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Izvleček 

Študija vsebuje analizo trenutno razpoložljivih podatkov o daljših in težjih vozilih 

ter potencialnega učinka dopuščanja uporabe teh tovornih vozil velikih 

razsežnosti (megatrucks) po vsej EU po vzoru Finske in Švedske, ki uporabo teh 

vozil v običajnem prometu že dovoljujeta.  Študija temelji na pregledu literature 

v zvezi z vodilnimi raziskavami na tem področju in študijah primerov, ki 

preučujejo izkušnje z daljšimi in težjimi tovornimi vozili v petih državah 

članicah, v katerih so ta vozila bodisi dovoljena bodisi se testirajo.  Vključuje 

tudi analizo razpoložljivih statističnih podatkov in preučuje učinek tovornih vozil 

velikih razsežnosti na cilje EU na področju varnosti v cestnem prometu in emisij 

toplogrednih plinov. 
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POVZETEK 

 

Študija je bila izvedena v skladu s specifikacijami, ki jih je izdal Evropski parlament leta 

2012. Njen namen je članom Odbora za promet in turizem priskrbeti točne in celovite 

informacije o poglavitnih neposrednih učinkih daljših in težjih vozil (imenovanih tudi 

tovorna vozila velikih razsežnosti), tj. njihovem vplivu na povpraševanje po prevoznih 

storitvah, cestno infrastrukturo, pretok prometa in varnost ter emisije toplogrednih plinov, 

pri čemer sta najbolj izpostavljena zadnja dva vpliva. 

 

Med izdelavo študije so bili za mnenje zaprošeni deležniki iz celotne EU, s posebnim 

poudarkom na tistih petih državah članicah, v katerih so daljša in težja vozila bodisi že 

dovoljena za običajno uporabo bodisi so v fazi preizkušanja.  Opravljen je bil tudi obsežen 

pregled razpoložljive literature na to temo, pri čemer je bilo za natančnejše preučevanje 

literature, ki predstavlja prvi del študije, izbranih osem najpomembnejših in najnovejših 

študij.  

 

Cilj študije je zagotoviti informacije glede uporabe daljših in težjih vozil ter analizirati 

obstoječe študije. Vendar pa njen namen ni oblikovanje trdnih zaključkov ali priporočanje 

točno določenih politik, saj bi takšni zaključki ali priporočila, glede na različnost pogledov o 

verjetnih učinkih uvedbe daljših in težjih vozil v razpoložljivi literaturi, presegali cilj tega 

dela.  Vseeno pa študija prinaša mnenja o tem, kako bi uvedba teh vozil lahko vplivala na 

cilje EU na področjih varnosti in emisij toplogrednih plinov.  

 

Kot je razvidno iz študije, so v celotni literaturi prisotna področja vsesplošnega strinjanja, 

pa tudi področja občutnega nestrinjanja in razhajanj.    

 

Obstaja splošno mnenje, da bi daljša in težja vozila zmanjšala obratovalne stroške za cestni 

tovorni promet in emisije toplogrednih plinov na tonski kilometer prevoženega blaga, saj bi 

se za prevoz enake količine blaga uporabilo manj vozil. Po drugi strani pa bi se povečali 

obratovalni stroški na vozilo na kilometer, saj so sama vozila večja in zato porabijo več 

goriva.  

 

V večini raziskovalnih del je navedeno, da bi uvedba daljših in težjih vozil v določeni meri 

povzročila prehod z železniškega in vodnega tovornega prometa na cestni tovorni promet 

zaradi nižjih obratovalnih stroškov na tonski kilometer. Močno pa se razhajajo mnenja 

glede obsega tega prehoda. 

 

Kot je razvidno iz te študije, so ta različna mnenja glede spremembe načina prevoza glavni 

razlog za razhajajoče se zaključne ugotovitve študij o učinku daljših in težjih vozil na 

infrastrukturo, pretok cestnega prometa, varnost v cestnem prometu in emisije 

toplogrednih plinov:  glede na obseg spremembe načina prevoza bi se koristi, ki jih prinaša 

uporaba manjšega števila vozil za prevoz enake količine blaga, lahko izničile ali pa celo 

izkazale za manjše v primerjavi s slabostmi, ki bi jih to prineslo. 
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Študija predstavlja temeljne predpostavke, ki so v središču različnih analiz, odvisnih od 

predpostavljene „elastičnosti“.  Elastičnost predstavlja stopnjo, do katere lahko 

spreminjajoči se stroški cestnega tovornega prometa vplivajo na povpraševanje po 

cestnem, železniškem in vodnem tovornem prometu ter drugih vrstah prometa. Empirični 

dokazi za elastičnost, ki bi jih bilo treba uporabiti pri vsaki analizi, so omejeni, tistih nekaj 

dokazov, ki kljub temu obstajajo, pa bremenijo precejšnja nesoglasja. 

 

Ne glede na to je študija pri preučevanju verjetnega vpliva uvedbe daljših in težjih vozil na 

cilje varnosti v cestnem prometu ugotovila, da uvedba teh vozil po vsej verjetnosti ne bi 

ogrožala uresničitve cilja EU, da do leta 2020 zmanjša število smrtnih žrtev na cesti za 50 

% glede na število iz leta 2010.    

 

Poleg tega študija ugotavlja, da bi daljša in težja vozila lahko pripomogla k uresničevanju 

cilja zmanjšanja emisij toplogrednih plinov EU za 20 % do leta 2020 v primerjavi z ravnmi 

iz leta 1990, vendar dodaja, da se napovedovani učinki močno razlikujejo in da bi se 

emisije toplogrednih plinov v primeru znatnega prehoda z drugih načinov prevoza na cestni 

tovorni promet lahko celo povečale. 

 

Glede na nesoglasja in razhajanja glede spremembe načina prevoza in učinka tovornih vozil 

velikih razsežnosti se študija zaključi s priporočilom, da sta potrebna ocena učinka, da se 

preučijo številne posledice vsakršnega poskusa uvedbe daljših in težjih vozil po Evropi, in 

skrben nadzor rezultatov testiranj, da se razjasnijo številna področja neskladij v literaturi. 


