krever
registrering

veiprising. Prinsippet bak
denne avgiftsformen er at
bilbrukeren skal betale for
de ulempene han påfører
samfunnet. Ikke som en fast
pris som gjennom bensinavgiften, men prisen skal
avhenge av hvor og når han
kjører. Sagt på en annen
måte: Prisene kan differensieres. Differensierte priser
innebærer at den som kjører
i rushtiden, skal betale mer
enn den som kjører om natten. Den som kjører i byen,
skal betale mer enn den som
kjører på landeveien. Den
som bruker liten bil, skal
slippe lettere enn den som
kjører stor og tung bil, osv.

3.5.6 Mindre rushtrafikk gjennom veiprising?

En annen hensikt med veiprising er at den skal bidra
til å spre og redusere trafikken. Hvis det blir dyrt å
kjøre egen bil i rushtiden, vil
kanskje flere kjøre kollektivt.

3.5.7. Hvordan kan
veiprising gjennomføres?

Veiprising fullt ut krever at
det registreres når og hvor
du kjører. Dette vil kreve
utstyr både i og utenfor
bilene. Det vil være svært
kostbart å lage. Det kan også
føles som uønsket overvåking.
Vi ønsker ikke at det til
enhver tid skal være mulig å
kartlegge våre bevegelser. Et
fullstendig system for veiprising er derfor vanskelig å
tenke seg i praksis.
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3.5.8.
Tidsdifferensierte
bomtakster i byene

Delvis innføring av veiprising
kan gjennomføres ved tidsdifferensierte bomtakster.
Det kan gjøres dyrere å kjøre
gjennom bommene i rushtidene enn på andre tidspunkter av døgnet.
Tidsdifferensierte bomtakster er ikke et like selvstendig system som veiprising.
Så fort du har betalt for å
komme gjennom bommen,
kan du kjøre så mye du vil
midt i sentrum uten at det
koster noe ekstra. De som
bor innenfor bommen, kan
fritt kjøre i sentrumsgatene
uten å betale avgift. De som
kjører på landeveien påfører
også kostnader og ulemper
for samfunnet, men de kommer sjelden innom bomringen.
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3.5.9. Ulemper ved
veiprising

Veiprising som et fullstendig
system innebærer altså at all
kjøring blir registrert. Siden
dette innebærer en form for
overvåking, står vi overfor
et viktig prinsipielt spørsmål. Bør hensikten hellige
middelet, dvs. bør vi tåle en
viss grad av registrering for
å få bukt med alvorlige trafikk- og miljøproblemer?
Eller er frihet fra overvåking
et så viktig prinsipp i vårt
samfunn at det ikke er verd
prisen? Et annet problem,
som gjelder alle avgiftssystemer, er spørsmålet om rettferdig fordeling av betalingen. Veiprising ivaretar
ønsket om at de som belaster samfunnet mest skal
betale mest. Men systemet
tar ikke hensyn til bilbrukerens økonomiske situasjon.
De som har dårligst råd, blir
hardest rammet. Derfor kan
de som har mye penger

kjøre hvor og når de har
lyst, mens de med dårlig
råd, ikke kjører i rushtiden i
byene. Familier med barn
har ofte trang økonomi.
Siden de skal bringe barna
til barnehagen eller dagmamma, kan det være vanskelig å legge om reisevanene. Denne gruppen vil altså
føle at de ikke har noe valg.
De må kjøre til samme sted
og samme tid selv om det
blir dyrere.

Det koster samfunnet mer
når vi kjører om dagen
enn om natten.

De som har dårligst råd,
blir rammet hardest.
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«Storebror ser deg».

3.5.10. Hva mener
politikerne?

Det er foretatt lovendringer
som åpner for veiprising i
Norge. Det er imidlertid sagt
at en ikke kan ha både bompenger og veiprising samtidig.
Det er i storbyområdene veiprising kan være aktuelt,

men det er ikke tatt i bruk
noe sted. Hos oss er Osloområdet det sted hvor veiprising mest sannsynlig kan
bli tatt i bruk, men det vil
ikke kunne skje før dagens
bomring rundt Oslo er avviklet.

OPPGAVER

:

Vurder fordelene og ulempene ved veiprising. Mener du vi
burde innføre veiprising i Norge? Hvilke virkninger ville det
få for din familie dersom systemet ble innført?
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3

3.6. Sysselsetting
Omlag 150.000 mennesker
har jobb i tilknytning til
veitransport

O
N
O
M
I

Mange mennesker jobber
med veitransport, enten
direkte eller indirekte. De
fleste forbinder nok transportjobber med sjåfører. Men
det er langt flere enn de som
sitter bak rattet som sørger
for at hjulene går rundt i
transportbransjen.
Mekanikere, bilopprettere og
hjulutrustningsreparatører
syns ikke så godt, men sørger for sikker og problemfri
kjøring. Veiarbeidere, ingeniører, bilselgere, bensinstasjonsbetjenter, kjøreskolelærere, ordrebehandlere og forsikringsansatte bidrar på
andre måter. De sørger for
veier å kjøre på, biler å kjøpe,
drivstoff til både kjøretøy og
mennesker, trafikkunnskap,
kjøreoppdrag og skadeoppgjør hvis uhellet er ute. I tillegg kommer en rekke andre
yrker, blant annet innen lager,
produksjon, økonomi, salg,
ledelse og forskning. Fordi
mange forskjellige yrker er
knyttet direkte eller indirekte
til veitransport, er det vanskelig å beregne nøyaktig

K

3.6.1. 150 000
mennesker

hvor mange mennesker som
jobber i denne sektoren. Men
når vi setter sammen tall fra
ulike kilder (*) ser vi at det
er svært mange. Omlag 150
000 mennesker jobber i tilknytning til veitransport.
Det utgjør ca 7% av alle sysselsatte personer i Norge.

Ø

Bak på mange lastebiler står
det: «Uten bilen stopper
Norge». De fleste er enige
om at vår nåværende levestandard er nært knyttet til
veitransporten. Men fordi
veisektoren er så stor, har
den flere funksjoner enn å
løse ulike transportoppgaver. Blant annet betyr den
mye for både sysselsettingen
og bosettingen i landet vårt.

(*) Bl.a. Statistisk sentralbyrå,
Norges Eksportråd, Vegdirektoratet,
Forsikringsselskapene, Norges
Bilbransjeforbund og NAF

3.6.2. Bussene

Ca 20 000 personer arbeider
med busstransport. Disse
transporterer rundt 300 millioner passasjerer hvert år.
Svært mange mennesker er
med andre ord avhengige av
at de bussansatte gjør jobben
sin for å komme seg til og
fra arbeid, skole og fritidsaktiviteter

Bussene frakter ca 300
millioner passasjerer årlig

3.6.3. Lastebilene

Med sine 29 000 sysselsatte
er lastebilbransjen (yrkesmessig godstransport på vei)
den største næringen innen
veitransporten. Siden 80%
av alt gods i Norge transporteres på vei, sørger altså de
ansatte i lastebilnæringen for
at vi får det vi trenger til
enhver tid. De frakter alt fra
bensin og tømmer til datamaskiner og blomster. Målt
etter vekt, forflytter de hvert
år ca 270 millioner tonn.

29.000 mennesker er sysselsatt i lastebilnæringen
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Drosjene frakter ca 75 millioner passasjerer hvert år

3.6.4. Drosjene

Om lag 12 000 personer arbeider i drosjenæringen, som
sjåfører og ved sentralene.
De frakter rundt 75 millioner
passasjerer hvert år. Oslo og
Akershus har til sammen
1/3 av drosjene, men bare
21,5 % av befolkningen i landet. Ca 60 % av drosjene går
i de 6 største byområdene.
Med unntak av øykommunen Træna er det drosjer i
alle kommunene i landet.
Longyearbyen har verdens
nordligste drosjer. Den største taxisentralen, Oslo Taxi,
har 70 årsverk i administrasjon i tillegg til sjåførene.

3.6.5. Bosetting

Stadig flere mennesker flytter til byer og tettsteder. For
at distriktene ikke skal bli avfolket, må det finnes
arbeidsplasser også utenom
de sentrale strøkene. Mange
av arbeidsplassene i veitransporbransjen ligger nettopp i
distriktene. På den måten
bidrar de til å opprettholde
den spredte bosettingen.
Hovedårsaken til at både
lastebilbedrifter og buss-

selskaper ligger i distriktene,
er at både gods og passasjerer
som regel transporteres over
korte avstander. Mange
transportbedrifter innen lastebilnæringen er små, med fra
én til tre personer i arbeid.
Svært mange av dem er
énmannsvirksomheter.
Bedriftslederne i disse bedriftene er altså både sjåfør i
egen bedrift og selvstendig
næringsdrivende. Dette gjelder også drosjenæringen.

3.6.6. Bruk av bil i
jobben

Personbilen er blitt stadig
viktigere i arbeidssammenheng. Omtrent halvparten av
alle som er i full jobb, bruker
egen bil for å få gjort arbeidsoppgavene sin. Slike tjenestereiser kan være for å besøke
kunder, pasienter, klienter
eller leverandører. Samlet
utbetales det hvert år mer
enn 5 milliarder kroner i kjøregodtgjørelse. I gjennomsnitt
kjører hver enkelt ca 2 500 km
per år i jobben. Noen disponerer også biler som bedriften
eier. Ca 50 000 har ”firmabil”
i Norge.

OPPGAVE:
Hvor mange av foreldrene i klassen jobber direkte eller
indirekte med veitransport?
Hvor stor prosent er det av alle de yrkesaktive foreldrene?
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Ø

OPPGAVE:

K
O
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Gi eksempler på yrker hvor man besøker kunder, pasienter,
klienter eller leverandører i jobben sin.

M
I

Veitransport gir mange arbeidsplasser utenfor bysentrene
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Persontransport

4 PERSONTRANSPORT
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4. PERSONTRANSPORT
4.1. Personlig økonomi
Hva det koster å reise kollektivt er enkelt å finne ut. De
fleste kollektivselskaper selger
både enkeltbilletter og månedsbilletter. Prisen på disse billettene kan sammenlignes
direkte. Reisekostnadene ved
bruk av personbil er derimot
vanskeligere å bestemme.

4.1.1 Investeringer

Når vi kjøper en kostbar
gjenstand, kaller vi det gjerne
en investering. Bolig og bil er
typiske eksempler.
Investeringer skal vare i flere
år. Etter som tiden går, kan
verdien enten øke eller minke.
Hus og leiligheter blir ofte

mer verdt etter som tiden
går. Det motsatte er tilfelle
med bilene.

4.1.2. Avskrivning

Når vi skal regne ut kostnadene
ved å bruke bil, må vi derfor
regne med at bilen faller i
verdi. Verditapet er forskjellen på det vi betaler for bilen
og det vi senere selger den
for. Hvis den koster 200 000
kr når vi kjøper den, og den
selges etter fire år for 110 000
kr, er verditapet altså 90 000
kr. Dette tapet kalles også
avskrivning fordi bilen er
blitt mindre verdt.

4
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De faste kostnadene må
betales enten bilen brukes
eller ei.
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4.1.5. Normalpris

Siden både faste og variable
kostnader inngår i bilregnskapet, er det vanskelig å
sammenligne bilutgiftene
med andre reiseutgifter. Men
umulig er det ikke. Hvis vi
tar utgangspunkt i noen
grunnleggende data, kan vi
beregne omtrent hvor store
de årlige utgiftene vil bli og
hvor mye det i gjennomsnitt
koster å kjøre én kilometer.

T

Siden noen kostnader må
betales enten vi bruker bilen
mye eller lite, kaller vi dem
gjerne faste kostnader.
Skaffer vi oss bil, skaffer vi
oss også avskrivning, årsavgift og forsikringspremie.
(Både avskrivningen og forsikringspremien øker jo lenger
vi kjører. Men siden de kommer selv om bilen nesten
ikke brukes, regner vi dem
som faste.)

O

4.1.3. Faste kostnader

P

De variable kostnadene
henger sammen med hvor
mye bilen blir brukt.

Bilen faller i verdi, mens
boligens verdi kan øke.

4.1.4. Variable
kostnader

Men bilen er jo kjøpt for å
brukes. Når den skal rulle på
veien, kommer også de variable kostnadene trillende.
Disse er helt og holdent knyttet til hvor mye vi kjører.
Slike kostnader er bensin,
reparasjoner og annet vedlikehold, dekk og andre slitedeler, parkering, ol. I tillegg
kommer at avskrivningen på
bilen også påvirkes av hvor
langt vi kjører. Jo flere mil,
desto lavere verdi.
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Disse dataene er:
• hva bilen koster som ny
(nybilpris)
• hvor lenge vi skal ha bilen
(avskrivningstid)
• hvor langt vi skal kjøre
hvert år (årlig kjørelengde)

Nybil-pris

Årlig kjørelengde

Avskrivningstid

Kostnader
per år

Kostnader
per km

8 år

62.900 kr

4,19 kr

143.000 kr

15.000 km

8 år

328.000 kr

15.000 km

8 år

219.000 kr

15.000 km

I eksemplet under velger vi
samme kjørelengde og
avskrivningstid for å vise
hvilken innvirkning bilprisen
har:

48.200 kr
82.000 kr

3,22 kr
5,47 kr

(*)Kilde: OFV/Eksempler på beregning av kostnader ved bilhold. Januar 2003.

Det er viktig å være klar over
at tabellen over viser
gjennomsnittskostnader i
løpet av en periode på 8 år.
Siden prisfallet er størst de
første årene, er det dyrere å

eie en nyere bil enn en eldre
bil. Hadde tabellen vist kostnadene for hvert enkelt år og
ikke gjennomsnittet, ville vi
sett at prisen for å eie og bruke
bil avtar jo eldre den blir.

OPPGAVE:
Velg en reise du ofte foretar og sammenlign prisen på privatbil
og kollektivtransport. (Vi forutsetter at det er mulig å reise
kollektivt.)
Er det store forskjeller i reisetid?
Hva med komforten ved de forskjellige alternativene?
Hvis du kunne velge fritt, hvilke reisemåte ville du valgt?
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OPPGAVE:

E
R
S
O

Avskrivningen er den største kostnaden i bilregnskapet. For
å finne forskjellene mellom ulike bilmerker, kan du bruke
bilannonsene i avisen som kilde. Velg deg ut noen bilmodeller
og sammenlign nybilprisene med bruktbilprisene. Oppsettet
kan være som i tabellen under.
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Modell

Bil 2

200.000
150.000

Bruktbilpris
etter 4 år
Kjørelengde
ca 60.000km

Avskrivning/
verditap

95.000

55.000

110.000

Avskrivning
i prosent av

T

Bil 1

Nypris

R

Bilmerke

nybilpris (*)
90.000

45%
37%

(*) Avskrivningsprosenten finner du ved å dividere verditapet med nybilprisen og så multiplisere med 100
(90.000/200.000*100)

4.2 Reisevaner
i er blitt langt mer mobile
enn før. Det har ført til at vi
reiser med bil, buss, drosje,
tog, båt eller fly langt oftere
enn vi gjorde for 25 år siden.
På 70-tallet, da dine foreldre
var unge, reiste hver nordmann 24 km hver dag. I dag
reiser vi i gjennomsnitt 36,8
km hver dag. Dette gjelder
reiser i Norge og ferie- og tjenestereiser til utlandet. Når
vi skal fra ett sted til et
annet, er det flere faktorer
som bestemmer hvilket
transportmiddel vi skal
velge.

Tilgjengelighet, tid, økonomi,
avstand, vane, komfort og
holdning er viktige stikkord.

Gjennomsnittlig daglig
reiseavstand er 36,8 km.

4.2.1. Tilgjengelighet

Valgfrihet når det gjelder
framkomstmiddel henger
sammen med hvor vi bor.
Alle som bor i byer eller tettsteder har tilgang til ett eller
flere kollektive transportmidler. Buss og drosje er
mest vanlig, i tillegg går toget
innom mange byer. Noen
byer har også trikk, som
Oslo og Trondheim.
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Fløybanen ble åpnet i
1918

Oslo har også T-bane.
Bergen har en spesiell variant som heter Fløybanen.
Det er en elektrisk kabelbane
som går opp den bratte fjellsiden på Fløyfjellet. Banen
ble åpnet så tidlig som i
1918. Bergen planlegger nå å
bygge en skinnegående
bybane.

4.2.2. Tid

Reisetiden er den totale tiden
vi bruker på reisen:

+

+
+
=

spaserturen hjemmefra og til framkomstmiddelet
venting på holdeplassen hvis vi bruker offentlig kommunikasjon eller skraping av is og måking av snø hvis
vi reiser med bil om vinteren
selve transportmiddelets kjøretid
gangtid fra transportmiddelet til bestemmelsesstedet
total reisetid

4.2.4. Vane

Dagliglivets reiser kan være
svært forskjellige. Noen av
dem er vanehandlinger vi
gjør nærmest automatisk.
Når vi reiser til og fra
skole/jobb, tenker vi sjelden
over hvorfor vi gjør det akkurat på den måten. I hvert
fall ikke når vi har gjort det
noen ganger. Det er når vi
opplever forandringer i omgivelsene, når vi for eksempel
flytter eller bytter skole/
arbeidssted, at vi må tenke
over hvordan denne typen
reiser skal foretas. Finner vi
en reisemåte som fungerer,
er vi raskt inne i et etablert
mønster igjen. Reiser som vi
foretar sjelden, eller reiser til
ukjente steder, må planlegges.
Planlagte reiser foretar vi
naturlig nok langt sjeldnere
enn de vanepregede.

4.2.5. Komfort

Flyet har minst konkurranse fra andre transportmidler
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4.2.3. Avstand

Forutsatt at vi har valgmuligheter når det gjelder reisemåte, er avstanden avgjørende
for hvilket transportmiddel
vi velger. På kortere strekninger kan det være aktuelt å
bruke flere framkomstmidler
for eksempel sykkel, buss
eller bil. Noen har også bane,
trikk eller tog som alternativer. Over større avstander
blir valgmulighetene færre.
Det transportmiddelet som
tilbakelegger de lengste avstandene - flyet, har minst
konkurranse fra andre transportmidler.

De fleste av oss ønsker å ha
det varmt og tørt når vi reiser.
Men det finnes også dem
som synes det er oppfriskende
med sykkelturer hvor de
kjenner vær og vind på
kroppen. Mange setter pris
på å høre musikk underveis.
Noen synes det er ubehagelig
å stå på bussen eller sitte
nært inntil andre på trange
togseter. Andre synes det er
trivelig å treffe mennesker
de kjenner på holdeplassen
og slå av en prat på vei til
jobb eller skole. Våre behov i
denne sammenheng er svært
forskjellige. Komfort er derfor
ikke alltid like lett å definere.
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Komfort kan være så
mangt
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Komfort for noen kan også
være direkte ubehagelig for
andre. Å kose seg med
musikk på trikken kan for
eksempel være veldig utrivelig
for medpassasjerene.

4.2.6 Holdning

Vårt syn på hvor alvorlig
bilens bidrag til forurensningen av miljøet er, varierer
sterkt. Noen vil helst ikke

bruke bil av prinsipielle
årsaker, mens andre mener
at bilens skadevirkninger er
sterkt overdrevet. Hvilken
mening vi har om dette kan
spille en rolle for hvilke
transportmidler vi bruker.
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OPPGAVE:
TRANSPORTUKE
Sett opp en oversikt over hvor mye du selv reiser daglig.
Lag et ukeskjema tilsvarende det som står under. Skjemaet
kan først lages av hver enkelt elev i klassen. Deretter kan
tallene samles i en klasseoversikt. Hvis flere klasser på skolen
gjør denne øvelsen, kan dere sammenligne reisemønstrene.
Utvid undersøkelsen til å gjelde søsken og foreldre.
Er det store forskjeller mellom voksne og ungdommer?

Bil
Skolen
Trening
Musikk
4H/Speideren
Ungdomsklubb
Teatergruppe
Ute
Besøke venner
Kafeen
Byen
Handle mat/klær/annet

Sum
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Min Km

Buss
Kr

Min Km

Kr

(tog/trikk)

Bane

Min Km

Kr

Sykkel Til fots
Min Km

Kr

Min Km

Kr

Sum
Min Km

Kr

4

4.3. Avstand og antall reiser
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Av figuren under ser vi at
det er flest reiser i forbindelse med lønnet arbeid og
handleturer. På tredje plass
kommer fritidsreisene. De
fleste daglige reisene har private formål.
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Daglige reiser foregår i lokalmiljøet og defineres ut fra
formålet med reisen. En reise
til for eksempel skolen er en
skolereise, mens en tur til
butikken er en handlereise.
De fleste daglige reisene er
korte både i lengde og tid.
Hver tredje reise tar mindre
enn ti minutter, og over
halvparten av reisene er under 5 km lange. 2 av 3 reiser
foretas med bil, enten ved at
du selv kjører, eller er passasjer. En fjerdedel av reisene
foretas til fots eller på sykkel. Kollektivreisene utgjør
9% av reisene, og buss er det
viktigste transportmiddelet.
Seks av ti kollektivreiser
foregår med buss, mens en
av fire går med tog, trikk eller
T-bane. Folk som har bil

S

4.3.1. Daglige reiser

R

Til sammen foretar vi nå årlig
nesten 4,4 milliarder reiser.
Disse fordeler seg på daglige
og lange reiser.

E

(TØI rapport 588/2002
Reisevaneundersøkelsen 2001.
Nøkkelrapport)

foretar flere daglige reiser
enn gjennomsnittet. Bruk av
kollektive transportmidler er
hyppigst på skolereisene.
40% av skolereisene foregår
kollektivt, med en bussandel
på 80%. Bilen er hovedtransportmiddel på hver fjerde
skolereise. En tilsvarende
andel går til og fra skolen,
mens 8% sykler.

P

Transportøkonomisk Institutt
(TØI) har gjennomført en reisevaneundersøkelse som viser
forholdet mellom avstand og
hvor ofte vi reiser.

Ca 40% av skolereisene
foregår kollektivt

Daglige reiser etter formål. 2001
Arbeid/tjeneste
Skole
Handle/service
Følge/omsorg
Fritid
Besøk
Annet
0

5

10
15
Prosent av reisene

20

25

Lange reiser etter formål. 2001
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Yrkesaktive menn under
55 år reiser mest

Lange reiser etter formål. 2001

Arbeid/tjeneste
Private ærend
Ferie/fritid
Besøk
Annet
0
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Prosent av reisene

64% av reiser over 100 km
skjer med bil

4.3.2. Lange reiser

Lange reiser er 100 km eller
lengre og inkluderer turer til
utlandet. Vi foretar i gjennomsnitt 1,35 lange reiser per
måned. De som reiser mest
er yrkesaktive menn under
55 år med høyere utdanning
og inntekt. Hver måned
foretar nesten halvparten av
befolkningen en lang reise.
Bilen er viktigste transportmiddel også for lange reiser
med 64% andel. Hver femte
reise er med fly. Buss, tog og

OPPGAVE:
Stemmer søylediagrammet over med din egen transportukeoversikt?
Hvilke sammenhenger ser du mellom vår måte å leve på
og bruken av personbil?
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båt har hver en andel på om
lag 5% av de lange reisene.

De fleste lange reisene har
private formål. En av fem
lange reiser er i arbeid, mens
tre av fire lange reiser er private reiser. Når det gjelder
ferie- og fritidsreisene innenlands, foregår tre av fire reiser
med bil. På reisene til utlandet dominerer flyet (54%)
mens bil kommer på annenplass (28%).

4

4.4. Miljøbevissthet og valg av reisemåte

- obligatoriske
- frivillige
- verken eller
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4.4.2. Miljøtilpassing
av reisene

T

Når reisene deles inn i grupper på denne måten, kan vi
lettere se om reisevanene
våre kan forandres. I miljøsammenheng er dette interessant fordi mange mener at
endring av reisemønsteret er
nødvendig for å minske miljøulempene. TØI opererer
med tre ulike måter å miljøtilpasse de daglige reisene:
• Organisere hverdagslivet
slik at noen reiser kan kuttes ut
• Redusere reiselengden slik
at energiforbruket minker
• Forandre reisemønsteret
ved å gå fra bil til kollektive
transportmidler, spasere
eller sykle
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Reisene blir delt inn i tre kategorier; de obligatoriske, de
frivillige og de som verken
er det ene eller det andre.
• Obligatoriske reiser, altså
reiser som må gjennomføres: Transport til og fra
jobb/skole, tjenestereiser
(reiser i forbindelse med
jobben) og frakt av barn
til/fra barnehage/dagmamma.
• Frivillige reiser: I forbin-

E

4.4.1. Hvilke reiser må
vi foreta og hvilke
kan vi la være?

delse med fritidsaktiviteter, besøk og lignende.
• Verken eller-reiser: For det
meste innkjøpsreiser.

P

Transportøkonomisk institutt (TØI) har også undersøkt om våre holdninger til
miljøet betyr noe for hvilke
transportmidler vi bruker.
(TØI-rapport 350/1997
Miljøbevissthet og valg av
reisemåte.) Undersøkelsen
ble gjort blant transportbrukere i Oslo og Kristiansand.
Alle som ble intervjuet har
førerkort og bor i en husholdning med minst én bil.
Fordelingen mellom kvinner
og menn er 50/50 og halvparten av de som ble spurt
hadde barn under 18 år boende hjemme. Alderen på de
spurte var fra 20 til 60 år og
alle bodde i en gangavstand
på maks 10 minutter fra nærmeste bussholdeplass. Det er
ikke nok mennesker med i
undersøkelsen til at de kan
representere alle innbyggere
i større norske byer.
Allikevel vil sikkert mange
som bor i byer og tettbygde
strøk kjenne seg igjen i det
som kommer fram.

Reisene er

Undersøkelsen konsentrerte
seg om de to siste punktene,
reduksjon av reiselengden
og overgang fra bil til andre
transportmidler.

4.4.3. Korte ned reiseavstanden?

Å redusere reiselengden var
nesten umulig for de som ble
intervjuet. Mer enn 80% av
de daglige aktivitetene var
obligatoriske. Det var heller
ikke mulig å flytte reisemålene. Arbeidsplassen, skolen,
barnehagen, slekt og venner
har sine faste plasseringer.
Noen fritidsaktiviteter og
innkjøp kunne gjøres nærmere
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hjemstedet, men andre
steder ble valgt fordi de var
mer attraktive av forskjellige
grunner.

4.4.4. Fra bil til andre
transportmidler?

Mer enn halvparten foretrakk bilen

Miljøsynet betydde ingen
ting for valg av reisemåte
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De som var med i undersøkelsen bodde alle innenfor
10 minutters gange fra en
bussholdeplass. De hadde
også førerkort og minst én
bil i familien.
Valgmuligheten var altså
klart til stede. Over halvparten av bilførerne sa at de
hadde mulighet til å reise dit
de skulle med kollektive
transportmidler. Allikevel
valgte de bil fordi det etter
deres mening var for tungvint, tok for lang tid og var
for dyrt å reise kollektivt.

4.4.5. Flere menn enn
kvinner kjører bil

De fleste, uansett kjønn,
foretrakk å bruke bilen.
Allikevel brukte kvinnene
bilen mindre enn mennene.
Blant husholdningene som
hadde én bil, var det som
oftest mennene som brukte
bilen. De la mest vekt på å
spare tid og ha det bekvemt.
Kvinnene var opptatt av det
samme, men hadde også
behov for frakt av varer.
Bilen blir brukt mer i forbindelse med obligatoriske aktiviteter enn frivillige. Den er
en viktig forutsetning for individuelle hverdagsoppgaver
som gjør tilværelsen enklere
og mer behagelig. De som
reiste i de ytre byområdene
brukte bilen mer enn de som
dro inn til sentrum.

4.4.6. Miljø- og reisevaner

De som brukte kollektive reisemåter gjorde det fordi det
var lettvint, fordi det var
vanskelig å parkere bilen
eller fordi det var for stressende å kjøre bil. Når
avstandene var korte og
været var fint, brukte folk
sykkel eller gikk.
Hovedhensikten var å få
mosjon, ikke bidra til et
bedre miljø. Dette kan tyde
på at folk ikke tenker miljø i
forhold til egne reisevaner.
Hovedkonklusjonen i undersøkelsen lyder slik: «Det å
gå, sykle eller reise kollektivt
i stedet for å bruke bil har
ingen tydelig sammenheng
med noen av de andre miljøhandlingene. Det er heller
ingen sammenheng melom
daglig reisemåte og et samlet mål på miljøpraksis.»

4.4.7. Sammenheng
mellom trafikk og
forurensning?

Kommer dette av at folk
ikke oppfattet trafikken som
noen trussel mot miljøet?
Slett ikke. En tredel av de
som ble spurt mente at biltrafikken var det viktigste
miljøproblemet i landet i dag.
En stor andel mente også at
luftforurensning er et viktig
problem, uten å nevne hvilke
forurensningskilder de tenkte
på. Over halvparten av de
spurte sa at dette luftforurensningsproblemet ikke har
fått nok politisk oppmerksomhet.
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Kvinnene ville forandre
levesettet, mennene stolte
på teknologiutviklingen

N

Kvinnene oppfattet biltrafikken som et større problem
enn det mennene gjorde.
Kvinnene trodde at problem-ene best kunne løses
ved at vi forandret levesett,
mens mennene var mer opptatt av teknologiske løsninger.

Vi går, sykler eller kjører
kollektivt fordi det er lettvint, ikke fordi vi vil
bidra til bedre miljø

E
S
P
O
R
T

Kollektivtrafikantene, fotgjengerne og syklistene oppfatter forurensning som et
større problem enn hva
bilisene gjør. Bilistene på sin
side syntes, i motsetning til
de andre, at køer var et større
problem. Køer forsinket og
irriterte bilistene, mens resultatet av køen, som blant annet
er ekstra forurensning, var de
ikke så opptatt av. Syklister
og fotgjengere derimot, så
dette som en stor en ulempe.

4.4.9. Kvinner og
menn har forskjellige
løsninger

P

4.4.8. Forskjell
mellom bilistene og
de andre trafikantene

Foto: Intra Media Bildebyrå
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Myndigheter og interesseorganisasjoner er enige om
at flere må reise kollektivt
i byene

Mer kollektivtrafikk og
sikring av grønne områder
i byene
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4.4.10. Balanse mellom
personbil og kollektivtransport

Myndighetene har i mange
år ønsket å finne en balanse
mellom behovet for bedre
veier på den ene siden og
økt bruk av kollektive transportmidler på den andre.
Men veiutbygging er kostbart, legger beslag på store
landarealer og skaper miljøulemper for befolkningen.
Og siden trafikkveksten bare
fortsetter, vil ikke videre
veiutbygging løse problemene i våre tettest befolkede
områder. Både med tanke på
framkommelighet og miljø
er derfor myndigheter og
transport- og miljøorganisasjoner enige om at flere må
reise kollektivt til og fra jobb
i de tettest befolkede områdene av landet.
I «Stortingsmelding nr 26
(2001-2002) Bedre kollektivtransport» uttrykkes dette

målet slik: «Byutviklingen
må legge til rette for at kollektivtransporten kan ta en
større andel av transportarbeidet » (side 7). Samme
sted står det også: «I byer og
tettbygde områder skal det
legges større vekt på å utvikle
et miljøvennlig utbyggingsmønster og transportsystem,
med sikring av grønne
områder.»

4.4.11. Hva kan
gjøres?

Det er mange forskjellige tiltak som kan settes i verk for
å få folk til å begynne og
bruke kollektive transportmidler. Noen er enkle og
rimelige å gjennomføre,
andre er svært kostbare.
Noen er også av viktig prinsipiell betydning. Aktuelle
virkemidler er:
• Veiprising (se «Veiprising»
3.5.5.)
• Utbygging av kollektivfelt

4

• Parkeringsavgifter eller
færre parkeringsplasser
• Begrensninger på etablering
av kjøpesentre langs hovedveiene.
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• Felles terminaler for de ulike
kollektive transportmidlene
• Flere venteskur og innendørs oppholdssteder
• Tidsdifferensierte bomtakster. (Se 3.5.8.)
• Bruk av bompenger til kollektive tiltak. (Se 3.4.)
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Foto: Husmo-Foto

OPPGAVE:
Hvilke tiltak ville dere velge for å endre folks reisevaner i
byene? Ønsker dere andre tiltak enn de som er nevnt?
(Se også «Hva bruker vi personbilen til?»)

43

Fast veiforbindelse, kortere
reisetid og sikrere veier i
distriktene

4.5. Personbil i distriktene
På landet bor folk mer spredt
enn i byene, og det er færre
som skal reise samtidig. Siden
kollektivtilbudet nødvendigvis må bli dårligere, er personbilen det naturlige alternativet for de fleste reiser. I spredtbygde strøk diskuterer man

derfor ikke personbil kontra
kollektivtransport, men er
heller opptatt av å få bedre
veier. Men ikke alle kan reise
med egen bil, derfor må det
være et kollektivtilbud i distriktene også.

OPPGAVE:
Hvordan reiser folk som skal inn til din nærmeste by? Spør
Statens vegvesen hvordan den prosentvise fordelingen er
mellom personbil og kollektivtransport.
Hvordan har utviklingen vært de siste 5 årene?
Hvilke tiltak ville dere velge for å endre folks reisevaner i
byene? (Se også 5.2.7. «Hva bruker vi personbilen til?»)
Hva har de politiske myndighetene gjort, og hvilke planer
har de for de nærmeste årene?
Intervju 5 personer som reiser kollektivt til og fra arbeid og
5 personer som kjører personbil. Hvorfor har de valgt disse
transportformene?
Foto: Utlånt av bladet «Motor»
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Hvis du gjennomfører oppgaven til avsnitt 4.2 vil du få
en oversikt over både hvor
langt du selv reiser og hvilke
transportmidler du bruker
mest tid på. På oversiktene
vil trolig sykkelen komme
svært høyt opp. For befolkningen forøvrig, er bilen det
desidert mest brukte framkomstmiddelet. I gjennomsnitt kjører den enkelte nord-

mann bil 2 ganger hver dag.
Til sammenligning reiser vi
med kollektive transportmidler som buss, tog, trikk
og fly 2 ganger i uka. Av de
kollektive transportmidlene
er det bussen vi bruker
oftest. I gjennomsnitt bruker
hver nordmann bussen
omtrent 70 ganger i året. 2
av 3 som reiser kollektivt,
bruker buss.

transportmidlene

5.1. Bilen er mest brukt

f o r s k j e l l i g e

5. DE FORSKJELLIGE
TRANSPORTMIDLENE

D e

Foto: NPS Billedbyrå
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Diagrammet viser den prosentvise
fordelingen mellom de forskjellige
innenlandske transportmidlene målt
etter antall reisende (passasjerer og
sjåfører)

Innenlands persontransport etter transportmåte
Sjø 1,1%
Luft 0,2%
Bane 3,4%

Vei 95,3%

Diagrammet viser den prosentvise
fordelingen mellom de forskjellige
innenlandske transportmidlene målt
etter reiselengde.

Reiselengde fordelt på hovedområder
Luft 6,9%

Sjø 1,1%

Bane 4,8%

- Vi reiser med bil 2
ganger per dag
- Vi reiser kollektivt 2
ganger i uka

Vei 87,2%

5.2. Personbilen
5.2.1. De første
personbilene
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De første bilende nordmenn
så det nærmest som en personlig triumf å holde motoren
i gang og hindre dekkene i å
eksplodere under søndagsturen. At det røyk og smalt
litt hørte med til kjøreopplevelsen. Det var heller et
sunnhetstegn enn et symptom
på sykdom. Og vedlikeholdet
skulle selvsagt utføres av
eieren. Dette gjaldt ikke bare
de barske menn som kjørte

bil på begynnelsen av forrige
århundret, men for bileiere i
mange tiår.

5.2.2. Ringeapparat

Det ble heller ikke stilt særlig
store krav til bilene fra myndighetenes side. Før 1912 var
det eneste kravet til et motordrevet kjøretøy at det skulle
kunne høres av andre veifarende. Det var derfor påbudt
med et ringeapparat som
sjåføren skulle bruke jevnlig.
Hvis bilen var spesielt stille-

5
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I 1912 var det ca 2000
motorkjøretøyer i Norge
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De første ordentlige kravene
til bilen kom i 1912. Det ble
blant annet krevd at «bremseindretningen» måtte være
såpass kraftig at den «selv i
sterke stigninger hindrer
enhver uforutset eller ikke
tilsigtet baklængsbevegelse».
«Overdrevent sterke lyskastere» måtte heller ikke benyttes. På denne tiden var det
bare registrert ca 2 000 motorkjøretøyer i Norge. Først 14 år
senere, ble det stilt ytterligere
krav til bilens sikkerhet. Da
måtte den for eksempel
utstyres med «to bremser
som virket hver for seg».
Dessuten skulle det være to
frontlykter med hvitt lys og
ett baklys som var rødt. I
1942 ble det påbudt med
speil og vinduspussere.
Blinklys og bremselys var

A

5.2.3. Bremser og lys

imidlertid fortsatt frivillig.
Det ble først påbudt 13 år
senere. I 1925 var det hele
382 forskjellige bilmerker i
Norge. Men servicenettet var
dårlig, og garantiordninger
og serviceavtaler manglet
helt. Bilen var derfor forbeholdt menn som var sterkt
interessert i teknikken. Bilen
var den tids hi-tech hobby.
Fordi vedlikehold og reparasjoner fortsatt var bileierens
ansvar, brukte bileieren det
nærmeste verkstedet som
kunne slipe ventiler og lage
en ny toppakning.

R

gående, skulle det monteres
et selvvirkende ringeapparat
som «til enhver tid varsler at
vognen nærmer sig».

5.2.4. Bil og TV i 1960

Under og ganske lenge etter
den 2. verdenskrig var det
rasjonering på biler i Norge.
Vi var faktisk det landet i
Vest-Europa som hadde rasjonering lengst. Først i 1960
kunne hvem som helst kjøpe
bil i Norge. Filmen «Sønner
av Norge kjøper bil», viser
på en artig måte nordmenns
forhold til bilen på denne tiden.
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Først i 1960 kunne hvem
som helst kjøpe bil

Vi reiser 6 ganger så
langt med personbil som
med kollektivtransport

I 1960 kom også fjernsynet
til Norge. Siden bilen var
kostbar, rettet både TV og
avisene i årene som kom stadig
sterkere oppmerksomhet
mot bilenes og verkstedenes
mer eller mindre gode kvalitet. På denne tiden ble
søkelyset også rettet mot sikkerhet, samtidig som forbrukerorganisasjonene ble mer
opptatt av rust på bilene.
Dette igjen bidro til at
importørene stilte spørsmål
til bilfabrikkene sine om de
kunne bidra med forbedringer på disse punktene.

vanlig å bruke bilen til alle
typer reiser. Personbilens
andel av det totale antall reiser har derfor økt betydelig.
Innenlands reiser vi nå mer
enn 6 ganger så langt med
bil som med buss og tog til
sammen. Selv om det meste
av veksten innen persontransporten er kommet på
bilsektoren, betyr ikke det at
antall personer som kjører
kollektivt er gått ned.
650 000 mennesker reiser
daglig til og fra jobben med
buss, bane, trikk eller båt og
slik har det vært i mange år.

5.2.5. Forurensning

5.2.7. Hva bruker vi
personbilen til?

Samtidig var verden blitt
oppmerksom på de negative
effektene av bilismen.
Miljøverndepartementet, som
ble opprettet i 1972, begynte
å interessere seg for hva bilbransjen foretok seg omkring
forurensning. I USA var man
allerede i ferd med å forby
bly i bensinen, og nye
uttrykk som «katalysator»
og «blyfri bensin» kom inn i
dagligtalen.

5.2.6. Bruk av personbil bare øker

I dag reiser vi mer enn noen
gang, og det blir stadig mer
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I forrige kapittel så vi at
bilen først og fremst blir
brukt til og fra arbeid og
skole/ barnehage. Hvis vi
ser på hvem som eier biler,
skjønner vi at barn og transport henger sammen. 8 av 10
husholdninger med barn har
bil, mens under halvparten av
husholdningene uten barn
har bil. Dette sier noe om
hvor viktig det er for foreldre å kunne kjøre barna til
barnehage, dagmamma,
skole og fritidsaktiviteter.
Selv om kollektivtilbudet er
best utbygd i byene, bruker
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8 av 10 nordmenn bruker
bil på feriereiser i Norden

5.2.9. Flere biler,
samme kjørelengde

Selv om bilen brukes stadig
mer, kjører den enkelte bil
ikke lenger per år enn den
gjorde for 25 år siden. Da
som nå ligger den gjennomsnittlige kjørelengden på i
underkant av 14 000 kilometer. Den store forskjellen er
antallet personbiler. I løpet

T

Siden mange av oss bor et
stykke unna jobben, er medlemmer av en eller annen
forening og har slekt og venner et stykke unna, blir bilen
brukt til og fra både jobb,
trening og til å besøke besteforeldrene. For eksempel
spilles det 1000 fotballkamper
i Norge hver eneste dag i
fotballsesongen. I tillegg kommer trening minst én gang i
uken for flere hundre tusen
unge fotballspillere. I tilknytning til jobben er bilen svært
mye brukt. De fleste bruker
bilen til og fra jobben ( 70%).

Barnefamilier er en gruppe
som bruker bilen svært
mye.

R

5.2.8. Tusen fotballkamper hver dag

Mange bruker den også i
jobben, det vi kaller tjenestekjøring. Én fjerdedel av all
personbilkjøring er tjenestereiser. Etter så mye daglig
kjøring skulle man tro de
fleste ville unngå bilen i feriene.
Men nei, også i ferien foretrekker de fleste av oss bilen.
Av de som reiser på ferie, bruker 8 av 10 bilen til feriereiser
innen Norden.

O

barnefamilier i byene personbilen svært mye. De som
bruker bilen aller mest, er
barnefamilier i Oslos forsteder

49

I dag har vi dobbelt så
mange biler som i 1975

av de siste 25 årene er det
blitt 800 000 flere personbiler,
nærmere en fordobling av
personbilbestanden.
Biltettheten har økt fra ca 4
mennesker per personbil til
vel 2 i dag. Ved utgangen av
2001 var det 414 personbiler
pr.1000 innbyggere i Norge.
Dette er den samme biltettheten som i de fleste andre
vesteuropeiske land.

mer holdbare ved at motor
og
annet teknisk utstyr er mer
driftssikkert og at karosseriet ikke ruster så fort. De er
blitt allemannseie og ikke
lenger forbeholdt velstående
mennesker. Mange kjøper
sin første bil i 18-20 års alderen, ofte er dette biler av
eldre årgang. Av økonomiske grunner
ønsker mange å beholde bilen
i lang tid før de bytter i en
annen bruktbil eller kjøper
en helt ny. Etter hvert er det
blitt ganske mange veteranbiler som også bidrar til å
trekke opp gjennomsnittsalderen. Men hovedgrunnen
er nok at for 25 år siden vokste bilparken sterkt hvert år.
Tilgangen på nye biler var
svært stor og få av bilene
hadde nådd å bli gamle.

5.2.10. Gjennomsnittsalderen øker

Personbilens gjennomsnittsalder er 10 år

Du skulle kanskje tro at personbilene som kjører på veiene i
dag er nyere enn i dine foreldres ungdom, men slik er
det ikke. For 25 år siden var
gjennomsnittsalderen på
personbilene vel 6 år. I dag
er den omtrent 10 år. Når
gjennomsnittsbilen blir vraket,
har den nådd en alder av vel
17 år. Det er mange årsaker
til at alderen på personbilene har økt. Bilene er blitt

Alder på personbiler vraket mot pant i 2001, etter merke
Gjennomsnitt
Mercedes Benz
Volvo
Saab
Volkswagen
Audi
BMW
Opel
Ford
Mazda
Toyota
Nissan
Honda
Andre merker
Mitsubishi
Renault
Peugeot
Fiat
Lada
Citroen
Rover
Skoda
Seat
Kia
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5.3. De kollektive transportmidlene

F
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(Kollektive transportmidler=buss, drosje, tog,
trikk/T-bane, båt/ferge.)
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5.3.1. Bussen – fra
lokale ruter til landsdekkende nettverk

E

ville persontrafikken gått
helt i stå mange steder –
først og fremst i Oslo og de
andre større byområdene.

D

Det finnes knapt det tettsted
eller den grend i vårt land
som ikke har et busstilbud.
Veiene går på kryss og tvers
i landet vårt. Og langs veiene
bor det folk. Det er mer enn
50 000 holdeplasser i Norge,
og hvert år reiser over 300
mill. passasjerer med buss.
Bussen står for mer enn 2/3
av samtlige kollektivreiser.
Mange steder er likevel skolebussen morgen og ettermiddag det eneste rutetilbudet.
De siste 10 – 15 årene har det
imidlertid utviklet seg nye
reisemuligheter gjennom et
nett av ekspressbussruter og
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Daglig foretas det mer enn
1 200 000 reiser med kollektive transportmidler i Norge.
Antall reiser har økt de siste
årene, blant annet som følge
av nye rutetilbud. Likevel
har veksten i biltrafikken
vært sterkere. Det er mange
grunner til å ha et godt utbygd kollektivtilbud. Viktige
stikkord her er miljø, reisetid
og personlig økonomi.
Dessuten er det mange mennesker som ikke har eller
ikke kan benytte personbil.
Det gjelder først og fremst
barn og ungdom. Mange av
disse er avhengig av buss,
bane eller båt på sine daglige
reiser mellom hjem og skole.
Derimot har pensjonistene,
som tidligere var av de mest
typiske kollektivtrafikantene,
etter hvert gått over til å bli
bilister. Dersom kollektivtransporten ikke fungerte,

2 av 3 kollektivtrafikanter
bruker buss

I
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Kollektivreiser i løpet av et år
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Trikk og bane
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Båter
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3 millioner passasjerer
reiser med ekspressbusser
hvert år

Politiske myndigheter
ønsker å begrense konkurransen mellom tog og buss

andre langdistanseruter. Fra
en sped oppstart med 640
000 passasjerer i 1988 reiser i
dag mer enn 3 mill. mennesker hvert år med de rutene
som er tilknyttet NOR-WAY
Bussekspress. Og hvem skulle trodd det var mulig å få
500 000 busspassasjerer årlig
på strekningen Notodden –
Kongsberg – Oslo? Det har
likevel skjedd etter at TIMEEkspressen startet opp med
avganger hver time eller
oftere over hele døgnet.
Lignende tilbud har etter
hvert kommet også andre
steder i landet, men først og
fremst i Østlandsområdet.

5.3.2. Tog eller buss
– helst begge deler

De kollektive transportmidlene konkurrerer delvis innbyrdes, men i første rekke
med personbilen.Tilbudet,
altså muligheten for å kunne
benytte et rutegående transportmiddel, betyr mye for
de som skal reise. Et godt tilbud skaper nye reiser.
Tidligere ønsket politikerne

Ekspressbussene frakter mer enn 2 millioner
passasjerer hvert år.
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konkurranse fra busser.
Etterhvert er det blitt lettere
å starte busstransport der det
går jernbane, men fortsatt
skal søknader om nye ruter
vurderes i forhold til konsekvensene for togtrafikken.

5.3.3. Myndighetenes
ansvar

Rutegående transportmidler
krever mange passasjerer for
at kapasiteten skal utnyttes.
De aller fleste buss- og togrutene må få tilskudd fra det
offentlige for å kunne drives.
Ellers ville billettprisene bli
alt for høye. Men forbedring
av det kollektive transporttilbudet er ikke bare et spørsmål om penger og offentlig
tilskudd. Myndighetene kan
også på andre måter legge til
rette for at buss og bane skal
fremstå som attraktive transporttilbud. De kan gjennomføre tiltak som gjør at buss
og sporvogn kommer
enklere og raskere frem, for
eksempel med egne kjørefelt
og prioritering i lyskryss.
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Flyselskapene konkurrerer
på samme strekning, det
gjør ikke busselskapene
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Flyet er det transportmiddelet
som frakter flest mennesker
på lange strekninger. Derfor
kunne man tro at flyet var det
kollektivtransportmiddelet
som utførte mest transport.
Men så enkelt er det ikke.
Selv om bussen ikke frakter
folk så langt, er det svært
mange mennesker som reiser med bussen hver dag på
korte og mellomlange
avstander. Det store antallet
bussreiser gjør at bussen
samlet sett transporterer
mennesker omtrent like
langt som flyet i løpet av
året. Dette gjelder innenlands transport. Hadde vi
tatt med reiser til utlandet,
ville naturlig nok flyet vært
det kollektive transportmiddelet som frakter passasjerene
desidert lengst.

Innenlands er den samlede
transportlengden nesten lik
for buss og fly

E
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Drosje kan du ta døgnet rundt.
Med drosje kan du reise fra
dør til dør, og prisen er
omtrent den samme om det
er en eller flere i bilen.
Tilsam-men kjører drosjene
40 millioner turer per år og
frakter 75 millioner passasjerer. I gjennomsnitt er drosjeturene åtte kilomer lange, slik
at drosjene utfører ca 600
millioner passasjerkilometer
årlig. (En passasjer en kilometer = en passasjerkilometer).
Mange reiser både i arbeid
og fritid foretas med drosje,
og drosjene er viktige for
transport til og fra legebehandling og i skoletransport.
Ca. 400 000 personer i Norge er
avhengig av drosje på grunn av
funksjonshemming. Drosjene
er tilsluttet sentraler som har
datastyrte trafikkdirigeringssystemer, slik at tilkjøring og
ventetid for den enkelte
kunde blir kortest mulig.

5.3.5. Hvilket kollektivt transportmiddel
transporterer lengst?

D

5.3.4. Drosjene i nærtrafikken

D
L
E

De kollektive transportmidlenes transportlengde

N
E

Fly
Buss
Tog
Trikk og bane
Båter
Bilferge

Grafen viser hvor langt de kollektive transportmidlene frakter sine
passasjerer innenlands i løpet av et år
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Foto: NPS Billedbyrå

6. BYTRANSPORT
6.1. Samfunnets blodsystem
Veiene kan på mange måter
sammenlignes med kroppens
blodårer. På samme måte
som blodet frakter oksy-gen
og næringsemner rundt i
kroppen, er veinettet av vital
betydning for transporten av
varer og personer. Hvis
blodårene blir for trange og
ikke får utført transportoppgavene sine, fungerer ikke
kroppen som den skal. Dette
kan få alvorlige konsekvenser for den det gjelder. På
samme måte kan et dårlig
fungerende veinett skape
alvorlige problemer for både
privatpersoner, bedrifter og
offentlig virksomhet.

6.1.1. Hvilken resept
skal vi velge?

Ved sykdommer i hjerte- og

karsystemet vet man som
oftest hva som skal til for å
få kroppen på rett kjøl igjen.
Når veitrafikken ikke fungerer, er det ikke like enkelt å
finne rett medisin. Det er
ofte uenighet om hva som
bør prioriteres. Skal det brukes mest penger i byene,
eller bør distriktene få brorparten av samferdselsmidlene? Byer og tettbygde strøk
har helt andre problemer
enn fjell- og dalstrøkene i
innlandet og fjord- og øyområdene langs kysten. Bør det
bygges bro, tunnel under
fjorden eller skal veien i stedet legges rundt fjorden? Er
den eksisterende veien ok,
eller trenger den utbedring?
Skal det bygges flere gangog sykkelveier, eller bør hoved-

A

Er det for mange biler,
eller har veinettet for
liten kapasitet?

N
S
P
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En av årsakene er nok at
svært mange har nytte av bilen,
også de som til daglig bruker offentlig transport.
Mange av oss er altså både
kollektivtrafikanter og bilister
i en og samme person.
Rollene kan skifte flere
ganger hver dag. I tillegg
bruker mange mennesker i
byene sykkelen som transportmiddel, ikke bare til
rekreasjon. Dermed har
mange mennesker hele fire
trafikantroller. De skifter
mellom å være bilist, kollektivreisende, syklist og fotgjenger. Alle reisemåtene har
sine fordeler, derfor blir også
holdningene mindre absolutte
når det gjelder hva som bør
gjøres, enten det er tiltak fra
myndighetenes side eller det
gjelder hva vi selv bør gjøre.

R

6.1.4. Bilist og busspassasjer i samme
person

Kollektivtransport eller
personbil?

T

Når det i morgen- og ettermiddagsrushet ser ut som
om alle Norges biler skal inn
til samme by samtidig, spør
folk seg: Er det for mange
biler, eller har veinettet for
liten kapasitet? Er luft- og
støyforurensingen et problem bymennesker må finne
seg i å leve med, eller bør
den reduseres? Hvis vi setter
saken på spissen, går diskusjonen mellom dem som
mener bilbruken bør begrenses mest mulig og de som
hevder at alle må kunne
bruke personbil hvis de
ønsker det. Den første gruppa ønsker å bygge ut kollektivtilbudet, lage kollektivfelt
for busser og drosjer, anlegge
gang-/sykkel-stier og gjøre
det mindre attraktivt å bruke
personbil, bl.a. gjennom
avgifter eller andre hindringer. Den andre gruppa
har som utgangspunkt at
folk fritt må kunne bruke
egen bil. Disse mener løsningen er å bygge ut flere
kjørebaner, lage planfrie
kryss eller rundkjøringer, forbedre veistandarden og lage
flere parkeringsplasser.

6

Y

6.1.2. Hva skal vi gjøre
i byene?

Likevel ønsker nok de fleste
at det i stedet for «enten eller løsninger» blir «både og løsninger».

B

veiene forbedres med fortau,
rundkjøringer og lyskryss?

6.1.3. Hva mener
transportbrukerne?

Men folk flest har nok ikke
så fastlåste oppfatninger som
dette. De fleste er enige om at
det er for mange personbiler i
de største byene, ihvertfall i
rushtidene. Noe må gjøres
for å lette presset på veiene og
begrense miljøskadene.

Foto: Samfoto
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De fleste byboere bruker
både personbil og kollektive
transportmidler

En familie med to voksne
og to små barn på 3 og 5
år bor i tettbygd strøk.
Familien har bil og barna
går i samme barnehage.
Foreldrene jobber om
dagen, men på forskjellige
steder. Foreldrene veksler
på å hente og bringe
barna. Den som leverer
barna om morgenen, reiser
videre til jobben.

• Avstanden mellom
hjemmet og barnehagen/dagmammaen er
5 km. Det går buss
mellom hjemmet og barnehagen. Valget står derfor mellom buss og bil.
(Sykkelen kunne nok
vært et alternativ i sommerhalvåret hvis foreldrene kjørte hvert sitt
barn, men de synes av
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Ofte er det også forskjell
påhva vi mener bør gjøres
og hva vi gjør i virkeligheten. Det er en kjensgjerning
at mange barn og ungdommer nettopp anklager foreldrene sine for at det er
«langt mellom liv og lære».
(Se 4.4. «Miljøbevissthet og
valg av reisemåte»).

flere grunner denne ordningen er lite attraktiv.)

• Reisetiden er den tiden
det tar å gå fra hjemmet/ barnehagen til
transportmiddelet, pluss
selve kjøretiden.
Kjøretiden henger sammen med trafikktettheten. I rushtiden kan bussen ha en fordel hvis det
er eget kollektivfelt. På
den andre siden er det
som oftest kortere gangtid til personbilen. For at
bussen skal være et reelt
alternativ, forutsetter vi
at bussen har mange
avganger i rushtiden.
• Bussbilletten koster for
voksen kr 540 per
måned. Barn må betale
det halve, kr 270. Bilkostnadene kan beregnes

6.1.5. Bør de få bruke
bil?

Hvem som mener hva, kommer an på hvilke hensyn
man ønsker å legge mest
vekt på. Vi har tidligere sett
at familier med barn bruker
bilen mye. Et tenkt tilfelle
kan danne utgangspunkt for
en diskusjon i klassen:

ved hjelp av tabeller i
kapittel 4.1. «Personlig
økonomi».

• Komfort er som vi har
sett tidligere, avhengig
av øynene som ser. Årstiden spiller også inn.
Den som kjører buss,
slipper å skrape ruter og
bussen er god og varm.
Hvis det er ledige sitteplasser, kan bussreisen
være svært behagelig.
På den annen side må jo
barna ha en del utstyr
med seg, noe som betyr
en del bagasje å drasse
på. I den sammenheng
er det greit å bruke bil.

6

B

OPPGAVE:

Y
T
R
A

Statistikken viser at de fleste familier i denne situasjonen
velger å bruke bilen.

N
S

•

T

•

R

•

Hva mener dere vil være den beste løsningen?
Ville dere ment noe annet hvis det bare var én voksen i
familien?
Ville beslutningen deres blitt en annen hvis barna ikke
gikk i samme barnehage?
Bør voksne få lov til å bruke bil til jobben hvis det finnes
andre alternativer og de ikke trenger bilen til tjenestekjøring (kjøring i jobbsammenheng)?
Bør folk få bruke bilen over korte avstander hvor det er
greit å sykle eller gå?

O

•

P

•
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Miljø
7. MILJØ
7.1. Luftforurensning

58

Veitrafikk fører til ulykker
og den gir luftforurensning
og støy. Ulykkene er den
aller viktigste ulempen ved
trafikken, men siden Trygg
Trafikk har svært mye stoff
om dette temaet, har vi valgt
å utelate trafikkulykker i
denne sammenheng. Mange
mennesker opplever støy
som det største trafikkproblemet, men luftforurensning regnes likevel som mer
alvorlig og omfattende.
Derfor handler dette miljøkapitlet først og fremst om

hvordan veitransporten
påvirker luftkvaliteten.

7.1.1. Lokal, regional
og global forurensning

Luftforurensning følger som
kjent ikke landegrensene. På
forskjellige måter blir hele
verden påvirket, derfor er
den et globalt problem. Fordi
luftforurensning er et sammensatt område, kan vi ikke
plukke ut ett forurensningsproblem som det viktigste
eller én forurensningskilde

7
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Globalt: Hele jorda
Regionalt: Et større
landområde
Lokalt: Der du bor

Ø

genoksider. Regionalt er det
sur nedbør som kommer av
svoveldioksid og nitrogenoksider. For vårt globale miljø
antas den største trusselen å
være drivhuseffekten.
Drivhuseffekten kommer av
utslipp av gasser, bl. annet
karbondioksid, som påvirker
klimaet i verden.

J

som den største. Men hvis vi
ser miljøområdet i tre forskjellige perspektiver eller
synsvinkler, kan det bli mer
oversiktlig. Vi skiller gjerne
mellom lokalt (der vi bor),
regionalt (et større område
som f. eks. Trøndelag) og
globalt (verden sett under
ett). Det største lokale problemet er svevestøv og nitro-

7.2. Lokale miljøproblemer
Kunnskapen om helsevirkninger av luftforurensninger øker stadig. Derfor
har kravene til renere omgivelser økt. I Norge har vi
gjennomgående god luftkvalitet. Men vi har likevel
noen problemer som må
løses, hovedsakelig i de
største byene.

7.2.1. Hva forurenser
mest?

De viktigste kildene til luftforurensning i de største
byene er:

• Bruk av piggdekk
• Eldre bensindrevne biler
(uten katalysator)
• Eldre, dieseldrevne biler
• Oljefyring
• Vedfyring

Kilde: Bilimportørenes
Landsforening/Bergen kommune/
Statens Vegvesen, Hordaland

7.2.2. Piggdekk

Det er først og fremst personbilene som har piggdekk.
Busser og lastebiler kjører
for det meste piggfritt. En
personbil med piggdekk
sliter ned asfalten. Jo fortere vi kjører, desto mer
øker slitasjen. Slitasjen på
våt asfalt er langt større
enn på tørr asfalt. I Bergen
river piggdekkene hvert år
opp ca 10 000 tonn asfalt til
støv. Dette tilsvarer et 1 meter
tykt støvlag på gressmatten
på Brann stadion. 2 - 3 %
av dette støvet er svevestøv. I Oslotunnellen sliter
piggdekkene vekk 1,5 tonn
hvert døgn i vintersesongen.

I Bergen river piggdekkene
årlig opp så mye asfaltstøv
at det tilsvarer et støvlag
på 1 meter på Brann stadion.

(Kilde: Statens Vegvesen).

7.2.3. Svevestøv

Svevestøv er et stort luftforurensningsproblem i byene.
De viktigste kildene til svevestøv er piggdekk, vedfyring
og bileksos fra dieselbiler.
Veistøv gir mest grov-
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Piggdekk, bileksos og vedfyring produserer svevestøv

Privat fyring produserer mest svevestøv i Oslo. Det samme gjelder i resten av
landet. Hvis vi ser Norge under ett, står privat fyring for nesten 60% av all
svevestøvproduksjon. (Foto: Espen Bratlie/Samfoto)

Piggdekk, vedfyring og
eksos fra dieselkjøretøyer
er de største forurensingskildene i Oslo.

EU har vedtatt strengere
krav til partikkelutslipp
fra kjøretøyer

støv (PM10), mens eksospartikler og vedfyring gir mest
finstøv (PM2,5). Om vinteren
er det tre ganger så mye svevestøv i lufta som i gjennomsnitt over året (årsmiddelverdi). Siden veitrafikk er
den ene hovedkilden, er
områder som ligger nær trafikkerte gater og hovedveier
mest belastet. Problemet er
størst på kalde og stille dager.
Strengere krav til utslipp av
partikler fra kjøretøy er vedtatt i EU. Dette vil gi et bidrag
til å redusere forurensningen
fra veitrafikken. Den største
kilden til grovstøv (PM10) er
som nevnt veislitasje.
Redusert bruk av piggdekk
vil bidra til mindre PM10 forurensning. Siden den
største kilden til finstøv
(PM2,5) er vedfyring, vil
endrede fyringsvaner gi mindre PM2,5 -forurensning. De
fylkene som produserer
mest svevestøv i landet er
Hordaland, Hedmark,
Akershus og Rogaland.
Kilde: SFT, Luftkvalitet i norske
byer/Naturressurser og miljø 1998.
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7.2.4. Hva er
svevestøv?

Svevestøv er ørsmå partikler
som følger med luften vi
puster inn. Høye konsentrasjoner av små støvpartikler
kan gi irritasjon i luftveiene
med hoste og pustebesvær
som resultat. Folk som har
hjerte- eller lungesykdommer, er spesielt utsatt. De
som blir utsatt for svevestøv
over lang tid, kan få kroniske
(varige) lungesykdommer.
Et tilleggsproblem ved svevestøvet er at farlige stoffer som
radon og PAH (polisykliske
aromatiske hydrokarboner)
kan feste seg til støvet.

7.2.5. Eksos fra
personbiler

94% av alle personbiler i
Norge er utstyrt med bensinmotor. Gjennom eksosrøret
på bensinbilene slippes det
ut flere forskjellige gasser.
Hovedelementene i eksosen
er vann og karbondioksid.
Men også giftige gasser slippes ut. De to som anses å
være farligst for mennesker,

Ø

Nitrogen finnes i naturlig
form i lufta. Den utgjør ca
70% av luften vi puster inn.
Alle planter og dyr er
avhengige av nitrogen.
Nitrogenoksider (NOX) er
en fellesbetegnelse på ulike
forbindelser mellom nitrogen og oksygen. For mye
NOX i lufta gir forurensning.
Sur nedbør er et resultat av

J

7.2.7. Nitrogenoksider

NOX kan skade celler i luftveier og lunger. Høye konsentrasjoner kan gi alvorlige
skader. Blir vi utsatt for nitrogenoksider i kort tid, kan det
føre til nedsatt lungefunksjon, astmaanfall og redusert
forsvar mot infeksjoner i
luftveiene. Blir vi utsatt for
NOX i lengre tid, kan det
føre til varige skader i form
av lungeemfysem (vann i
lungene) og dannelse av bindevev i lungene. Utslipp av
NOX har både regionale og
lokale miljøkonsekvenser.
Lokalt gir NOX forsuring og
bryter ned fasader på bygningene i byene. Gjennomsnittsnivået for NOX i større

Sur nedbør er resultatet
av store NOx-utslipp

L

Lastebiler, busser og mange
varebiler er utstyrt med dieselmotorer. De største luftforurensningsproblemene fra
laste-biler og busser er nitrogen-oksider (NOX) og partikler. Siden 1993 er det blitt
stilt strenge krav til utslipp
fra en ny dieselmotor.

7

I

7.2.6. Eksos fra lastebiler og busser

for store utslipp av nitrogenoksider. 80% av det som
slippes ut i Oslo stammer fra
bensindrevne biler uten katalysator og fra eldre dieselkjøretøyer.

M

er nitrogendioksid og karbonmonoksid.

NOx kan skade lunger og
luftveier

Bensinbilene slipper ut både farlige
og ufarlige stoffer. NO2 og CO
regnes som de farligste gassene i
eksosen. H2O og CO2 gir ingen lokal
forurensning. (Foto: Motor)
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Biler og ovner uten katalysator produserer NOx

SO2 og NOx transporteres
med vær og vind til Norge
fra andre europeiske land
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byer har endret seg lite fra
1986 og fram til idag.
Gjennomsnittlig er det mindre
NOX i lufta enn det Statens
Forurensningstilsyn (SFT)
anser som farlig. I perioder
om vinteren kan det
likevel være langt mer NOX
i lufta langs de store veiene
enn det SFT har satt som
anbefalt grense.
Kilde: Miljø og næringsmideletaten i Oslo kommune

7.2.8. Karbonmonoksid

Karbonmonoksid tas opp av
de røde blodlegemene på
samme måte som oksygen.
CO binder seg lettere til
hemoglobinet i de røde
blodlegemene enn oksygenet.
Derfor er høye konsentrasjoner av CO farlig for mennesker. Utendørs er dette
ikke noe problem. Der er
konsentrasjonene så små at
friske personer ikke får helseproblemer av denne gassen.

7.3. Regionale miljøproblemer
7.3.1. Sur nedbør

De viktigste regionale forurensningsproblemene er
knyttet til sur nedbør. Sur
nedbør kommer av for mye
svoveldioksid og nitrogenoksider i lufta, og stoffene
faller ned på bakken med
regnvannet. SO2 og NOX
transporteres med vær og
vind til Norge fra andre
europeiske land. Norges
problemer med sur nedbør
er et godt eksempel på at
miljøproblemer er internasjonale. Mer enn 90% av den
sure nedbøren som faller
ned i Norge kommer fra
utlandet. Kullfyrte varmekraftverk i Øst-Europa,
Danmark og Storbritannia
og biltrafikken i Europa er
de viktigste kild-ene til sur
nedbør i Norge. Hvis de
kullfyrte kraftverkene i Europa gikk over til
olje/gass, eller ble erstattet
av vannkraftverk, ville en

stor del av svoveldioksiden
forsvinne. SO2 står for 8090% av skadene sur nedbør
forårsaker i Norge. Resten
kommer fra NOX. Ved hjelp
av bil-katalysatoren er mye
NOX fjernet allerede. Etter
hvert får stadig flere biler
katalysator. Hvis katalysator
også ble brukt i vedovner og
oljebrennere, ville NOX
utslippene bli ytterligere
redusert. Surheten måles i
pH-enheter. Desto lavere
pH-verdi, desto større surhet. Helt ren nedbør har en
pH på rundt 5,6. I Sør-Norge
har pH-verdien i årevis vært
rundt 4,4. Det har ført til
alvorlige naturskader mange
steder.
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Bildet er fra Hellerslivatn , Birkeland kommune i Aust-Agder. På grunn av sur nedbør mistet vannet sin bestand av ørret og abbor på slutten av 70-tallet.
(Foto: Bjørn Olav Rosseland, NIVA)

7.4. Global forurensning
7.4.1. Karbondioksid

kalles også livets gass eller
miljøgassen. Karbondioksid
inngår i naturens kretsløp.
Grønne planter er avhengig
av CO2 i fotosyntesen. Alt
liv er derfor avhengig av
karbondioksidet. Selv om
karbondioksid ikke har noen
direkte helsevirkninger på
mennesker, dyr eller bygninger, kan en økning av
denne gassen påvirke klimaforholdene på jorda (drivhus-effekten). Årsaken til økt
CO2-mengde er bruk av fossilt brensel, dvs. olje, gass og
kull. Fossilt brensel består av
omdannede planterester og
er derfor ikke fornybart, i
motsetning til for eksempel
vannkraft. Blant mobile kilder er personbilen den største produsenten av karbon-

dioksid (altså når fabrikker,
vulkaner, kraftverk og lignende ikke er tatt med). I
følge Statistisk sentralbyrå
står veitrafikken i Norge for
22% av CO2 -utslippene.
Hvor mye karbondioksid
som frigjøres er direkte
avhengig av hvor mye fossilt
brennstoff (for eksempel bensin eller diesel) som benyttes.
Dersom utslippene fra biltrafikken skal reduseres, må
hver bil bruke mindre drivstoff, eller vi må kjøre mindre. Hvis begge deler kunne
kombineres, ville effekten
selvsagt vært aller størst.

Veitrafikken står for 20%
av CO2-utslippene

Klima=Været over en
lengre periode beskrevet
med statistiske data.

Hvis vi måler CO2 -utslippene
i verden per innbygger, kommer USA på topp. Australia,
Canada, Danmark og Finland
kommer på de neste plassene.
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Verdens CO2 produksjon 1995
Naturens egen produksjon
Verdens menneskeproduserte CO 2
Totalt menneskeprodusert CO 2 i Norge
Produsert av biltrafikken i Norge

Millioner
tonn
520.000
20.000
38
8

Kilde: SFT

USA produserer mest CO2
per innbygger. Norge ligger på 11. plass. Telemark
er på topp blant fylkene i
Norge.

Også vi nordmenn slipper
ut mye karbondioksid.
Norge kommer på 11. plass
på lista over verdens største
CO2-produsenter per innbygger. De fylkene i Norge

som har størst utslipp er
Telemark, Hordaland,
Rogaland og Nordland.
Dette gjelder altså alle CO2utslipp, fra både mobile og
faste kilder.

7.5. Hva kan teknologien gjøre?
Katalysator er et stoff
som påvirker en kjemisk
reaksjon uten selv å delta
i den

Katalysatoren omdanner
90% av CO, HC og NOx
til H2O, N2 og CO2

64

7.5.1. Katalysatoren

Utslippene av NO2 og CO
henger først og fremst sammen med om motoren har
katalysator eller ikke.
Innføring av katalysator har
ført til en stille revolusjon i
miljøarbeidet. Alle bensindrevne personbiler som er fra
1989 eller senere, har katalysator. Fordi katalysatoren må
varmes opp for å virke, tar
det fra 1 til 5 minutter før den
kjemiske prosessen starter. Da
omdannes en stor del av stoffene som gir lokal forurensning til uskadelige stoffer.
Over 90% av karbonmonoksiden (CO), hydrokarbonene (HC) og nitrogenoksidene (NOX ) blir om-dannet til vanndamp (H2O),
nitrogen (N2) og karbondioksid (CO2). Siden det er tre
avgasskomponenter som

fjernes, kalles den gjerne treveiskatalysator.

Katalysatoren kan ikke
sammenlignes med et oljeeller sigarettfilter som filtrerer mikroskopiske partikler.
Det som skjer, er at skadelige avgasser blir omdannet til
ufarlige stoffer. Katalysatoren
er blitt videreutviklet etter at
den kom i 1989. Nye biler forurenser derfor mindre enn de
første bilene som kom med
katalysator.
Begrepet «katalysator» var et
kjent begrep i kjemien lenge
før treveiskatalysatoren for
biler ble oppfunnet. Katalysator er nemlig et hvilket
som helst stoff som påvirker
eller setter i gang en kjemisk
reaksjon uten selv å delta i
den. Treveiskatalysatoren er

7

M
I
L
J
Ø

Plantene bruker CO2 i fotosyntesen. (Foto: K. Skagen
Statens Vegvesen)

en del av eksossystemet.
Utvendig ser den ut som en
eksospotte, innvendig er det
en mengde små celler belagt
med edelmetallene platina,
rhodium og palladium.
Overflaten på disse cellene
er kjempestor. Arealet tilsvarer ca 10 fotballbaner (80.000
m2). Den kjemiske reaksjonen begynner når de giftige
gassene strømmer gjennom
feltet med edelmetaller. Da
blir altså CO, HC og NOX
omdannet til H2O, N2 og
CO2. Ved inngangen til 2003
hadde to av tre personbiler i
Norge katalysator. De nyeste
katalysatorene fjerner nesten
alle utslippene når vi ser
bort fra CO2. Siden utskifting
av bilparken tar tid, vil det

gå mange år før alle norske
bensinbiler har katalysator.

2 av 3 personbiler i Norge
hadde katalysator 1.1.2003.

Slik ser katalysatoren ut inni. Arealet av
alle rørcellene er like stort som 10 fotballbaner.
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Magermotorer bruker lite
bensin

Miljødiesel inneholder lite
svovel

7.5.2. Mindre drivstofforbruk

Den teknologiske utviklingen
har gjort at nye biler bruker
mindre bensin enn gamle.
Noen bilmerker er også
utstyrt med spesielle magermotorer. Dette er motorer
som bruker langt mindre
bensin enn vanlige biler.
Hvis bensinkvaliteten er
god, dvs. inneholder lite
svovel, bruker magermotorer bare litt over halvparten
av det vanlige bensinmotorer gjør. Dessverre er biler
med magermotorer dyrere å
lage enn andre biler, og koster derfor mer.

Det arbeides også med å
utvikle motorer som bruker
mindre diesel. En ny lastebil
og buss bruker nå bare halvparten så mye diesel som en
20 år gammel bil. Siden CO2 utslippet er direkte avhengig
av drivstofforbruket, slipper
disse bilene ut bare halvparten så mye CO2 som gamle

biler. Også utslippet av
nitrogenoksider og partikler
er sterkt redusert (NOX : -65%
PM: -75%). Men dette gjelder
altså nye biler. Siden det
fortsatt er mange gamle lastebiler og busser i Norge, er
det mye som gjenstår.
Gjennomsnittsalderen for
lastebiler over 16 tonn er 9,4
år (pr. 31.12.2001). Busser har
samme gjennomsnittsalder.

7.5.3. Miljødiesel

Noen biler, busser og lastebiler kan gå på forskjellige
typer drivstoff. Dessverre finnes det ingen drivstoff med
magiske virkninger, alle har
både fordeler og ulemper. Det
hender også at man må bytte
motor for å kunne bytte drivstoff. Det drives i dag mye
forskning på dieselens egenskaper. Det har ført til at den
er blitt mer effektiv, samtidig
som mengden skadelige stoffer er langt mindre enn før.
Blant annet kan man nå framstille diesel med svært

Alle bensindrevne biler fra 1989 eller senere har katalysator.
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CRT-filteret fjerner 90% av partiklene i eksosen fra dieselbiler.

lite svovel. Det finnes i dag
miljødiesel med lite svovel.
Det er denne dieselen som
finnes på de fleste bensinstasjonene. Enda mer miljøvennlig diesel kan også
fremstilles, men det er ganske mye dyrere. Da blir også
prisen høyere enn for vanlig
diesel. I sin tur fører dette til
lite salg. Myndighetene kan
til en viss grad påvirke kjøp
av denne typen diesel ved å
sørge for at den ikke blir for
dyr eller ved å bestemme at
det bare er den dieselen som
skal selges. Samtidig som det
fremstilles nye typer diesel,
må man passe på at dieselen
skal passe til bilmotoren.
Derfor må de som bestemmer
over dieselens egenskaper
også ta hensyn til de som
bestemmer over hvordan
motorene skal være.
Mye kan fortsatt gjøres for å
forbedre diesel slik at utslippene av forurensende stoffer

går ytterligere ned. Diesel vil
være det mest brukte drivstoffet for tunge kjøretøyer i
lang tid framover. Samtidig
arbeides det med andre
drivstoffer som kan erstatte
eller supplere diesel, av og
til i kombinasjon med en
annen type motor. De mest
aktuelle er naturgass, biogass, biodiesel og ulike alkoholer, særlig etanol.

Dieselfilteret CRT kalles
partikkelfelle fordi det
minsker utslippene av
partikler med inntil 90%

7.5.4. Avgassfilter

Det er også utviklet et filter
som renser eksosutslippene
fra dieselmotorer. Dette
CRT-filteret (Continuously
Regenerating Trap, eller partikkelfeller) minsker utslippene av partikler med opptil
90%. Flere av de berømte
toetasjes bussene i London
bruker nå CRT-filteret. Det
er også montert på en del
nye busser i Norge. Dette filteret må brukes sammen med
miljødiesel.
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Brenselcellen har
fantastiske muligheter
i seg.

Brenselcellen omdanner kjemisk energi til elektrisk
energi eller varmeenergi
Brenselcellen kan føre til
en miljørevolusjon

Busselskaper har blandede
erfaringer med gassdrift

Gassbusser er som regel vanlige
busser med ombygde motorer. Også
lastebiler kan gå på naturgass. I
Gøteborg drives det forsøk med gassdrevne lastebiler.
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7.5.5. Brenselcellen

Brenselcellen er en spennende teknologi som kan gi
store miljøgevinster. Den ble
funnet opp alt i 1839, men
det er først i de senere år det
er blitt drevet aktiv forskning med tanke på å utnytte
den i biler. Brenselcellen er
en innretning som omdanner kjemisk energi direkte til
elektrisk energi eller varmeenergi. Den kjemiske energien kan komme fra bl.a.
hydrogen og oksygen. Hvis
hydrogen brukes, vil
omdanningsprosessen ikke
skape noen skadelige stoffer,
bare vann. Derimot kan produksjonen av selve hydrogenet danne skadelige stoffer.

Bilindustrien er naturlig nok
svært opptatt av å videreutvikle brenselcelleteknologien. Brenselcellen kan føre til
en sterk reduksjon av CO2 utslipp. Innen 2005 vil de
første brenselcellebilene trolig være på markedet.

Moderne bensin- og dieselmotorer forurenser svært
lite, og vil fortsatt bli videreutviklet. Derfor vil nok disse
være dominerende i enda
noen tiår, men sannsynligvis
vil brenselcellen overta mer
og mer etter hvert.

7.5.6. Gassbusser

Det er gjort forsøk med
naturgassdrevne busser i
flere norske byer. Erfaringene
så langt har vært blandet.
Dette henger sammen med at
bussene er forskjellige med
ulike tekniske løsninger. Gassdrift gir mindre kraft og
dårligere akselerasjon enn
dieselbussene. I tillegg bruker
de mer drivstoff fordi forbrenningen ikke er like effektiv. En
annen ulempe ved naturgass
som drivstoff er at den er
dyrere enn diesel. Bussselskaper som ønsker å bruke
gass, er derfor avhengig av at
offentlige myndigheter gir tilskudd til driften. Sot og disellukt forsvinner helt ved
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Think er en norskprodusert elbil
som har vakt stor oppsikt over hele
verden.

bruk av naturgass. I tillegg
blir det mindre støy og
vibrasjoner. Men diesel med
lavt svovelinnhold, moderne
motorer (Euro 2, 3 og 4) og
CRT-filter gjør at dieselmotorer forurenser langt
mindre nå enn tidligere.
Dette gjør at flere bussselskaper heller ønsker å satse
på dieseldrift enn naturgass.

7.5.7. Elektriske biler

Utvikling av elektriske biler
har pågått i mange år, men
fortsatt er elbiler et nisjeprodukt. I Norge er det om lag
900 elbiler på veiene. I USA,
Japan, Frankrike og andre
land med store forurensningsproblemer, er det større
interesse for disse bilene.
Ulempen med elektriske biler
er at de har begrenset kjørelengde. Derfor er dagens
elektriske biler best egnet til
bykjøring der avstandene er
korte. Fordelene med elbiler
er at de er miljøvennlige og

støyfrie. I Norge har både
bedrifter og private kunder
kjøpt elbiler. Den norske
bedriften Think i Aurskog
har utviklet elbilen THINK
city. Det koster tid og penger
å utvikle en bil med ny teknologi. Da bilprodusenten
Ford gikk inn i selskapet i
1999, vakte det stor oppmerksomhet i Norge og i
utlandet.
Hensikten var å videreutvikle
både bilen og produksjonen
med tanke på det internasjonale markedet. Ford valgte å
selge bedriften ved utgangen
av 2002, og i stedet fokusere
på brenselcelle- og hybridteknologi. De nye eierne vil
fortsatt satse på elektriske
biler for det europeiske og
amerikanske markedet.

Ved utgangen av 2002 var
det vel 800 elbiler i Norge

Myndighetene i USA,
Japan og Frankrike vil ha
elbiler i byene

Begrenset rekkevidde er
den største ulempen med
elbilene
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Prius er verdens første serieproduserte hybridbil.

7.5.8. Hybridbiler

Hybridbiler har 2 motorer

Hybridbiler er utstyrt med to
forskjellige motorer. Den mest
vanlige kombinasjonen er en
elektrisk motor sammen med
en bensin- eller dieselmotor.
Hovedhensikten med slike
biler er å begrense forurensningen i byene. Derfor brukes
den elektriske motoren i tettbygde strøk, mens bensineller dieselmotoren blir virksom på landeveien.

Elektromotorer gir nesten
ingen støy. Siden støy også
er forurensning, gir slike
hybridbiler dobbel miljøeffekt i tettbygde strøk. Flere
bilprodusenter er kommet
langt i å utvikle hybridbiler.
Av personbilprodusentene
var Toyota først på markedet
med en modell i ordinært
salg. Prius, som denne bilen
heter, har en 1,5-liter bensinmotor, en el-motor og en
separat generator. De tre
enhetene virker sammen via
en "energibuffer". Dette er en
batteripakke som er plassert
bak bakseteryggen.
Batteriene vil alltid ha maksimalt nivå fordi de lades av
bilens eget system. Bensinmotorens viktigste funksjon
er å drive bilen framover, men
den produserer også energi
som blir brukt til å lade opp
batteriene. Batteriene lades
også når bilen bremser eller
ruller nedover. Til gjengjeld

OPPGAVE:
Kjenner dere firmaer som har elbiler? Undersøk hvorfor de
har investert i slike biler.
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Framtidsbussen ECB fra Volvo
er en hybridbuss som går på
naturgass og elektrisitet. (Bildet
er utlånt av Volvo Lastebiler og
Busser Norge AS)

gir batteriene ekstra effekt
når det er nødvendig i bratte
motbakker og ved forbikjøringer. Det er ikke kommet
noen hybridlastebiler i ordinært salg ennå, men det gjøres mye utviklingsarbeid,
blant annet har Volvo laget
en prototyp. Fordi det krever mye elektrisk kraft å
drive en lastebil, må batteriene være store. De kan veie
flere tonn og tar mye plass
som ellers kunne vært brukt
til varer.

7.5.9. Støy

Motorstøyen fra lastebiler og
busser har i mange år vært
et stort miljøproblem i
byene. I dag bråker motorene mye mindre. I løpet av
20 år er støyen redusert så
mye at det skal 15 moderne
lastebiler
eller busser til for å bråke
like mye som én lastebil eller
buss gjorde i 1975 (målt i
decibel.) Derfor er det hjulenes friksjon mot veien som
står for mest støy.

Batteriene i noen hybridbiler lades når bilen
bremser

På moderne lastebiler er
det hjulene som lager mest
støy
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Stadig strengere regler i
Vest-Europa

7.6. Hva kan myndighetene gjøre?
7.6.1. Strengere krav
til utslipp og drivstofforbruk

EURO 3- og EURO 4-kravene vil gi ny miljørevolusjon i Europa.

Siden 70-tallet er kravene til
eksosutslipp fra biler med
bensin- og dieselmotorer
blitt stadig strengere. De
norske kravene er de samme
som i EU. Navnene på utslippskravene viser dette:
1993: EURO 1, 1996: EURO
2, 2000: EURO 3, 2005:
EURO 4, 2008: EURO 5.
Strengere krav fra myndighetene fører til at bilfabrikkene stadig videreutvikler
motorene. Vi har tidligere
nevnt at innføring av katalysatoren representerer en revolusjon i miljøsammenheng.
Denne revolusjonen videreføres gjennom EURO 3, 4 og 5
og vil redusere giftige utslipp
med nesten 100% for personbiler. For lastebiler og busser
fører tilsvarende utslippskrav
til enorme reduksjoner av giftige utslipp.

7.6.2. Restriksjoner på
bilbruk

Midlertidig nedsttelse av
farten på kalde og vindstille vinterdager kan
bidra til mindre svevestøv
i lufta
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I storbyer både i Norge og i
utlandet er det lagt begrensninger på biltrafikken.
Eksempler på slike restriksjoner er stengning av gater
(miljøgater/gatetun), humper i veien, innsnevring av
gatebredden og parkeringsrestriksjoner (tidssoner/datoparkering).

7.6.3. Nedsatt
hastighet

Vi vet at biler med piggdekk
virvler opp mer veistøv jo
fortere de kjører. På enkelte
veistrekninger kan konsentrasjonen av svevestøv bli
høy. Dette skjer på kalde og
stille dager om vinteren. Når
målinger viser at luften langs
noen veier vil inneholde mye
svevestøv neste dag, kan veimyndighetene bestemme at
farten skal settes ned.

7.6.4. Avgifter

Myndighetene kan benytte
bensinavgiften, bompenger
eller veiprising som økonomiske virkemidler for å styre
bilbruken.
Parkeringsrestriksjoner er
også et virkemiddel som
brukes for å redusere bruk
av personbil. Ved å gjøre
parkeringsplasser kostbare
og lite tilgjengelige, blir det
mindre attraktivt å kjøre bil i
byen. Myndighetene kan
også utforme avgiftspolitikken slik at miljøvennlige
biler premieres. Elbiler er fritatt for avgifter. (Når vi kjøper vanlige biler utgjør
avgifter til staten kanskje
halvparten av prisen.)

7.6.5. Piggdekk
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Erfaring fra andre land viser

I

7.6.6. Kollektivtrafikk

Storbyboerne kjører piggfritt. 95% av de som
kjører piggfritt er
fornøyd.

M

Høsten 1999 fastsatte Oslopolitikerne et mål om 80%
piggfrie dekk på bilene i
Oslo innen år 2002. Målet ble
oppnådd før fristen, og piggavgiften ble fjernet allerede
etter vinteren 2001/2002.
Imidlertid følger politikerne
utviklingen nøye og vil trolig
innføre piggavgift igjen, dersom andelen biler med piggdekk blir for høy i byene.

at med bedre kollektivtilbud,
vil flere velge buss, trikk eller
tog framfor privatbil.
Utbygging og drift av de
kollektive transportmidlene
er avhengig av bevilgninger
fra politiske myndigheter.
Hyppige avganger, egne
kollektivfelt for busser og
drosjer, samt ventehus på holdeplassene er viktige elementer
i et godt kollektivtilbud. For
både kollektivtrafikk, varetransport og personbiler gir
aktiv signalprioritering god
flyt i trafikken.

7

Myk gummi, effektivt mønster og god mønsterdybde
gjør at piggfrie dekk har god gripeevne på is og snø.
(Foto utlånt av «Motor»)
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Miljøgate fra Stryn.
(Foto: Jim Bengston)

7.6.7. Byplanlegging

EU-kontrollen viser at det
er flest feil på bremsene
Personbiler som er 4 år
eller eldre, kontrolleres
hvert
annet år. Busser og lastebiler kontrolleres hvert år

Hvordan kontorer, butikker
og boliger plasseres påvirker
bilbruken og kjøremønsteret.
Dersom det er korte avstander mellom de stedene folk
skal, for eksempel til arbeid,
legekontor, tannlege og
butikker, blir det mindre bilkjøring. Mange har vært
imot bygging av kjøpesentre
utenfor byene fordi det
bidrar til økt biltrafikk. På
den annen side får vi alt på
ett sted når vi kommer dit.
Dette må derfor veies opp
mot hva korte bilreiser fra
en butikk til en annen koster
i form av forurensing.

7.6.8. Periodisk kontroll/EU-kontroll

Bilens tekniske tilstand er
viktig. Derfor må alle person-biler som er 4 år eller
eldre, kontrolleres hvert
annet år. Busser og lastebiler
må kontrolleres hvert år.
Hovedpoengene med undersøkelsen er å bedre trafikksikkerheten og forbedre miljøet gjennom å kontrollere
avgassutslippene. Ca 40
punkter blir sjekket.
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Sjekkområdene er bl.a.:
Bremser, styring, lys, elektrisk
anlegg, fjærer, støtdempere,
hjul, dekk, eksosanlegg,
bærende konstruksjoner, bilbelte, speedometer, støy,
avgasser og lekkasjer. Hittil
har mer enn halvparten av
bilene hatt behov for reparasjoner. 31% av feilene gjelder
bremser, mens 19% gjelder
lys og refleks. Feil på hjul,
hjuloppheng og støtdempere
står for 19%, mens 10% av
bilene må rette på støyproblemer. Kontrollen er lik i
alle EU/EØS-land.

7

7.7. Hva kan vi gjøre selv?
M
I

Alle som gjennom sin aktivitet skaper forurensning,
har også et ansvar for å
begrense problemene de påfører miljøet. Vi har før sett at
eiere av person-biler kan gjøre
mye. Det samme gjelder sjåfører og eiere av transportbedrifter. Norges LastebileierForbund (NLF) arbeider for
at de ca. 4 000 medlemsbedriftene i forbundet skal bli
mer miljøeffektive.

Ø

7.7.2. Hva gjør lastebil- og bussnæringen?

J

Alle har et ansvar for vårt felles miljø. Ved ikke å bruke
mer bensin enn nødvendig,
er vi med på å spare miljøet.
Dette kan vi bidra til
gjennom måten vi kjører på,
hvordan vi vedlikeholder
bilen og hvilke transportmidler vi velger. Stikkord her er:
Ikke la bilen gå på tomgang,
kjøre mykt og med jevn fart,
følge opp service og tekniske
kontroller og ta av takstativet
hvis det ikke brukes. På bilverkstedet kan motoren justeres slik at den slipper ut
minst mulig av-gasser. Ellers
er det klart at gamle biler
bruker generelt mer bensin
enn nye biler (de har heller
ikke katalysator) og store
motorer bruker mer bensin
enn de små. Men det viktigste
av alt er nok at vi tenker oss
om før vi setter oss i bilen.
Trenger vi virkelig å reise,
eller kan vi kanskje reise på
annen måte enn med bil?

L

7.7.1. Mindre bensinforbruk

Biler i god teknisk stand forurenser mindre

Medlemsbedriftene har til
sammen rundt 8 000 lastebiler. Når de skal konkurrere
om transportoppdrag i årene
framover, vil miljøeffektivitet
bli en viktig faktor for å få
oppdragene. For å hjelpe
transportørene har NLF
ansatt en egen miljørådgiver
som blant annet har utarbeidet styringssystemer for gode
kvalitets- og miljørutiner i
bedriften. I tillegg til dette
arbeider NLF aktivt for at
politikere og andre skal forstå
hvordan lastebilnæringen
fungerer. Dette er nødvendig
for at de skal kunne lage miljøtiltak som fungerer i praksis. De fleste busselskapene er
medlemmer av Transportbedriftenes Landsforening
(TL). De 150 medlemsbedriftene har 7 000 busser,
2 000 godsvogner og 350
trikker/T-banevogner. TL
arbeider med mange av de
samme områdene som NLF.
Organisasjonen har bl.a. et
eget miljøprogram for kollektivtrafikkselskapene og

Myk kjøring gir mindre
forurensning og mindre slitasje på bilen

Alle som bidrar til forurensning har ansvar for å
begrense miljøulempene

NLF og TL arbeider for
bedre miljø
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Nye busser og lastebiler forurenser
langt mindre enn gamle

en egen rådgiver på helse,
miljø og sikkerhet (HMS).
Begge organisasjonene samarbeider med offentlige myndigheter og andre aktører
innen transportsektoren for
å gjennomføre miljøtiltak. Et

viktig stikkord i denne
sammenheng er samarbeid
om transport. NLF og TL har
miljøsamarbeid med billeverandører, oljeselskap og
ulike forbund i de andre
nordiske landene.

7.8. Det nytter
7.8.1. Svoveldioksid
nesten borte

Fra koks og kull til elektrisitet, olje og ved
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I begynnelsen av 1960-tallet
ble det i Oslo sluppet ut 10
ganger mer SO2 enn det
Statens Forurensningstilsyn
anbefaler som øvre grense.
SO2 skapte store korrosjonsskader (*). I dag er utslippet
redusert med 98%. Årsaken
til det er at boligene ikke
lenger varmes opp av svovelholdig koks og kull. Idag
brukes for det meste elektrisitet og fyringsoljer med lite
svovelinnhold. Som følge av
at det ikke lenger brukes
bensin som inneholder bly,
er også dette problemet
borte.
(*) Korrosjon=nedbrytning

7.8.2. Sot nesten borte
Overgangen til andre fyringsformer i boligene er også
hovedårsaken til at sot er
blitt et mindre problem. I
dag måles ikke lenger sotinnholdet i lufta alene, men
som en del av svevestøvet.

7.8.3. Bly helt borte

Bly ble tidligere brukt som tilsetningsstoff i bensinen. Før
1980 gikk de fleste personbiler
på blyholdig bensin. Men bly
er giftig for mennesker og
dyr. Fordi dette stoffet var et
alvorlig forurensningsproblem, la myndighetene i flere
land begrens-ninger på hvor
mye bly bensinen kunne inneholde. Dette førte til at det ble
utviklet motorer som kunne gå
på lavoktan bensin uten bly.

Det nytter

Ø

I mange av våre byer overvåkes luftforurensingen.
(Oslo, Bergen, Trondheim,
Drammen, Skien, Porsgrunn,
Sarpsborg og Fredrikstad.)
Det er kommunene som har
ansvaret for overvåkningen.
Måleresultatene legges ut på
Internett. Hvis grenseverdiene overskrides, kan myndighetene iverksette tiltak for å
redusere forurensningen slik
det er beskrevet tidligere.

J

Bly finnes ikke lenger i bensinen

7.8.5. Luftkvaliteten i
byene overvåkes

Økt trafikk, men mindre
forurensning i framtiden

L

Selv om trafikken vil øke i
årene framover, vil ikke forurensningene øke.
Gjennomsnittsalderen på
norske biler er blant VestEuropas høyeste. Det har
skjedd mye de siste årene.
I løpet av 10 år, fra katalysatoren ble obligatorisk på alle
nye biler i 1989 og fram til
1999, ble utslippet fra personbilparken halvert.
Utslippene fra lastebilparken
ble redusert med 20 - 40% i
samme periode. I januar
2003 hadde to av tre personbiler i Norge katalysator. I
2005 regner NILU med at
bensindrevne biler bare slip-

7
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7.8.4. Utviklingen
framover

per ut en femdel av det de
gjorde i 1989. Lastebiler og
busser vil ha redusert utslippet av NOX med 60% og
partikkelutslippet med 80%.
På bakgrunn av stadig skjerpede krav fra EU jobber bilindustrien kontinuerlig med
å utvikle ny og bedre teknologi for reduserte utslipp.
Også kravene til drivstoffet
skjerpes, og renere drivstoff
og bedre motorteknologi gir
mindre utslipp.

M

(Biler med katalysator tåler
ikke bly.) I dag finnes det ikke
lenger bly i bensinen, og bly
er derfor ikke et forurensningsproblem fra biltrafikken.
Kilde: NILU “Luftkvalitet i
norske byer, utvikling, årsaker,
tiltak, framtid”.

Luftkvaliteten i flere byer
legges ut på internett
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8. VARETRANSPORT
8.1. Varene transporteres like langt
som menneskene
Transport av gods øker
minst like mye som persontransporten - når vi tar med
transport til Nordsjøen. Vi
har tidligere sett at hver enkelt
av oss snart reiser dobbelt så
langt som da dine foreldre
var unge. Slik er det også
med gods. I dag fraktes dobbelt så mye varer som på
den tida. I gjennomsnitt fraktes godset bare 40 km, altså
den samme avstanden som
hver nordmann i gjennomsnitt reiser hver dag.
Omtrent halvparten av godset transporteres inntil 1 mil.

8.1.1. Lastebil i kombinasjon med båt og
bane

Det aller meste av godstrafikken i Norge foregår med
lastebil. Nesten 80% av alt
gods blir fraktet på veien. I
de fem innlandskommunene
Skjåk, Lom, Lesja, Dovre og
Sel i Nord-Gudbrandsdal
blir 96% av varene som
kommer til og fra kommunene fraktet med bil. Resten
fraktes med jernbane.
(Kilde: Transportøkonomisk
Institutt, TØI-notat 1102/1998).
Det finnes ikke alltid jern-
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Gjennomsnittlig transportdistanse med jernbane er
25 mil
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Når gods skal transporteres
legges det vekt på fleksibilitet,

Gjennomsnittlig transportdistanse er 3 mil

R

8.1.2. Lastebilen er
fleksibel

8

A

Mange forbinder lastebiltransport med store trailerne
som reiser over lange avstander. Likevel er det meste av
varetransporten lokal. Båt og
bane kan være rasjonelle for
store godsmengder over
lange avstander. Sjøtransport
egner seg spesielt godt i
Norge på grunn av vår lange
kystlinje. For å frakte varene
fra avsender og helt fram til
mottaker, er både sjø- og jernbanetransport avhengig av
lastebiltransport i hver ende.
Bare lastebilen får varene helt
fram til den enkelte bolig eller
bedrift, enten bedriften er et
gårdsbruk, et lokalt verksted
eller Norsk Hydro.

hurtighet og sikker levering.
For å ta vare på verdifulle
varer, kreves det ofte spesialtilpasset teknisk materiell og
mye kunnskap hos sjåføren.
Noen lastebiler er spesiallaget for den transporten de
utfører, for eksempel frakt av
tømmer fra skogbruket eller
frakt av frysevarer til butikkene. Noen biler har spesialisert seg på å frakte farlig
gods, som for eksempel ulike
gasser og til og med eksplosiver. Men andre biler kan
kjøre flere ulike vareslag og
kan dermed ta med seg last
begge veier på en rute. Dette
er i så fall veldig fleksibelt. En
annen grunn til at lastebil blir
stadig mer brukt, er at vareproduksjonen blir ordrestyrt
(se kap 9 «Logistikk»). Dette
skaper behov for mange og
små forsendelser. Jernbane og
skip får derfor stadig mindre
andel av den samlede innenlandske godsmengden. I handelen med utlandet dominerer
sjøtransport.

V

bane eller båt som kan drive
godstransport i Norge, og
ofte er det bare lastebilen
som kommer frem over alt.

Foto: Tor Eigeland
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80% av godset blir
transportert på veien

Fisk er vår nest største
eksportartikkel

8.1.3. Fisk til MellomEuropa

Veitransportens dominerende
rolle innenfor godstransport
henger sammen med at det
blir produsert og kjøpt stadig flere ferdigvarer av høy
verdi. Fisk er vår nest største
eksportartikkel etter olje.
Den må transporteres raskt
fram til forbruker, enten den
som kjøper bor i Norge eller
Portugal. Når ferskvarene
skal til andre verdensdeler,
er som regel fly løsningen,
ellers dekker lastebilen de
fleste behovene.

8.1.4. Hvor reiser
langtransportørene?

Norske selskaper selger og
kjøper varer til og fra andre
land i verden. Sverige er det

80

aller viktigste markedet med
67% av samlet import og
eksport ved hjelp av norske
lastebiler. Mange andre land
i Europa får også varer fra
Norge. Samtidig importerer
vi varer til Norge. Det er en
målsetting at lastebilene har
med seg varer både frem og
tilbake på disse turene.

8.1.5. Fulle veier i
Mellom-Europa

Selv om lastebilen er både
pålitelig, fleksibel og rask,
kan den også være sårbar. I
Mellom-Europa er kapasiteten
ved mange av hovedveiene i
ferd med og fylles opp på
dagtid, og da får man køer. I
tillegg kan for eksempel biluhell lett skape svært lange
køer og store problemer

8

Store forsinkelser kan oppstå ved ulykker på motorveiene
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het for jernbanen. Trafikken
med jernbane i Europa har
også økt, og konsekvensene
av dette er blant annet at
også jernbanetransporten
går veldig sakte.

V
R

med å komme frem dit man
skal i tide. For mange typer
varetransport er dette et
stort problem, spesielt for de
som frakter ferskvarer av
ulikt slag. Det er også problemer med fremkommelig-
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Innenlands godstransport målt etter avstand
og vekt for 25 år siden

T

Innenlands godstransport målt etter avstand
og vekt i dag

Jernbane 10%

Jernbane 9%

Lastebil 21%

Båt 36%

Båt 69%

Lastebil 55%

Godstransport til og fra utlandet målt etter
avstand og vekt i dag

og frafor
utlandet
målt etter
Godstransport til
i Norge
25 år siden
verdi i dag
Jernbane 2%

Jernbane 1%
Lastebil 6%

Fly 3%
Lastebil 44%

Båt 51%
Båt 93%
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Storebæltbroen mellom Fyn og
Sjælland ble åpnet for veitrafikk
i juni 1998. Broen er totalt 18
km lang og har kostet 30 milliarder kroner. Broen strekker seg
fra Fyn, via Sprogø til Sjælland.
Fra Fyn til Sprogø er det 6,6
km. På denne brostrekningen
går både tog og biler. På Sprogø
skilles biltrafikk og togtrafikk.
Togene går videre i en undersjøisk tunnel til Sjælland, mens

bilene fortsetter over Østbroen,
som er verdens nest lengste
hengebro. Det høyeste punktet
på hengebroen er også Danmarks
høyeste punkt. Broen finansieres
gjennom bompenger.
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Foto: NPS Billedbyrå

9. LOGISTIKK
9.1. Etterspørsel og leveringsdyktighet
Mange av oss har opplevd at
den varen vi gjerne ville ha,
er utsolgt. La oss si at du skal
kjøpe sykkel. To av vennene
dine har anbefalt en helt
bestemt modell, og du
bestemmer deg for den. Pris,
design, egenskaper og utstyrsnivå er akkurat slik du vil ha.
I butikken får du beskjed om
at akkurat den modellen
dessverre er utsolgt, men de
har andre minst like gode
sykler til samme prisen. Hva
gjør du? Kjøper du en av de
andre modellene ekspeditøren viser deg? Går du til en
annen sportsforretning for å
se om de har den modellen
der? Venter du til de får den
på lager igjen? Hvis vi tenker

oss at mange kunder opplever det samme som deg, vil
deres valg få store følger
både for produsent og forhandler (butikk). Går mange
kunder over til konkurrerende
produkter, mister produsenten inntekter. Det samme gjør
forhandlerne som selger
disse produktene. Det er derfor viktig å være leveringsdyktig, ha varen i butikken
når kunden vil ha den.
Problemet er bare at det koster å ha mange varer på lager.
Dette gjelder både butikken
og fabrikken. Lagerplass må
enten leies eller kjøpes/bygges. Begge deler koster.
Kanskje får de ikke solgt alle
syklene heller.

Leveringsdyktighet er å ha
varen tilgjengelig når
kunden vil ha den
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Dette er grunnen til at mer
fleksible produksjons- og distribusjonsmåter ble utviklet.
Målet var å lage produktene
så nær opp til salg som
mulig. Hvis varene kunne
lages i takt med ordretilgangen, ville lagerbehovet bli
sterkt redusert og alle varene
ville bli solgt. Dette ville
imidlertid stille krav til
omlegging av transporten.
Det ville bli mange flere sendinger med mye mindre last i
hver transport. Lite og ofte
ville avløse sjelden og mye. I
tillegg betydde JIT at sendingene ville bli mer uregelmessige fordi etterspørselen

9
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9.1.1. Just in time
(JIT)

etter mange varer svinger i
perioder sterkt. Sykler er som
mange andre varer, svært
sesongbetont. På våren og
forsommeren er salget stort,
mens det sent på høsten selges få sykler, og om vinteren
nesten ingen. Dette er hovedregelen. Men også været
påvirker salget. Er det dårlig,
går det færre sykler enn normalt. Blir det veldig bra, kan
salget overgå forventningene.

L

Det vil de tape penger på. Jo
større lager de «brenner inne
med», jo større tap. Det ideelle ville være å produsere
akkurat så mange eksemplarer som blir solgt og ha dem
tilgjengelig når kunden
trenger dem.

Lite og ofte i stedet for
sjelden og mye

9.1.2. Lastebil som
mobilt lager

JIT-prinsippet stiller altså
store krav til fleksibilitet.
Delene må komme til fabrikken like før produksjonen
starter. Det ferdige produktet
må så sendes raskt og sikkert
til utsalgsstedet. Siden tog og
båt er best egnet til å frakte
store mengder gods over
lange avstander, er de ikke så
godt egnet til å dekke de nye
transportbehovene.
Lastebilen er imidlertid
skreddersydd til denne typen
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oppdrag. Dette er en viktig
årsak til at en så stor andel
av godstransporten nå foregår på veiene. På mange
måter kan vi si at vi er i ferd
med å få mobile lagre.
Lagrene blir flyttet fra bygninger til lasteplan.

Lastebilen sørger for lite
lagerhold og god vareflyt
- den er blitt et mobilt
lager

9.1.3. Tomkjøring

For mange typer godstransport er det viktig at transportmiddelet ikke kjører
tomhendt hjem, enten det er
lastebil, båt eller tog.
Effektiv utnyttelse av transportkapasiteten krever returlast. En lastebil som transporterer fisk til Italia, kan for
eksempel ta med seg frukt
tilbake til Norge. Dette krever god planlegging og at
kjøreplanene følges nøye.
Ikke alle former for transport kan ta både tur- og
returlast. Eksempler på dette
er tank- og tømmertransport,
anleggstransport eller trans-

Tomkjøring vil si at bilene
mangler last

Lastebilene kjører mer,
men med mindre last

Sjøtransport

1975

Jernbane

2000
Vei

Luft
3000
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6000

9000

Tonnkilometer

9.1.4 Flere turer,
mindre last

Av figuren under ser du at
veitransporten har økt mye
de siste 20 år. Det som ikke
går fram av figuren, er at
antall tonn som blir fraktet
med lastebil ikke har økt så
mye. Det er avstanden
varene blir fraktet over som
øker sterkt. Dette altså fordi
transportoppdragene er blitt
mange flere, mens godsmengden per oppdrag er
mindre.

9.2 Logistikk i
persontransport

Godstransport i Norge i 1975 og 2000

0

port som krever spesielt
utstyr. For lastebilenes del er
tomkjøringsprosenten 27%.
Det betyr at 27% av all lastebilkjøring foregår uten last.
Målet er selvfølgelig å få tallet mer ned, men det viktigste er at enhver lastebils lastekapasitet utnyttes best mulig
hele tiden. Dette gjelder også
for luft-, sjø- og jernbanetransport.

12000

15000

I persontransporen benyttes
logistikk på flere områder.
Bussen skal følge rutetabellen,
korrespondere med andre
ruter og hver buss skal ha en
sjåfør. Planlegging av ruter, disponeringen av bussparken og
skiftplaner for sjåførene i ruteselskaper følger prinsipper fra
logistikken. I den daglige drift
er kommunikasjonen med trafikkledelsen via radio eller mobiltelefon konsentrert om avvik fra
planene, eksempelvis forsikelser

9
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Drosjene har derimot et mer
avansert kommunikasjonsbehov. Oslo Taxi formidler
opp mot 15.000 drosjeturer
pr dag via sentralbordet. I
tillegg kommer turer som
bestilles direkte til telefon på
holdeplass og turer hvor
passasjeren møter direkte på
holdeplassen. Mengden av
oppdrag som skal formidles
i drosjetrafikken er langt
større enn for andre transportformer. Med utgangspunkt i bestillerens adresse
skal man finne fram til den
bil som er nærmest, slik at
kundens ventetid blir minst
mulig. For reiser til og fra
legebehandling forlanger
Rikstrygdeverket at reisene
samordnes, slik at flere
reiser sammen for å gjøre
transporten rimeligere. Når
det betales med kredittkort

Effektiv utnyttelse av transportkapasiteten krever returlast

(40 prosent av turene betales
med kort), skal det kontrolleres at kortet er gyldig. Alt
dette krever avanserte logistikk og datasystemer,

OPPGAVER

:

1. Mange bilister irriterer seg over lastebilene i trafikken.
Kommentarer som «Kan de ikke heller kjøre når andre folk
sover,» er ikke uvanlig. Kontakt et transportbyrå eller en
lastebileier som frakter gods der du bor. Finn ut om de frakter
varer om natta. Spør hvilke konsekvenser nattransport har for
trivsel, sikkerhet, typer gods/varer, økonomi, etc.
2. Beskriv transportveien til en bestemt vare som produseres
i utlandet, f.eks et par sko. Begynn med råvaren og avslutt
med skobutikken. (Se kartet side 82)
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10. TRANSPORTNÆRINGEN SOM YRKE
10.1 Yrkessjåfør
Å være yrkessjåfør krever
kunnskaper og ferdigheter
langt ut over det å kunne
beherske et kjøretøy i trafikken. Sjåførens arbeidsplass er
kjøretøyet, og mesteparten av
arbeidstiden tilbringes på
veien under skiftende vær-,
trafikk- og føreforhold. Det
legges stor vekt på å skape et
best mulig arbeidsmiljø, blant
annet ved å utforme førerhuset
ergonomisk riktig. Det finnes
også utstyr og bestemmelser
som skal ivareta sikkerheten
til sjåfører og omgivelsene, for
eksempel fartsskriver og hastighetsbegrensere og kjøre- og
hviletidsbestemmelser.

10.1.1. Sjåførens utfordringer

Kjøretøyet kan være buss
eller bil og lasten variere fra
mennesker til mat, grus, olje
og blomster. Mange tiltrekkes av mulighetene for en
selvstendig arbeidssituasjon,
kontakt med mange mennesker og å være «på farta» i
en stadig mer internasjonal
bransje. Inngangsbilletten er
å mestre store utfordringer
når det gjelder krav til kvalitet på det arbeidet som gjøres, presisjon, service og
kundebehandling. En sjåfør
har for eksempel:

Sjåføryrket er langt mer
krevende enn de fleste er
klar over
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10.1.2. Ny teknologi
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Hensynet til trafikksikkerhet, miljø og
økonomi er viktigst
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Det skjer en rivende teknologisk utvikling både på kjøre
tøy, drivstoff, motor og kommunikasjonssystemer.
Dagens navigasjonssystemer
gir sjåføren informasjon om
vei- og trafikkforhold, varsel
om kø og ulykker, ruteopplysninger på terminal og signalprioritering ved lyskryss.
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• Yte god service og behandle ulike kundegrupper på
en tilfredsstillende måte
• Bruke ulike tekniske funksjoner og utrustninger som
finnes på kjøretøyer
• Kunne vedlikeholdsprogrammer for ulike kjøretøyer, foreta daglig klargjøring og utføre enkle
vedlikeholdsoppgaver
• Vurdere og avgjøre om
kjøretøyer er i trafikksikker og driftsmessig forsvarlig stand.
• Behandle de mest vanlige
kommunikasjonssystemer,
planlegge reiseruter ut fra
løpende informasjon om
vei-, føre- og trafikkforhold
• Ivareta alle krav til helse,
miljø og sikkerhet i og
utenfor bedriften, herunder planlegge kjøreoppdrag med tanke på å
overholde kjøre- og hviletidsbestemmelsene.
• Behandle situasjoner av
sikkerhets- og helsemes-

10

R

Sjåfører på både buss, drosje
og lastebil skal:

sig karakter, herunder
kunne utføre førstehjelp
og vite hvordan føreren
skal opptre ved uhell og
ulykker.

T

• Ansvar for et vogntog
som har en totalvekt tilsvarende 40 personbiler
(50 tonn)
• Ansvar for inntil 80 passasjerer
• Ansvar for kjøretøy og
gods verd millionbeløp
• Krav om god kunnskap
om lover, forskrifter og
annet regelverk som regulerer transportbransjen
• Krav om å utnytte kjøretøyene på en mest mulig
trafikksikker, miljøvennlig
og kostnadseffektiv måte

Foto: NPS Billedbyrå
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10.1.3. Kundebehandling

De mange ulike situasjoner
en bussjåfør kommer opp i,
krever stor interesse for
mennesker. Den lille andelen
”vanskelige” kunder du kan
komme til å møte, kan være
en interessant utfordring
– og når 95 prosent av kudene
er hyggelige, tåler man det.

10.1.4. Varierte kjøreoppdrag

Erling Olaussen får
passasjerene sine til å trives
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I landets busselskaper er det
ca. 20 000 ansatte.
Persontrafikk utføres i
hovedsak med busser som
tar fra 15 til 80 passasjerer.
Arbeidsoppgavene varierer
noe etter hvilke kjøreoppdrag som utføres. Eksempler
på kjøreoppdrag er rutekjøring, langrute, ekspressrute,
flybuss, skolebarntransport,
servicelinjer og kombinert
transport. Sjåføryrket er et
serviceyrke og sjåføren er
bedriftens ”ansikt utad”, noe
som stiller store krav til evnen
til å omgås kunder, veilede

og takle ulike kundegrupper
og situasjoner. Språk blir
mer og mer viktig i jobben
som bussjåfør. Det gir god
kontakt og flere muligheter
til spennende jobber.

10.1.5. Fagbrev

Du kan også ta fagbrev som
yrkessjåfør dersom du
ønsker det. Fagutdanningen
gir innblikk både på kundeog servicesiden, på tekniske
områder og andre emner
som sikkerhet. I tillegg høyner det sjåførens status og
du blir mer ettertraktet på
arbeidsmarkedet. Jobben er i
stadig utvikling, med stadig
flere og mer kompliserte
oppgaver.

10.1.6. Ikke bare
kjøring

I tillegg til å behandle
kunder, skal bussjåføren
betjene en rekke tekniske
hjelpemidler. Elektroniske
billettmaskiner, radio- og
kommunikasjonssystemer er
de vanligste hjelpemidlene
en bybussjåfør må betjene ut
over bussens egne tekniske
anlegg som for eksempel
varme, ventilasjon og lys.
Sjåfører på tur- og langrutebusser bruker også tekniske
og servicerelaterte hjelpemidler som radio, mikrofon,
mobiltelefoner, stereoanlegg,
tv/video og klimaanlegg.

10
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Tove Andresassen og
Olav Heggestad anbefaler
gjerne langtransportyrket
til andre.
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– Det viktigste er å ta det
med ro, være oppmerksom

S

10.1.8. Fleksibel
holdning

og forsiktig. Ikke stå på krava,
verken når det gjelder å
komme fram i trafikken
eller å bli enig med en overivrig tollfunksjonær. Du kan
ikke være firkanta i dette yrket.
Med en fleksibel holdning
sparer du både tid og penger,
samtidig som du tar bedre
vare på sikkerheten. Ofte er
det de samme personene
som er borti trøbbel. Gjerne
den typen som står på sitt:
– Sånn har jeg fått beskjed
om å gjøre det, og da er det
riktig. Jeg rikker meg ikke!
De får gjerne stå der og
pukke på sitt. Selv synes
Olav det er viktigere å få
jobben unna. Han bør vite
hva han snakker om, nylig
mottok han Den Internasjonale
Veitransportunionens høye
utmerkelse «Diplom
d’Honneur» for nesten 30
års kjøring uten alvorlige
uhell eller brudd på lover og
regler. (Kilde: «Lastebilen»,
Anne Lise S. Torgersen)

N

– Småhutrende i iskald vårvind laster du på Skårer.
Snart sitter du i en pause og
slikker sol et sted i Italia,
aldri blir det kjedelig. Slik
beskriver kolleger og samboere Tove Andreassen og
Olav Heggestad jobben sin
som langtransportsjåfører.
Om fordeler med yrket sier
de videre: – Frihet og variasjon. Selv med tidspress og
kjøre- og hviletid og datahjerne som overvåker både
bil og sjåfør, er det fritt og
fint. Du legger opp dagen
etter eget hode, uten sjefer
som kikker over skuldrene
eller kolleger som maser.
Olav har vært sjåfør i snart
30 år, Tove i 10. Nå kjører de
for NorCargo Bil AS, lasten
er fisk og reisemålet Italia.

E

10.1.7. Godstrafikk

91

Å kjøre bilen fra A til B
er bare halve jobben

Bare 1 av 10 transporter
med bil krysser en
fylkesgrense

10.1.9. Administrasjon
og kommunikasjon

Å kjøre bilen fra A til B
karakteriseres som bare
halve jobben. Resten er
administrasjon og kommunikasjon. Noe språk er en fordel, og så kreves det at man
følger med på lover og
regler. Miljøet blant langtransportsjåførene er godt.
– Spør man om hjelp får
man det, enten det gjelder
veien til et nytt lossested
eller andre saker man lurer
på. Mange snur seg etter
vogntogene de ser på veien
og drømmer om å være den
som får muligheten til å suse
langs landeveien, bevege seg
i nye land og områder og
være sin egen herre. Den som
har tilfredsstillende faglige
kvalifikasjoner og samtidig
egenskaper som pålitelighet,
ryddighet, ansvarsbevissthet
og evne til å representere en
bedrift, har store muligheter
for å gjøre disse drømmene til
virkelighet.

10.1.10. De fleste
kjører korte strekninger

De fleste av oss forbinder godstransport på vei med vogntog
og tungtransport fordi disse
er så synlige. I virkeligheten
er dette den minste delen av
transporten. Bare 1 av 10
transporter med bil krysser
en fylkesgrense, og den gjennomsnittlige lengden gods
fraktes på vei er 30 kilometer.

10.1.11. Leietransport
og egenstransport
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Det er om lag 29 000 sysselsatte innen yrkessmessig
godstransport på vei. Selv
om lastebilen/vogntoget du

ser bærer et firmanavn, er
det slett ikke sikkert at sjåføren
er ansatt i firmaet. Mange
lastebileiere kjører mer eller
mindre fast for en oppdragsgiver. Det skilles mellom
leietransport og egentransport. Leietransport drives av
profesjonelle transportører
med leievognløyve. Firmaer
som har andre ting enn transport som hovedbeskjeftigelse,
driver egenstransport.

10.1.12. Sin egen herre

Slik beskriver Norges
Lastebileier-Forbund leietransporten i sin jubileumsbok: «Bilen kan bære navnet til
Linjegods, Tollpost-Globe, Esso,
Statoil eller andre. Men som
eier er mannen eller kvinnen
bak rattet ofte markedssjef, økonomisjef, sekretær og adm.dir. i
eget firma. Derfor er selve kjøringen bare en del av jobben.
Like stor betydning har det å
ivareta ansvaret for bedriften
som helhet. Slik sett har sjåføren
en like viktig stilling som toppsjefen i oljekonsernet han kjører
for, selv om bedriftens størrelse er
vidt forskjellig» Å være sin
egen bedriftseier, innebærer
også stor frihet i forhold til
hvor man ønsker å bo i landet.

10.1.13. Krav til yrket

Mange yrkessjåfører utfører
yrket med en stor grad av frihet, men det betyr også krav
om selvstendighet og ansvar.
Normal utdanning for en
yrkessjåfør er to år på videregående skole og deretter to år
som lærling i bedrift. For å bli
tatt opp som elev på VK1
transportfag må eleven ha
gjennomført første året i
videregående skole med valg

10

Fagbrev blir etter hvert et
krav for yrkessjåfører
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Sjåføren skal holde seg løpende
orientert om trafikk og etterspørsel, og kommuniserer
med sentralen og kollegaer
ved avanserte terminaler i
bilene. Han skal videre håndtere taksameteret, beregne
pris og avregne inntektene
overfor sin arbeidsgiver, som
er eieren av drosjen (løyvehaveren). Taxisjåføren har sin
del av ansvaret for at bilen er
ren, vedlikeholdt og trafikksikker. Sjåførenes arbeid organiseres som regel i skift.
Sjåføren avtaler arbeidstidspunktene med arbeidsgiveren
(løyvehaveren/taxieieren).
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I videregående skole har
elevene mulighet til å velge
ulike valgfag. Elever som går
VK1 transportfag bør velge
valgfaget ”ledelse og økonomisk styring” fordi dette er
et av kravene for yrkessjåfører
som senere ønsker å starte
egen virksomhet.
Det kan også være mulig å
avlegge fagprøven som yrkessjåfør uten å følge det normale
opplæringsløpet. Etter opplæringslovens §3-5 kan kandidater med allsidig praksis i
yrket fremstille seg til teoretisk og praktisk prøve. Det
kreves da minst fem års allsidig praksis og kravet til
kunnskap er selvfølgelig den
samme som for lærlinger.

funksjonshemmede som
trenger assistanse til og fra
bilen, forretningsfolk som
stresser mellom møter, pasienter til og fra legebehandling,
eldre på vei til butikk eller
familiebesøk, ungdom og
voksne til og fra kino, restaurant osv. Hver kunde stiller
krav til sjåførens kundebehandling.

Serviceinnstilling
er viktig for en
drosjesjåfør

10.1.14. Drosjeyrket

Taxisjåføren utøver persontransport utenfor rute mot
betaling, med utgangspunkt
i det distrikt taxien har løyvetilhørighet. Transporten skal
utføres på en trafikksikker,
effektiv og behagelig måte
for passasjeren.
Sjåføryrket er serviceorientert.
Viktige kundegrupper er
barn på vei til og fra skole,

T

av enten grunnkurs mekaniske
fag, grunnkurs elektrofag eller
grunnkurs allmenne, økonomiske og administrative fag.
Når eleven er ferdig i skolen
og skal begynne som lærling
i bedrift, starter trafikksikkerhetsopplæringen der
målet blant annet er førerkort
for storbil. Eleven må tilfredsstille myndighetenes krav for
erverv av førerkort for buss
og lastebil. Etter gjennomført læretid i bedrift avlegges
fagprøve som yrkessjåfør.

Foto: In Media
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Kundebehandling er viktig
for drosjesåfører

Det kreves pr i dag ingen
formell utdanning for å bli
taxisjåfør. Kravene til den
som søker politiet om å få
kjøre taxi er:

I utgangspunktet er den
enkelte sjåfør alene om utførelsen av arbeidsoppgavene.
Drosjeyrket har likevel et
utbredt fellesskap og sosialt
miljø blant utøverne. Man
treffes ikke bare på holdeplassene og på kaféene
under pausene.
Taxisentralene spiller også
en betydelig
rolle i sjåførenes hverdag.
Taxisjåfører bør ha en positiv
innstilling til mennesker,
være villig til å gi noe av seg
selv ved å sette kundens
behov i fokus og derfor
innta en holdning om at
"kunden har alltid rett.". Det
er videre viktig å møte på
jobb antrukket i ren og korrekt uniform. Taxisjåføren
må like å kjøre bil, ha en
defensiv kjøre-stil og i mange
tilfeller takle stress i trafikken. Taxisjåføren bør løse
menneskelige og trafikale
utfordringer på sparket.

Man må ha fylt 20 år, inneha
førerkort for den type bil
man skal kjøre som taxi,
tilfredsstille visse krav til
helse (må dokumenteres
med helseattest), ha en slik
vandel at politiet finner vedkommende kvalifisert til å
drive persontransport.
Politiet kan videre stille krav
om tilstrekkelig kjennskap til
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trafikkområdet for å få
utstedt kjøreseddel for taxi.
Krav om bestått kjennskapsprøve er vanlig i alle byområder. De forskjellige taxisentraler stiller ofte også
krav om at sjåførene
gjennomgår egne servicekurs. Sentralene tilbyr kurs
innen sikkerhet, service, førstehjelp, bruk av dataanlegg
i bilene osv.

10.1.15. Drosjeeier

Har man praksis som heltids
drosjesjåfør i mer enn 2 år,
kan man i dag søke ledige
løyver som drosjeeier.
Løyvene tildeles søkere med
lengst praksis. En lovendring
som ventes å tre i kraft 2003,
vil i tillegg stille krav til vandel, økonomi og faglig kompetanse på linje med kravene som stilles for å få
løyve for lastebil og buss.
Kompetanse-kravene knyttes
opp mot
læreplanen for VK1 i transportfag.
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10.2. Bilmekaniker
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Ifølge Leif må en god bilmekaniker ha godt utviklete
logiske evner. Han eller
hun må være systematisk i
reparasjonsarbeidet, ha tålmodighet og være problemløser for kunden. Lyst og
evne til å oppdatere seg på
nye arbeidsmåter og teknikker, er også en forutsetning.

P

10.2.4. Logiske evner

– Mange forskjellige arbeidsoppgaver er en positiv side
ved denne jobben. Her er
du alt fra sjelesørger til fagperson. En bil som svikter,
setter forskjellige reaksjoner i gang. Og selv om du
ikke har den direkte kontakten mot kundene, blir
du etter hvert godt kjent
med forskjellige kunder og
kundetyper. Fra den stressa
forretningsmannen som
irriterer seg over tid som
går til spille, til den som
har et så nært forhold til
bilen sin at ”sykdommen”
gir bekymring og redsel for
å miste en god venn. Så
kommer småbarnsforeldre
med dårlig råd som frykter
en stor utgift til reparasjon
– gleden det gir å fortelle
disse at feilen skyldes en
”filleting” og reparasjonen
ikke koster noe, er et godt
eksempel på situasjoner
som gir jobben mening,
forteller Leif.

S

Han vet hva han snakker
om, Leif Madsen. I 20 år
har han arbeidet som bilmekaniker hos Møller Ryen
i Oslo. Etter 2-årig finmekanikerlinje på yrkesskolen og handelsskole og
en snartur innom konfeksjonsindustrien, startet Leif
som hjelpearbeider hos
Møller Ryen. Senere har
det blitt fagbrev, og nye utfordringer. Han veileder
også lærlinger som kommer
inn i bedriften. – Å jobbe
med lærlinger som kommer
fersk fra utdanning og
kunne gi dem bekreftelse på
at de kan noe, gir en god
følelse. Bedriften stiller
høye krav til effektivitet,
samtidig som kvaliteten på
arbeidet skal være perfekt.
Det er en stor utfordring
for de som tilsettes, og vi
må lære dem til å forstå

–Yrket har endret seg mye i
løpet av 20 år. Svært forenklet kan man si at man
går fra å være reparatør til
å være utskifter. I dag er
det mye elektronikk og
elektroniske feilsøkninger.
Mange deler som tidligere
ble skrudd fra hverandre
og reparert, skiftes nå ut i
hele komponenter. Det
mekaniske er fortsatt grunnleggende likt, mens måten
komponenter bygges opp
på og settes sammen, endrer
seg. Vi har behov for både
‘sleggemekanikere’ som vi
fagfolk liker å kalle dem
som helst vil skru og reparere, og mekanikerne som
trives best med elektromekanikk. På videregående
skole lærer du begge
arbeidsmåtene, sier Leif.

10.2.5. Varierte
arbeidsoppgaver

N

10.2.2. Veileder
lærlinger

10.2.3. Fra reparatør
til utskifter

A

– Du må være litt bilgær’n
for å jobbe som bilmekaniker. Nok til å stå på for å
gjøre en jobb ferdig, men
ikke så mye at du ikke
evner å se problemene som
oppstår fra kundenes side.
Det er dem du skal løse
problemene for, og blant
kundene er langt fra alle
like bilinteresserte.

hvorfor tingene gjøres som
de gjør – omsette teori til
praksis.

R

10.2.1. Jobber for
kunden

10.2.6. Etterutdanning

Etterutdanning og kurs
hører med til jobben. De får
opplæring i ny teknikk og
nye produkter. Som tillitsvalgt for de ansatte er ‘vår
mann’ opptatt av utviklingsmulighetene i jobben. – Et
alternativ er å ta ingeniør-
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utdanning eller annen
høyere utdanning. Ønsker
bilmekanikere å stige i gradene uten å sette seg på
skolebenken, blir de ofte
formann, kundekontakt
eller bilselger. Dette fører
til at dyktige mekanikere
forsvinner ut i administrative jobber for å få større
utfordringer. Vi jobber for

å unngå dette ved å sørge
for større utfordringer
som mekaniker gjennom
større faglig spredning og
mulig-heter for mer spesialisering i mekanikeryrket.

10.2.7. Yrkesstolthet

Om han anbefaler yrket til
andre? –Ja, hvis du kommer inn og får med deg
mest mulig lærdom, er det
et bra yrke. Noe statusyrke er det ikke, og noen
ganger synes vi at vi får
for mye negativ omtale. I
Norge er bil dyrt. Gjøres
det dårlig arbeid av uprofesjonelle yrkesutøvere, får saken med rette
stor oppmerksomhet. Som
fagpersoner har imidlertid
de aller fleste av oss stor
yrkes-stolthet, og vi jobber
seriøst for at alt skal fungere best mulig.

Leif Monsen er stolt av yrket sitt. (Foto: John Evensen, Bodø)

10.2.8. Avansert datateknologi

Arbeidet til bilmekanikeren
er mangfoldig og i stadig
forandring. Enten man
arbeider med tunge eller
lette kjøretøyer, gjøres en
stor del av reparasjonene
ved hjelp av avansert datateknologi. Tunge kjøretøy
var de første som tok i bruk
datautstyr, og alle moderne
lastebiler og busser er nå
utstyrt med datamaskiner.
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10.2.9. Bilmekanikerens
arbeidsoppgaver

For å bli bilmekaniker kreves videregående skole,
grunnkurs i mekaniske fag
og VKI kjøretøy. Deretter må
man ha to års praksis i
bedrift som lærling. I løpet
av læretiden tar man restteorien i et samarbeid med
Opplæringskontor og bedrift.
Hovedoppgavene er:

10

LETTE KJØRETØY

T

• Analysere og stille diagnose,
planlegge og bestille deler
• Feilsøking og reparasjon
av motorer
• Kontroll og reparasjon av
trykkluft- og hydrauliske
bremser
• Kontroll og reparasjon av
kjøretøyets ramme og karosserikonstruksjon
• Installering av utstyr som
f.eks. avansert musikkanlegg, TV og video
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• Feilsøking og reparasjon
av motor og styringssystemer
• Justering og reparasjon av
drivverk og bremser, understell og hjulutrustning
• Kontroll og skifte av defekte
deler
• Kontroll av avgassutslipp
og justering av dette etter
gjeldende forskrifter
• Feilsøking og skifte av
defekte elektriske komponenter
• Montering av sikkerhetsutstyr og tilleggsutstyr

TUNGE KJØRETØY
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En bilskadereparatør har
samme utdanning som en
bilmekaniker, men læretiden
konsentreres bl.a. om:
• Ulike materialer i karosseriet og hvordan de skal
behandles.
• Å måle skjevheter i karosserikonstruksjonen
• Bruk av ulike sammenføyningsmetoder og
teknikker.
• Reparasjonsmetoder
• Planlegging, gjennomføring og vurdering av
eget arbeid i forhold til
gjeldende kvalitetskrav.

Bilskadereparatøren utfører
mange forskjellige arbeidsoppgaver. Han/hun må
kunne reparere kjøretøyets
karosseri, understell, hjuloppheng og styring, utvendige
komponenter og innvendige
detaljer.
Hovedbeskjeftigelsen er
imidlertid karosserireparasjoner med vekt på å skifte/
tilpasse deler og oppretting
av deformasjoner. En bilskadereparatør jobber enten hos
en bilforhandler eller i et
frittstående verksted. Det
stilles krav om at hun/han
er nøyaktig og kan arbeide
effektivt.

R

10.3.1. Bilskadereparatør

Y

10.3. Annen fagutdanning
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10.3.2. Billakkerer

Dette er et moderne yrke
med lange tradisjoner. En
billakkerer utfører reparasjonslakkering, omlakkering
og spesiallakkering. Hun/han
skal justere farger ved hjelp
av datateknologi, vedlikeholde lakkoverflater ved
hjelp av lakkpleiemidler og
lakkere kjøretøy med lakkoppbygging etter fabrikantens spesifikasjoner.
Kompetansekrav til en billakkerer er grunnkurs mekaniske fag og VKI. Også her
kreves det to års læretid i en
bedrift.

10.3.3. Reservedelsekspeditør

Arbeidstakere i dette yrket
har mye kontakt med kunder,
og kundene kan være både
bileiere, mekanikere eller
profesjonelle innkjøpere/
selgere. Hun/han bruker
data mye, og er ofte i kontakt med bil- eller bildelprodusenter. Kjøretøyers oppbygging og virkemåter er
viktig å kjenne. Både kundebehandling, dataopplæring
og lagerstyring (logistikk)
inngår i utdanningene som
består av grunnkurs i mekaniske fag og VKI Reservedelsfaget. Også her kreves to års
læretid i en bedrift før man
får fagbrev.

10.3.4. Hjulutrustningsreparatør

Har du ikke hørt om dette
yrket tidligere, skyldes det
kanskje at dette er et forholdsvis nytt fag i bilbransjen,
en sammenslåing av fagene
dekkreparatør og vulkanisør
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som i tillegg omfatter reparasjoner av mekaniske deler
i kjøretøyets hjulutrusting.
De fleste hjulutrustingsreparatører har sin arbeidsplass
på et spesialverksted for bilgummi. Noen arbeider også
hos større bilforhandlere.

10.3.5. Fagskole

Transport og logistikk er en
ny fagretning på teknisk fagskole. Utdanningen gir
utviklingsmuligheter innen
alle områder i bilbransjen.
Teknisk fagskole gir også
kvalifikasjoner for studier
ved universiteter og høyskoler. I forbindelse med
Reform 94 er Teknisk
Fagskole forandret. Ny struktur ble innført høsten 1999.

10.3.6. Trafikklærer

Statens Trafikklærerskole i
Stjørdal utdanner lærere til
de private kjøreskolene .
Hovedfaget i utdanningen er
pedagogikk. Andre viktige
fag er trafikkjus, trafikkpsykologi, fagdidaktikk (hvordan du skal undervise), bilteknikk, klasseromsundervisning, instruksjon i lærervogn, egenkjøring og ferdighetskjøring for spesielle forhold. Utdanningen kan også
rettes mot jobb som lærer i
transportfag ved videregående skoler. For å komme
inn på grunnutdanningen
må du i tillegg til 9-årig skole
ha hatt førerkort for personbil i minst 3 år. Ved hjelp av
videreutdanning kan man
kvalifisere seg til kjørelærer
på tunge kjøretøyer, motorsykkelinstruktør og faglig
leder for kjøreskole.
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også kurs for førerprøvesensorer. Kurset tilbys kvalifisert personell ansatt i biltilsynet.
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Videreutdanningen bygger
på den 1-årige grunnutdanningen som kjørelærer.
Trafikklærerskolen tilbyr
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10.4. Høyere utdanning

N

10.4.2. Logistikk

Høgskolen i Molde tilbyr
også 1-årige påbyggingsstudier i logistikk. (Se kapittel 9 «Logistikk»).
Studentene kan velge mellom
logistikksystemer hvor man
ser på de operasjonelle og
taktiske sidene ved en
bedrifts logistikksystem og
logistikkledelse hvor de organisasjonsmessige sidene ved
bedriftens logistikksystem
vektlegges.
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10.4.3. Bachelor
of Arts (BA) og
Master of Arts (MA)

K
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Kostnadseffektivitet, styring
av varestrømmer og offentlige
midler, mobilitet, bedre
organisering og utnytting av
knappe ressurser er hovedtemaer på høyskolestudier i
transportøkonomi og logistikk.
Størst utdanningstilbud har i
dag Høgskolen i Molde med
3-årig studium i transportøkonomi og logistikk.
Utdanningen kvalifiserer for
administrative stillinger i
transportselskap, transportavdeling i bedrift, planleggingsorgan, offentlig administrasjon, rederi og lignende.
Ca. 80 prosent av studentene
i Molde starter sin yrkeskarriere i privat virksomhet
etter fullførte studier.
Studentene er ettertraktet,
og mange har jobbtilbud før
de har fullført studiene.
Flere store transportbedrifter
har trainee-ordninger som
sikrer god opplæring i
bedriftsinterne forhold og
gode karrieremuligheter for
de som ansettes. (Trainee = en
som trenes) Innenfor offentlig
sektor kan eksempel på
arbeidsplasser være fylkeskommunene (stillinger knyttet
til samferdsel), Vegdirektoratet,
NSB og Oslo Sporveier.

Æ

10.4.1. Høgskole

Mange høgskoler i Norge tilbyr utdanninger innenfor
transportrelaterte fag. Etter
den nye gradsreformen i
Norge som ble innført i
2002/2003, er det blitt lettere
å sette sammen en BA/MAgrad. Fag fra utdanninger
tatt i andre land kan inngå.
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10.4.4. Transport
og materialadministrasjon

To-årig økonomisk/administrativ utdanning kan
påbygges med Transport og
materialadministrasjon
(1-årig). I dag tilbys studiet
på Høgskolen i Bergen

10.4.5. Internasjonalisering

Den som ønsker å fordype
seg i internasjonal økonomi/
markedsføring/jus, materialadministrasjon og transport,
engelsk språk og kulturforståelse, kan velge 1-årig
påbyggingsstudium i internasjonalisering ved
Høgskolen i Tromsø. Studiet
har som mål å gi kandidatene avansert ledelsesteknikk

innenfor området materialadministrasjon og kvalifisere for
lederfunksjoner i transportbedrifter.

10.4.6. Ingeniør/
sivilingeniør

På 3-årig ingeniørutdanning
er transportteknikk og logistikk en fagretning.
Sivilingeniørstudiet ved
NTNU (Norsk teknisknaturvitenskapelige universitet) i
Trondheim tilbyr fag som
kvalifiserer for teknisk/
administrative arbeidsoppgaver innen veisektoren.
Mulige arbeidsplasser vil
være innen både offentlig og
privat sektor på fagområder
som trafikkregulering, trafikkplanlegging og trafikksikkerhet.

10.5 Salg/markedsføring

10.5.1. Bilselger

– Beskrive en vanlig arbeidsdag? Det finnes ikke hos
oss, for her er
ingen dag lik. Dagen din
er prisgitt de kundene
som kommer inn døra.
Liker du å treffe folk,
snakke med ulike mennesker og ha en arbeidssituasjon hvor ikke to dager er
like, er bilsalg et passende
yrkes-valg. Det mener Eva
Woldsengen som selger
biler hos Møller Ryen i
Oslo.
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10.5.2. Jenter kan
selge bil

Mange bilkjøpere sperrer
nok opp øynene når de tilbys hjelp av en dame.
Kvinnelige bilselgere vokser
ikke på trær. –Da jeg søkte
jobben tenkte jeg ikke på
at det skulle skape så mye
oppmerksomhet. Men så
lenge oppmerksomheten
er positiv er det helt OK.
Det finnes unntak. Noen
skal «bare se» når jeg tar
kontakt, men snakker gjerne i vei når en mannlig
bilselger dukker opp. De
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På sin arbeidsplass er Eva
første kvinnelige selger. I
forbindelse med kurs og
andre arrangementer har
jeg hittil bare truffet fire
andre kvinnelige kolleger.
Hun anbefaler gjerne yrket
til andre, også jenter. – Selv
om faget preges av en sterk
mannsdominans, er det
ingenting i veien for at
jenter med lyst og interesse
for bil skal kunne gjøre en
like god jobb som gutta,
avslutter Eva.
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10.5.5. Personlige
egenskaper viktigst

Jobb som bilselger krever
normalt ingen formalkompetanse ut over grunnskolenivå. Ved ansettelser vekt-
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Eva har mange års yrkeserfaring, blant annet mange
år med salg og kundeservice hos en stor videodistributør. Når hun for en tid
siden ønsket å skifte jobb,
tenkte hun nøye gjennom
hva hun ønsket å gjøre.
– Jeg har alltid vært opptatt

N

På spørsmål om spesielle
ting som gjør jobben morsom, tenker Eva seg lenge
om. Ikke fordi eksemplene

10.5.4. Salgstrening

A

En god bilselger må være
blid, hyggelig og serviceminded. Å være litt menneskekjenner – ha litt
psykologisk innsikt – er
absolutt en fordel. Ved
siden av å hjelpe kundene
med å finne riktig bil, knytter det seg mye papirarbeid
til en handel. Trenger kunden hjelp med finansiering,
tilbyr vi det og regner ut
hva ulike alternativer betyr
i avdrag og kostnader. Fra
tidligere jobber var jeg vant
med salg. Økonomiarbeid
hadde jeg mindre erfaring
med, og derfor grudde jeg
meg fælt til det da jeg
startet som bilselger. Det
kunne jeg spart meg, for
det fungerer bra. Vi har
gode systemer for beregninger og står jeg fast, får
jeg god hjelp fra finansieringsselskapene som vi
samarbeider med. Når en
bil er bestilt, er det min
jobb som bilselger å følge
opp bestillingen slik at
kunden får bilen som
avtalt. Jeg tar også kontakt
med kjøper en tid etter salget for å sjekke hvordan
hun eller han er fornøyd.

av bil, og har “rimelig peiling”. Skulle jeg jobbe som
bilselger måtte jeg ha en
type bil jeg følte noe for, og
et firma jeg anså som seriøst.

R

10.5.3. Fra kundebehandling til økonomi

er så få, men fordi det er
vanskelig å velge ut en
situasjon. – Å selge bil til
en litt forsiktig dame som
har kjørt samme bil veldig
lenge og så få tilbakemelding om at hun er fornøyd
med handelen, er en hyggelig situasjon, sier Eva og
fortsetter – Det som gjør
deg tilfreds i denne jobben
er at kundene er fornøyde,
og når det tikker inn en
faks med takk for super
kundebehandling, setter
det en ekstra spiss på
arbeidsdagen.

T

har nok ikke helt tro på at
en jente kan selge bil.

Eva Woldsengen håper flere jenter vil begynne som bilselgere
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legges personlige egenskaper sterkt. Kunnskap om
økonomi og finans er også
viktig, noen bilfirmaer krever
økonomisk bakgrunn hos
sine selgere (fra videregående
skole eller annen økonomisk
utdanning). Et yrke som bilselger krever selvsagt at du
trives med kundekontakt og
har gode kontaktskapende
evner. Noen bilselgere har
teknisk bakgrunn (bilmekanikere ol). Bilforhandlere vurderer dette som positivt, særlig ved salg av bruktbiler.
Tekniske ferdigheter kan
imidlertid ikke kompensere
manglende anlegg for kundebehandling og salg (personlige egenskaper).

10.5.6. Bilakademiet

Gjennom Bilakademiet AS i
Oslo skaffer mange seg en
plattform for bilsalg. I løpet
av kursperioden som er ett
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semester på dagtid, alternativt
to på kveldstid, går deltakerne
gjennom emner som:
• Kundebehandling/
personlig salg
• Praktisk selgertrening
(videotrening)
• Økonomi/skatteregler
• Markedsføring
• Finansiering/forsikring
• Dokumentlære
• Registreringsrutiner
• Rettslære
• Etikk
• Organisasjonslære
• Kvalitetssikring

10.5.7. Økonomi og
administrasjon

Til andre salg-/markedsføringsjobber i transportbransjen rekrutteres arbeidstakere med økonomisk/
administrativ bakgrunn, ofte
med spesialutdanning rettet
mot transportbransjen.

10

10.6 Videre- og etterutdanning
seg ajour med det som skjer.
Ofte arrangerer bransjeorganisasjonene kurs og seminarer
hvor ulike emner tas opp.
Noen velger også å oppdatere seg eller kvalifisere seg
for større utfordringer i bransjen gjennom å ta formell
videre-/ etterutdanning ved
høyskoler eller universiteter.
Veisektoren er en spennende
bransje i rivende utvikling.
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For yrker innen veibasert
samferdsel fører raske
endringer i bransjen og
omgiv-elsene generelt til
behov for oppdatering. Enten
det er nye tekniske løsninger
på bilmodeller, nye lover og
regelverk for eksport/import,
miljø, eller det dreier seg om
nye veitrafikkbestemmelser den som har et yrke i berørte
bransjer, må hele tiden holde
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Den har et stort behov for
unge, dyktige medarbeidere.
Forhåpentligvis har
«Transportnæringen som
yrke» gitt deg noen nye
idéer til yrkesvalg. Hvis du
ønsker mer informasjon
om noen av yrkene eller
utdanningsveiene som er
beskrevet i dette kapitlet,
kan du kontakte rådgiveren

på skolen din.
Organisasjonene som står
bak utgivelsen av denne
boka kan også hjelpe deg.
Kontakt oss gjerne direkte
(se side 2). Se også utdanningsoversikten på de neste
sidene.
Lykke til med dine videre
veivalg!
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F A G U T D A N N I N G
VKI
Billakk

Billakkererfaget

Motorsykkelfaget

Bilfaget
lette
kjøretøy

Mekaniske
fag

VKI
Kjøretøy

Bilfaget
tunge
kjøretøy

Bilskadefaget

Hjulutrustningsfaget

VKI
Reservedelsfaget
for kjøretøy

Reservedelsfaget
for
kjøretøy

1 års
plikttjeneste
Forsvaret
Militær
lærling

Grunnkurs
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VK 1

Bedrift

Læretid i
bedrift
ca. 16 mnd.

Fagbrev
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P Å B Y G N I N G S M U L I G H E T E R
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Tekn. fagskole
bilteknisk linje
2 år

O

NTNU
2 år

R
T
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Master

Æ
R

Regional
siv.ing.utdanning
2 år

I
N
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Forkurs

Y
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Teknisk
befalskole
billinje
1 år

Høyskole
Ingeniørutd.
• Maskintekn.
• Transporttekn.
& logistikk

Utskr.
befalskurs
(lederskapfagspes.)
1 år

Universitet
(realfag)
2-3 år

Påbygn.modul
allmenfag
Ca 1/2 år

Universitet
og høyskole

Master
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10.7. Nyttige internettadresser
Offentlige etater og stiftelser

Norsk institutt for luftforskning: www.nilu.no/
Statens forurensingstilsyn: www.sft.no
Statens vegvesen: www.vegvesen.no
Statistisk sentralbyrå: www.ssb.no
Stortinget: www.stortinget.no
Departementene: www.odin.dep.no

Interesseorganisasjoner

Opplysningsrådet for veitrafikken: www.ofv.no
Norges Lastebileier-Forbund: www.lastebil.no
Norges Taxiforbund: www.nortaxi.no
Bilimportørenes Landsforening: www.b-i-l.no
Transportbedriftenes Landsforening: www.transport.no
Norges Bilbransjeforbund: www.nbf.no
Trygg Trafikk: www.tryggtrafikk.no
Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund: www.atl.no
Norsk Petroleumsinstitutt: www.norpet.no
Norges Automobil-Forbund: www.naf.no
Kongelig Norsk Automobilklub: www.kna.no
Motorførernes Avholdsforbund: www.ma.no
Transportbrukernes Fellesorganisasjon: www.tf.no
Den europeiske bilprodusentorganisasjonen: www.acea.be
Den internasjonale veitransportunionen: www.iru.org
Den internasjonale kollektivtransportunionen: www.uitp.com

Yrkesopplæring

Opplæringskontorene for transportfag: www.transportfag.no
Yrkesopplæring i bilfag: www.bilfag.no
Opplæringsrådet for transporttekniske fag: www.ortratek.no

Tidsskrifter/portaler
www.bilnorge.no
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Boka gir en innføring i persontransport og
godstransport på vei. Den viser veitransportens
betydning for oss som privatpersoner og for
samfunnet som helhet. Gjennom temaene
miljø, økonomi, reisevaner, geografi og
yrkesvalg beskriver den hvilken påvirkning
personbiler, lastebiler og busser har på godt
og vondt.

Boka kan brukes både som faktasamling og
lærebok. Den er i første rekke beregnet på
elever i ungdomsskolen, men vil gi nyttig
informasjon til alle som ønsker å sette seg
inn i problemstillinger knyttet til veitransport.

