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Kommentar fra LUKS til:
Kommunedelplan for Elverum byområde og Leiret
For attraktivt bruk av byen for publikum er handel og opplevelse viktig å tilrettelegge, får å
ivareta dette er det behov for å etablere og regulere for fortau, sykkelveier/gater hyggelige
arealer som kan benyttes på en forsvarlig måte.
Likeledes må adkomst til varemottak ivaretas for eksisterende bygg samtidig som nye bygg
må ha varemottak som ikke kommer i konflikt med dette.
For vareleveranser til byggene må ikke adkomsten være slik at bilene må rygge over
sykkelvei eller fortau for tilgang til varemottakene.
Adkomstveier til varemottak for store kjøretøy må ivaretas. Varemottak må etableres slik at
kjøretøyene må kunne kjøre til varemottaket uten å komme i konflikt med gangfelt,
sykkelveier, kollektivfelt, bussholdeplasser etc.
Myndighetskravene for sjåførenes arbeidsmiljø må følges.
Disse kravene må ivaretas også for kontorleveranser som mottar paller på flere hundre kilo
ved eksempelvis leveranser av kopipapir.
Bransjestandard for varetransport (BVL) samt andre dokumenter for varetransport må følges
da disse innehar de myndighetskravene som stilles for varetransport, disse kan lastes ned fra
LUKS sine hjemmesider vederlagsfritt.
Frihøyder, bredder etc. må følge regelverkets krav, kjøretøyer som benyttes må ha frihøyde
4,5m, kjøretøyenes bredde er 3,2m., dette er bilens bredde inklusive speil. Krav som ligger i
TEK skal ivaretas på lik linje med kravene til universell utforming
IK-Mat forskriften må følges hva gjelder ubrutt kjølekjede.
For ordensskyld minner jeg om Arbeidstilsynets regler om avstand fra
biloppstillingsplass/varemottak til varenes plassering ikke må overstige 50m, denne
transportveien må være fri for snø og is.
I bransjens egen standard finner man løsninger på hvordan dette gjøres. Denne standarden
inneholder offentlige myndighetskrav hva angår vareleveranser/henting av varer.
BVL og HMS beskrivelsene for varetransport kan hentes på LUKS sine hjemmesider.
Det må også støy sikres mot boliger.
Dette gjøres med å følge kravene i TEK 17.
I tillegg må adkomst til varemottaket være i samsvar med:
AML §§ 2-1, Utforming av arbeidsplasser og arbeidslokaler
AML §§ 2-20, Lasteramper, lasteplasser, tippsteder og kaier
AML §§ 2-24 Særskilte vernetiltak for utendørs arbeidsplasser
Med vennlig hilsen
Jürg Berger
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