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Handlingsplan for k lim a i Kongsvi nger komm une
NorgesLastebileier-ForbundInnlandet viser til forslag til handlingsplanfor klima i
Kongsvingerkommune. Planentar opp mangeviktige temaer og har realistiskemål, men
den inneholder lite om vareleveringog lite om tungtransport.
Med unntak av treindustrien,er godstransport på veg det enestealternativet for næringslivet i
kommuneni dag. GodspakkeInnlandeter dessverrefalt ut av regjeringensNTP-forslag.Vi
håper likevel at terminalen på Norsengaflyttes. Det kan bety mye for klimautslippene.
E16/rv. 2 går gjennombyen.Det er ikke miljøvennlig.
Konkrettil et par kapitler:
5.1.2. Transport- mobilitet
Det er positivt at Kongsvingerkommunegår foran og satserpå nullutslippskjøretøy.
Det er ogsåpositivt med mindre bruk av privatbiler. Samtidiger myke trafi kanker sårbare.
Trafikksikkerhetstiltaksom tar hensyntil både småfotgjengere og store lastebilerpå
nødvendigesamfunnsoppdrag,må vurderes.
5.2 Arealbrukog transport
Den teknologiskeutviklingengår svært raskt. Likeveler det knyttet stor usikkerhettil hvordandagens
batterielektriskelastebilerfungerer,spesieltdriftssikkerheten.Norsktransportnæringer dominert av
småog mellomstorebedrifter med 2- 5 lastebilerog svært lave driftsmarginer.Dermeder det for de
fleste knyttet en enorm risiko til å investerei ny, uprøvdteknologi.Men det jobbesintens med å
redusereutslippene.Sepkt 1 under.

1. LastebilprodusenteneHvilke tiltak gjør anleggsbransjenfor å redusereklimagassutslipp?
Transportbedrifteneog lastebilprodusentenehar i flere år jobbet målbevisstfor å redusere
utslippene.For 30 år sidenble det krav til Euromotor.I dag er det EuroVI som gjelder.Her er de
fleste utslippenekraftig kuttet – f.eks.når det gjelderpartikler med hele 99 prosent. Kilde:
Scania.

Side2

NLF’ s årlige Euroklasse
-undersøkelseviste høsten2015:
- 1 av 4 biler EuroVI
- 3 av 10 km EuroVI
NLF’ s Vår sisteundersøkelseble gjennomført i fjor, Prognosenfor 2020er:
- 8 av 10 biler Euro6
- 9 av 10 km Euro6
Segrafenunder:.

Side3
Samtidighar det vært stort fokus på økonomikjøring,bådefra lastebilfabrikantene,lastebileierneog
sjåførene. Optimalkjøring er en viktig del av de obligatoriskeetterutdanningskursenesom sjåførene
gjennomførerhvert femte år.
Drivstofforbruketer redusert med mellom 10 og 20 prosent siden2010.Da går ogsåC02-utslippene
ned tilsvarende.
Biodrivstoffhar vært viktig for å redusereklimautslippene.SpesieltHVO100.
Sitat fra NLFinnspill til Meld. St. 13 (2020–2021)Klimaplanfor 2021–2030:
«I 2019kuttet norsktransportsektorCO2-utslippenemed 1,3 millioner tonn gjennombruk av fornybart,
flytendedrivstoff. Dette tilsvarer fire gangerså stor reduksjonsom elbilflåten bidro med.
Tungtransportenalenefylte sammeår om lag 200 millioner liter biodrivstoff på tankenesine,noe som
bidro til en reduksjonpå 500.000tonn CO2.Vi menerdissealternativeneogsåmå få spilleen viktig rolle
i arbeidetmed å kutte klimautslippenefram mot 2030.Spesieltmå dette gjeldefor tungtransporten,

Vedlegg:
Kilde:THEMA-Rapport2018-7 Teknologiutviklingog incentiverfor klimavennlignæringstransport

Sluttord:
NorgesLastebileier-ForbundInnlandetønskerKongsvingerlykke til med gjennomføringenav
tiltak for et bedre klima i kommunen.
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