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1 Innledning 

I dette dokumentet presenteres anslag på mobile tjenesteyteres andel av 
trafikkarbeidet for små godsbiler i ni byområder (vi har også inkludert Oslo og 
Akershus). Det må presiseres at beregningene er gjort med utgangspunkt i 
kjøretøytype og antatt brukergruppe og ikke etter reisehensikt, slik at det må 
betraktes som grove anslag. 

Byområdene inkluderer følgende kommuner som vist i tabell 1.  

Tabell 1. Kommuner (eventuelt fylker) som er inkludert i hvert av byområdene 

Nr Byområde Kommuner (fylker) som er inkludert 

1 Osloområdet Oslo og Akershus 

2 Nord-Jæren Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg 

3 Grenland Skien, Porsgrunn, Siljan 

4 Buskerudbyen Drammen, Lier, Øvre Eiker, Nedre Eiker 

5 Nedre Glomma Sarpsborg og Fredrikstad 

6 Kristiansandsregionen 
Birkenes, Iveland, Lillesand, Kristiansand, Songdalen, 
Søgne og Vennesla 

7 Bergen 
Bergen, Radøy, Meland, Lindås, Askøy, Fjell, Øygarden, 
Sund, Osterøy, Vaksdal, Samnanger og Os 

8 Trondheimsområdet 
Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, 
Orkdal, Midtre Gauldal, Rissa og Leksvik 

9 Tromsø Tromsø 

2 Datagrunnlag 

Datasettet er basert på informasjon fra Autosys og de periodiske kjøretøykontrollene, 
og omfatter kjørelengder og tekniske egenskaper for varebiler, kombinerte biler og 
små lastebiler (under 3,5 tonns nyttelast) for kjøretøy med hvite og grønne skilt. 
Fordi biler som er leasingbiler står oppført med leasingbilselskapets adresse i 
Autosys, har SSB påkodet eiers bosted som en tilleggsvariabel. Informasjon om eiers 
bosted innhentes av SSB fra leasingselskapene i tilknytting til undersøkelsen med små 
godsbiler. Å benytte registerinformasjon til å gi en indikasjon på trafikkarbeid rundt 
byene, innebærer en forutsetning om at bilene brukes mest i sitt nærmeste omland. 
Dette er en streng forutsetning, og gjelder i beste fall for små godsbiler. 

3 Kategorisering av bilene 

Vi har gjort en klassifisering av varebilene i seks kategorier, for å kunne identifisere 
bruksområdet til bilene. Dette inkluderer: Korte kassebiler, Mellomlange kassebiler, 
Lange kassebiler, MPV (Multi Purpose Vehicles), SUV og Pick-up. Disse kategoriene 
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er basert på et innlegg i YrkesBil nr.8 (august 2016) hvor det ble presentert en 
tilsvarende klassifisering for nyere biler. Basert på dette utformet vi et generelt 
klassifiseringsgrunnlag ut fra tillatt nyttelast og lengde som vist i tabell 2, der tallene 
er fra datasettet. Dette klassifiseringsgrunnlaget ble benyttet for å skille mellom de 
ulike kassebilene hvorav lange kassebiler har en tillatt nyttelast på mellom 800-1900 
kg og en lengde på mellom 5,5 og 7 meter, mellomlange kassebiler har en nyttelast på 
mellom 700 og 1200 kg og en lengde mellom 4,5 og 5,5 meter, mens korte kassebiler 
har en tillatt nyttelast på mindre enn 800 kg og en lengde på mindre enn 4,5 meter. 
For å finne ut hvilken av kategoriene kassebiler, MPV, SUV eller Pickup varebilene 
tilhørte benyttet vi oss av nettsiden google.no og boka Last og buss bilteknisk 
oppslagstidsskrift (Lillehagen, 2016). Biler som det utfra manglende informasjon om 
modell var vanskelig å plassere bilene i en av de seks kategoriene, har havnet under 
ikke klassifiserte biler. Innenfor små godsbiler er det i tillegg kategorier for 
kombinerte biler og små lastebiler med nyttelast under 3,5 tonn.  
 

Tabell 2. Klassifiseringsgrunnlag basert på tillatt nyttelast og lengde.  

Korte kassebiler  

Modell Tillat nyttelast (kg) Lengde (cm) 

Ford Transit courier  575-588 416 

Ford Transit connect  485-833 428-457 

VW Caddy  505-775 423-441 

Renault Kangoo  433-490 400-421 

Opel Combo 735-925 432-474 

Peugeot Partner  470-566-732 411-438 

Peugeot Bipper 585 388 

Citroen Berlingo  515-815 411-438 

Fiat Doblo Cargo 590-925 416-476 

Nissan NV200 645-677 440 

Klassifiseringsintervall  <800 <450 

  



 

C:\Users\oskkle\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\CKDEQ4CI\Arbeidsdokument 

mobile tjenestyteres andel av små godsbiler.docx 4 

Mellomlange kassebiler 

Modell Tillat nyttelast (kg) Lengde (cm) 

Mercedes Benz Vito varebil 614-1170 476-524 

Citroen Jumpy 715-1137 444-514 

Opel Vivaro 1098-1105 478-518 

VW Transporter varebil  839-1080 466-527 

Ford Transit custom 876-1369 497-534 

Renault Trafic 900-1199 478-540 

Peugeot Expert  725-1086-1137 452-514 

Fiat Scudo 2,0 730-1137 444-514 

Klassifiseringsintervall  700-1200 450-550 

 

Lange kassebiler 

Modell  Tillat nyttelast (kg) Lengde (cm) 

Citroen Jumper  1175-1315 509-560 

Peugeot Boxer 330, 333, 335 1085-1470 560- 599 

Renault Master  995-1405 540-610 

Nissan NV400  865 650 

Fiat Ducato  1450-1565 496-633 

Opel Movano  825-1465 590-687 

Mercedes Benz sprinter kassebil  852-1420-1835 593-698 

Klassifiseringsintervall  800-1900 550-700 

 

Hensikten med kategoriseringen av de små godsbilene er å forsøke å identifisere i 
hvilken grad disse bilene benyttes til ulike formål, og av ulike brukergrupper. F.eks. 
benyttes lange kassebiler og små lastebiler fortrinnsvis til godstransport. De 
mellomstore kassebilene og pickuper benyttes i stor grad av håndverkere og 
servicearbeidere, mens de små kassebilene benyttes både som budbiler og av 
håndverkere som f.eks. elektrikere. SUVer og MPVer antas fortrinnsvis benyttet til 
privat kjøring.  

En bildeillustrasjon av godsbilene er vist nedenfor (figur 1). Bilde A er et eksempel 
på biler under kategorien korte kassebiler, bilde B og C illustrerer eksempler på 
henholdsvis mellomlange og lange kassebiler, bilde D er et eksempel på en Pick-up 
registrert som varebil, bilde E viser tre utgaver av SUV, bilde F er et eksempel på en 
MPV, bilde G illustrerer en kombinert bil, mens bilde H viser en liten lastebil med 
nyttelast under 3,5 tonn. 
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Figur 1.Eksempler på ulike kategorier av små godsbiler.   

4 Verifisering av datagrunnlag 

Dataene sier ikke noe om hvor bilene kjører, slik at vi forutsetter at kjøring med små 
godsbiler i hovedsak finner sted i nærheten av der eier er bosatt. Dette er selvfølgelig 
en forenkling av virkeligheten. Derfor har vi verifisert dataene mot SSBs 
undersøkelse med små godsbiler pr by som data er innrapportert om i denne 
undersøkelsen. Dette fremkommer av figur 2. 

A B 

C D 

E F 

G H 
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Figur 2. Kjørelengde pr by i SSBs undersøkelse små godsbiler med kjørelengde etter eiers bosted i 
datasettet.  

Det fremkommer av figur 2 at det er noen forskjeller mellom trafikkarbeidet fra 
undersøkelsen små godsbiler og datasettet (PKK-data). PKK-dataene viser høyere 
trafikkarbeid enn undersøkelsen små godsbiler for Asker og Bærum (og også for 
Oslo, som ikke vises i figuren). Årsaken er at det sannsynligvis er en ikke ubetydelig 
andel leasingbilproblematikk i PKK-data. For de andre byene viser PKK-dataene 
lavere trafikkarbeid enn undersøkelsen små godsbiler. For mange byer er det nokså 
god overensstemmelse, mens for Stavanger er trafikkarbeidet vesentlig lavere i PKK-
dataene enn i undersøkelsen små godsbiler. I sum gir de to datasettene tilnærmet likt 
trafikkarbeid.  

Undersøkelsen små godsbiler har kun informasjon om type kjøring med bilene på 
nasjonalt nivå. Vi har derfor sammenliknet kjørte km etter hovedkategori av små 
godsbiler, sammenliknet med trafikkarbeid etter bruksområde i undersøkelsen små 
godsbiler. Tabellen er laget med utgangspunkt i en antakelse om at lange kassebiler 
og små lastebiler hovedsakelig benyttes til godstransport, mens mellomlange 
kassebiler og pickuper hovedsakelig benyttes av håndverkere og servicearbeidere. 
SUVer og MPVer antas benyttet i større grad til privat kjøring, mens korte kassebiler 
og uklassifiserte varebiler benyttes til alle de tre over nevnte formål.  
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Tabell 3. Kjørelengde (mill km) i 2015 for små godsbiler etter antatt bruksmønster. 

  PKK-data 
Undersøkelsen 
små godsbiler1 

  Mill km Andel Mill km Andel 

Biler antatt brukt til godstransport (C+H) 621 9 % 1253 17 % 
Biler antatt brukt av håndverkere og 
servicearbeidere(B+D) 3015 41 % 4340 59 % 

Biler brukt til persontransport (E+F+G) 1264 17 % 1775 24 % 

Biler antatt brukt til ulike formål (A+I) 2386 33 %   

Sum 7286 100 % 7368 100 % 

 

Under denne antakelsen finner vi at 9% av trafikkarbeidet med de små godsbilene 
hovedsakelig er godstransport, 41% er knyttet til håndverkere og servicearbeidere, 
17% er knyttet til privat kjøring, mens 33% av trafikkarbeidet er med biler som 
benyttes både til godstransport og av håndverkere. Sammenliknet med undersøkelsen 
små godsbiler finner vi at det er 17% av trafikkarbeidet med de små godsbilene som 
er regnet som godstransport, 59% er kjøring av håndverkere og servicearbeidere, 
mens 24% er privat kjøring. Dette gir altså ganske bra samsvar med våre antakelser, 
men vi skulle gjerne hatt fordelt trafikkarbeidet med biler i kategori A og I bedre 
mellom de ulike brukergruppene.   

Dersom vi fordeler gruppen biler som antas brukt til ulike formål på de tre andre 
gruppene etter deres andel av trafikkarbeidet i PKK-dataene, får vi fordelingen som 
fremgår av tabell 4. 

Tabell 4. Kjørelengde (mill km) i 2015 for små godsbiler etter antatt bruksmønster. 

  PKK-data 
Undersøkelsen 
små godsbiler2 

  Mill km Andel Mill km Andel 

Biler antatt brukt til godstransport (C+H) 923 13 % 1253 17 % 
Biler antatt brukt av håndverkere og 
servicearbeidere (B+D) 4483 62 % 4340 59 % 

Biler brukt til persontransport (E+F+G) 1880 26 % 1775 24 % 

Sum 7286 100 % 7368 100 % 

 

Tabell 4 viser at andelen biler brukt til ulike formål etter justeringen gir litt lavere 
andel av trafikkarbeidet for biler brukt til godstransport, men noe høyere andel for 
biler brukt av håndverkere/servicearbeidere og til persontransport. Vi velger å bruke 

                                                 
1 Undersøkelsen små godsbiler skiller mellom kategoriene distribusjon, linjetransport, håndverker- 
eller servicebil med/uten last og privat kjøring. 
2 Undersøkelsen små godsbiler skiller mellom kategoriene distribusjon, linjetransport, håndverker- 
eller servicebil med/uten last og privat kjøring. 
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denne fremgangsmåten til å lage anslag på kjørte km for biler som brukes av 
håndverkere og servicearbeidere på bynivå fra PKK-dataene. 

5 Resultater 

Tabell 5 viser kjørte km med små godsbiler for hvert byområde etter antatt 
bruksområde for bilene, etter at vi har justert gruppen av biler som brukes til flere 
formål etter samme prinsipp som i tabell 4.  

Tabell 5. Kjørte km (mill km) i 2015 med små godsbiler for hvert byområde etter antatt 
bruksområde for bilene.  

 

Biler antatt 
brukt til 
godstransport 
(C+H) 

Biler antatt 
brukt av 
håndverkere 
(B+D) 

Biler brukt til 
persontransport 
(E+F+G) Sum 

Andel mobile 
tjenesteytere 

Osloområdet 324 1413 426 2163 65 % 

Nord-Jæren 38 139 52 229 61 % 

Grenland 12 61 30 103 59 % 

Buskerudbyen 24 156 65 245 64 % 

Nedre Glomma 22 98 45 164 60 % 

Kristiansandsregionen 15 94 38 148 64 % 

Bergen 55 223 80 358 62 % 

Trondheimsområdet 40 156 66 262 59 % 

Tromsø 9 37 19 65 58 % 

Alle byområdene 538 2378 821 3738 64 % 

 

Andel mobile tjenesteytere (av kjøring med små godsbiler) er for hvert byområde 
beregnet som kjørte km med biler som er antatt brukt av håndverkere og 
servicearbeidere delt med sum kjøring med små godsbiler i. Andelen av kjøringen 
som utføres av håndverkere og servicearbeidere varierer mellom 58 % for Tromsø og 
opp til 65 % i Osloområdet. Gjennomsnittet for alle byområdene er 64 %. Biler som 
antas brukt til godstransport, altså lange kassebiler og små lastebiler, er så og si bare 
lenger enn 5,6 meter og faller derfor i kategorien tunge biler. Unntaket er imidlertid 
små kassebiler som nå sammen med uklassifiserte varebiler er fordelt på alle de tre 
bruksområdene i tabell 5. 

I tabell 6 har vi hentet informasjon om trafikkarbeid fra SSBs kjørelengdestatistikk 
for alle typer av kjøretøy, og fordelt de på lette og tunge biler. Fordelingen er gjort 
skjønnsmessig ut fra kjøretøykategori.  
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Tabell 6. Trafikkarbeid med alle kjøretøy (mill km) i 2015 fordelt på lette og tunge biler. 
Nasjonale tall. Kilde: Kjørelengdestatistikken til SSB. 

 

Lette 
biler 

Tunge 
biler  

Andel av 
lette 

Andel av 
tunge 

Personbiler 33 747   85,1 %  
Drosjer 501   1,3 %  
Ambulanser  40   0,9 % 

Campingbiler  146   3,2 % 

Minibusser  49   1,1 % 

Busser  515   11,2 % 

Små lastebiler  215   4,7 % 

Små kombinerte biler 249   0,6 %  
Store kombinerte biler  56   1,2 % 

Små varebiler 5 155   13,0 %  
Store varebiler  1 613   35,1 % 

Lastebiler totalvekt < 12 tonn   46   1,0 % 

Lastebiler totalvekt >12 tonn  1284   27,9 % 

Trekkbiler  634   13,8 % 

Sum 39 651 4 599  100,0 % 100,0 % 

Andel av trafikken 89,6 % 10,4 %    

 

Det fremkommer at de lette bilene utgjør nær 90 % av trafikkarbeidet, mens tunge 
biler utgjør 10, 4 % av trafikkarbeidet. Personbilene utgjør majoriteten av 
trafikkarbeidet med lette biler med en andel på 85 %, små vare- og kombinertbiler 
utgjør 13 %, mens drosjer utgjør 1,3 %. Det må poengteres at fordelingen på lette og 
tunge kjøretøy er indikativ, og at den ikke tar hensyn til kjøring med tilhenger. All 
kjøring med tilhenger for lette kjøretøy vil bli registrert som kjøring med tungt 
kjøretøy i vegtrafikktellingene. Andel kjøring med lette biler vil derfor være noe 
lavere enn det som framgår av tabell 6. 

Tabell 7 viser de mobile tjenesteyterne, her kun representert ved små godsbiler som 
antas brukt av håndverkere og servicearbeidere, som andel av trafikkarbeidet med 
lette kjøretøy på nasjonalt nivå.  
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Tabell 7. Kjørte km (mill km) med mobile tjenesteytere i 2015 som andel av trafikkarbeid med alle 
lette biler. Nasjonale tall. 

 Mill km Andel 

Personbiler 33 747 83,6 % 

Drosjer 501 1,2 % 

Små godsbiler antatt brukt til persontransport 1 775 4,4 % 

Små godsbiler antatt brukt av håndverkere og 
servicearbeidere 4 340 10,8 % 

Sum 40 363 100,0 % 

 

Det fremkommer av tabell 7 at kjøring med godsbiler som i hovedsak antas at 
benyttes av håndverkere og servicearbeidere, utgjør 10,8 % av all kjøring med lette 
biler. Dette må derfor regnes som et minimumsnivå på andelen mobile tjenesteytere 
utgjør av trafikkarbeidet for lette biler. Det må poengteres at det er betydelig 
usikkerhet i anslaget. Dette fordi biler som her er antatt brukt av håndverkere og 
servicearbeidere kan brukes av andre brukergrupper, samt til persontransport. På den 
annen side er det også mobile tjenesteytere som hovedsakelig benytter personbiler, 
som f eks hjemmehjelpere. 

I tabell 8 har vi presentert kjørte km etter kjøretøygruppe for tunge biler.  

Tabell 8. Kjørte km (mill km) i 2015 etter kjøretøygruppe, tunge biler.  

 Mill km Andel 

Ambulanser, campingbiler og busser 751 16,3 % 

Store varebiler og kombinerte biler 1 669 36,3 % 

Små lastebiler 215 4,7 % 

Store lastebiler 1 330 28,9 % 

Trekkbiler 634 13,8 % 

Sum 4 599 100,0 % 

Det fremkommer at drøyt 16 % av trafikkarbeidet med tunge biler er knyttet til 
persontransport. I tillegg kommer privat kjøring med store varebiler og kombinerte 
biler. Dette indikerer at ca 20 % av trafikkarbeidet med tunge biler er 
persontransport, mens ca 80 % er relatert til godstransport..  

6 Konklusjon 

I dette dokumentet har vi forsøkt å anslå de mobile tjenesteyternes andel av 
trafikkarbeidet med lette biler med utgangspunkt i biler som hovedsakelig benyttes av 
håndverkere og servicearbeidere.. I tillegg har vi beregnet persontransportens andel 
av trafikkarbeidet med tunge biler.  

I sum finner vi at nærmere 90 % av trafikkarbeidet utføres med lette biler, mens 
drøyt 10 % er med tunge biler. Trafikkarbeidet som utføres av godsbiler som antas 
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brukt av håndverkere og servicearbeidere (som her representerer mobile 
tjenesteytere), utgjør 10,8 % av trafikkarbeidet med lette biler i sum. Andelen varierer noe 
fra by til by, med høyest andel i Osloregionen, Buskerudbyen og 
Kristiansandsregionen og lavest andel i Grenland og Tromsø. Variasjonen fra by til 
by er imidlertid liten, slik at man bør kunne benytte samme andel i alle byene. 

Det må presiseres at tallet er beheftet med stor usikkerhet fordi det kan være andre 
brukergrupper av de kjøretøy som er lagt til grunn enn håndverkere og 
servicearbeidere, og at bilene benyttes til private turer. På den annen side er det 
mobile tjenesteytere som bruker andre kjøretøytyper, ikke minst er det mange, som f 
eks hjemmesykepleiere, som benytter personbiler. Når det gjelder biler som benyttes 
til godstransport vil de hovedsakelig finnes i kategorien tunge kjøretøy.  

Ett forsøk på å anslå trafikkarbeidet for de mobile tjenesteyterne i 
reisevaneundersøkelsen resulterer i vesentlig lavere andel enn det vi her er kommet 
fram til. En årsak til det er at det er lav rapportering av yrke og vanskelig å 
identifisere hva som er aktuelle turer i RVU-dataene. Dessuten representerer mobile 
tjenesteytere i stor grad en gruppe med lav utdannelse som er underrepresentert i 
RVUen. Arbeidet med RVU-dataene er dokumentert i et eget dokument (Grue, 
2017).  


