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Norges Lastebileier-Forbund (NLF) er på flere områder tilfreds med Regjeringens omtale og 
vurderinger av godstransporten i Norge, men ser det slik at det fortsatt er for mye fokus på 
negative sider ved lastebiltransporter. Det skjer for eksempel mye på miljøsiden fremover, 
jfr. innføring av «Euro 6-motorer» fra 2014. Det er også for lite fokus på lastebilenes bidrag 
til en bærekraftig utvikling og velstand og vekst i det norske samfunnet. 
 
Lastebilen er og vil fortsatt være det dominerende godstransportmiddel i Norge, fordi 
konkurranseflatene mot tog og båt blir små i den store sammenhengen gitt det som allerede 
transporteres på båt og tog. Transport på jernbane utgjør f. eks. under 1,5 % av den totale 
mengde transportert gods på bil, båt og jernbane i Norge i 2011.  Tilsvarende tall for lastebil 
er ca. 70 %.(1) Tiltakene i NTP må gjenspeile dette. Vi gjentar poenget med at myndighetene 
ikke kan «tvinge» godstransportkjøperne til å velge det ene transportmidlet foran det andre. 
Slik fungerer ikke godstransportmarkedet i Norge.  
 
Regjeringens utgangspunkt er at man skal utnytte godstransportmidlenes fortrinn, samt å 
bedre samspillet mellom dem. Dette er en gjennomførbar strategi og helt i tråd med det EU 
også mener og prøver å få til.  
 
 
 
Kommentarer til det enkelte punkter i det fremlagte forslag er tatt inn på de følgende sider. 
For oversiktens skyld er det satt inn en innholdsfortegnelse. Punktene er satt opp etter 
kronologien i NTP og representerer ikke en prioritert liste.  
 
 
 

                                              
1 Tall fra Norsk Industri, presentert på Transport og Logistikk 2012. 
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1. Økonomiske rammer  

NLF ser positivt på at rammene til veiformål er økt betydelig sammenlignet med 
inneværende NTP, men sliter med å forstå hvor stor økningen egentlig er. All omtale der det 
henvises til momskompensasjon gjør dokumentet unødig «komplisert» og til tider 
misvisende. 
 

2. Finansiering og forutsigbarhet  

Det er i tråd med NLFs synspunkter at Regjeringen ønsker å sikre store veiprosjekter 
forutsigbar finansiering og dermed en mer rasjonell gjennomføring. Det springende punktet 
blir kriteriene for «særskilt prioriterte prosjekter». Hvilke veiprosjekter havner i denne 
gruppen? NLF er også opptatt av at finansieringen og forutsigbarheten må bli reell og ikke 
bare tilsynelatende.  
 

3. Samordning av drift, vedlikehold og investeringstiltak  

En samordning av drifts-, vedlikeholds- og investeringstiltak ved oppgradering er opplagt 
fornuftig, selv om fremkommeligheten kan måtte lide i en lengre periode. NLF etterlyser 
klare føringer for at behovet for døgnhvileplasser skal vurderes i forbindelse med alle slike 
tiltak på riksveiene. Hvis det viser seg å være behov, så må døgnhvileplassen opparbeides 
samtidig som utbygging av veien. 
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4. Halvering av planleggingstiden - nasjonale prioriteringskriterier 

NLF registrerer målet om en halvering av planleggingstiden for riksveiprosjekter, til ca. 5 år. 
Det er positivt, men vil kreve mer omfattende juridiske grep. NLF imøteser at disse tas 
snarest. De ulike statsetatene må pålegges å samordne seg i tidlige faser, kommuner må få 
bindende tidsfrister og færre virksomheter må få innsigelsesmyndighet. NLF ønsker at det 
skal bygges veier etter nasjonale prioriteringskriterier. Statlig reguleringsplan må i større 
grad tas i bruk som virkemiddel for å få ned planleggingstiden.  
 

5. Konkrete veiprosjekter  

NLF er enig i behovet for en  ferjefri E39 fra Kristiansand til Trondheim på sikt, men mener at 
det haster mer med å oppgradere veiene mellom ferjekaiene. Det er positivt at Regjeringen 
legger opp til en slik strategi. Fjordkryssingene, som den sentrale delen av E39 prosjektet, 
må komme i tillegg til øvrige investeringer. Inntil fjordkryssingene er på plass, vil NLF vise til 
behovet for flere ferjeavganger og utvidete seilingstider. Ved spesielle behov foreslås 
døgnåpne ferjesamband, særlig på de mest sentrale ferjestrekningene. I noen grad kan for 
eksempel avvikling av transport av farlig gods kreve nattbetjening, noe som bør utredes 
nærmere 
 
NLF vil imidlertid understreke at fokuset på en ferjefri E39 ikke må komme i stedet for helt 
nødvendige tiltak på andre sentrale riksveier, som bl.a. E16, E6, E134, E16 og E18, for å 
nevne noen. Det pekes her særlig på videreføring av E6 i Hedmark/Oppland/Trøndelag og i 
Nordland, der det for eksempel er akutt behov for oppgradering av E6 gjennom 
Dunderlandsdalen. Dette er en «kjerrevei», særlig i teleløsningen. NLF foreslår at 
oppgradering av E6 i Sørfold – som har mange smale og lave tunneler – fremskyndes til 
perioden 2014-2018 dersom planleggingen gjør det mulig. Omkjøringsbehovet kan løses ved 
et midlertidig ferjesamband.  
 
Det er også store fremkommelighetsutfordringer om vinteren på E6 over Kvænangsfjellet i 
Troms. NLF foreslår at det lages en plan med sikte på oppføring i neste NTP (2018-2027). 
 

6. Rassikring – E16/Stanghelle  

Rassikring er viktig og i følge NTP skal bevilgningene økes. I lys av 12 dagers stenging av E16, 
en av landets viktigste veier, krever NLF at oppgradering av veien ved E16 i Stanghelle 
forseres og gjennomføres så snart det er praktisk mulig.  Prosjektet er ikke nevnt i NTP, men 
må med, i verste fall gjennom omprioriteringer. At den viktigste transportåren mellom øst og 
vest stenges i så lange perioder som vi har sett i vår er ikke akseptabelt.  
 
Det blir mer og mer tydelig at utfordringene med kvikkleire vokser, for eksempel i Trøndelag. 
Midler til rassikring må også kunne brukes til sikring mot kvikkleire. 
 

7. Antall bompengeselskaper 

Forslaget til NTP har klare føringer om reduksjon i antall bompengeselskaper, men det er 
vanskelig å forstå hva som egentlig er Regjeringens ambisjoner – 18, 5 eller 1? NLF har 
tidligere foreslått at det etableres ett nasjonalt bompengeselskap i Norge. Dette er mer enn 
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nok til å ivareta behovet for effektiv innkreving av bompenger. Subsidiert kan NLF være med 
på at det innføres ett selskap i hver veiregion, i alt 5 selskaper.  
 

8. Omfanget av bompengeinnkrevingen 

Med 100 mrd. kr. over 10 år, settes det ny rekord i innkreving av bompenger. I tillegg til den 
nasjonale innkrevingen kommer innkreving også på en del fylkesveier.  
 
NLF mener konsekvensene for næringslivet av det store omfanget av bompengeprosjekter 
nå må utredes. For landtransportnæringens del, blir konkurranseforholdene mer og mer 
ulike jo flere bompengeprosjekter det blir. Årsaken til dette er i hovedsak todelt; den 
anbudspolitikken som føres bl.a. i Statens vegvesen medfører at våre medlemsbedrifter ikke 
får anledning til å videreføre bompenger som en særkostnad, men må bake disse inn i 
anbudet. Med anbudsperioder som strekker seg over flere år er det umulig å ta høyde for 
økninger og nye prosjekter i de innleverte anbud. I tillegg vil det også i flere år fremover 
være slik at utenlandskregistrerte lastebiler i realiteten kjører gratis gjennom norske 
bomstasjoner, da elektronisk brikke med en effektiv betalingsløsning fremdeles ikke er på 
plass.  
 

9. Obligatorisk elektronisk brikke 

NLF registrerer at det heller ikke nå tidfestes når ordningen med obligatorisk elektronisk 
brikke for lastebiler skal være på plass. NLF er klar over at Stortinget har behandlet lov om 
innføring av obligatorisk brikke, men registrerer at forskriftene ikke er på plass, at 
betalingsløsning ikke er utredet og at dato for innføring ikke er satt. Dette er etter vårt syn 
ikke akseptabelt og bidrar til en stor ubalanse i konkurranseforholdene, gitt de små 
marginene som er til stede i norsk landtransportnæring.  
 

10.  AutoPASS på ferjer 

Regjeringen følger opp vegvesenets forslag om å innføre AutoPASS i riksveiferjedriften, men 
uten tidfesting. Det er sterkt beklagelig at det fremdeles skal være slik at en norsk 
Autopassbrikke kan brukes til å betale ferjebilletten mellom Danmark og Tyskland og mellom 
Danmark og Sverige, men ikke når norske fjorder skal krysse. 
 

11. Samordning av takst- og rabattsystemer - storbrukerkort 

Det legges også opp til samordning av takst- og rabattsystemer på ferjene, men i påvente av 
dette foreslås det dessverre ingen harmonisering av dagens rabattsystem. Storbrukerkortet 
forblir dermed for lite attraktivt, noe som er sterkt beklagelig. Det er for oss uforståelig at 
det rabattkortet som er mest effektivt i bruk for både myndigheter (kontrollfunksjonen), 
ferjeselskaper (salg) og administrativt (for landtransportselskapene) skal ha 20 % -poeng 
lavere rabatt enn det gammeldagse verdikortet.  
 

12.  Nasjonal Autopass-tjeneste 

Forslaget om en «Nasjonal AutoPASS-tjeneste» tolker vi som at det skal etableres et 
nasjonalt kundesenter som skal håndtere informasjon, klager, brikkebestilling osv. for alle 
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bompengeselskapene. Det blir i så fall et stort fremskritt dersom trafikantene kan få ett 
telefonnummer og én nettside å forholde seg til. NLF er svært tilfreds med dette forslaget.  
 

13.  Vedlikeholdsetterslep på fylkesveiene 

Fylkesveiene lider under svært manglende vedlikehold. Forslaget om 10 mrd. kr. til dette 
formålet synes å være et lite skritt i riktig retning, men midlene skal ikke øremerkes og i 
tillegg fjernes rentekompensasjonsordningen. NLF tror derfor ikke summen av dette blir mer 
vedlikehold av fylkesveier. Vi etterlyser vedtak om en enhetlig standard på de viktigste 
fylkesveiene, noe som vil forhindre farlige standardsprang og fjerne flaskehalser. Vi 
etterlyser også en større statlig økonomisk deltagelse i arbeidet med å fjerne etterslepet. 
Fylkeskommunene vil etter vår vurdering aldri være i stand til å fjerne dette uten økonomisk 
hjelp fra staten. 
 
NLF foreslår en evaluering av forvaltningsreformen og overføringen av øvrige riksveier til 
fylkeskommunene. I den sammenheng bør det vurderes tilbakeføring av veier som fungerer 
som avlaster for riksveier ved stengninger. Et typisk eksempel er Fv 17 på Helgelandskysten. 
 

14.  Mål om fjerning av vedlikeholdsetterslepet 

NLF etterlyser en tidfesting av når vedlikeholdsetterslepet på riksveiene skal være fjernet. 
Intensjonene i NTP er gode, men det er skuffende at målet mangler. For øvrig er NLF positiv 
til at drift og vedlikehold tilsynelatende skal prioriteres høyere enn i gjeldende NTP.  Det er 
mye fokus på forutsigbarhet og rasjonell fremdrift i NTP, og da er det forunderlig at det ikke 
er satt et klart mål for når etterslepet skal være fjernet.  
 

15.  Breddeutvidelse av riksveiene 

NLF mener ambisjonene om en breddeutvidelse av 370 km riksveier («gul midtstripe») er for 
lave. Her er det behov for langt større innsats og høyere ambisjoner. Med den takten det 
legges opp til i den fremlagte planen vil kun 3,7 mil riksvei bli breddeutvidet og få gul stripe 
hvert år. Det vil således ta nærmere 50 år før vi har gul stripe og tilfredsstillende bredde på 
alle landets riksveier. 
 

16.  Døgnhvileplasser for yrkessjåfører med pålagt hviletid 

Det skal lages en nasjonal plan for døgnhvileplasser, noe NLF har etterlyst i mange år. I følge 
Statens vegvesen er det 15 «godkjente» døgnhvileplasser langs riksveiene i dag. Vi mener 
dette tallet er for høyt, fordi flere mangler dusj og ingen er tilfredsstillende sikret mot 
kriminalitet.  
 
NLF mener at alle døgnhvileplasser må være slik at de tilfredsstiller det internasjonale 
kriteriet til  «safe and secure truck parking» etter forholdene på det enkelte sted. Det er 
videre slik at det blir flere og flere kvinnelige lastebilsjåfører, noe som gjør at 
døgnhvileplassene også må tilrettelegges for kvinner. 
 
Det foreslås i den fremlagte planen, 35 nye plasser i løpet av 10 år. Dette betyr at det heller 
ikke i løpet av de neste 10 årene vil være tilfredsstillende arbeidsforhold på våre veier for de 
som har den som arbeidsplass. Det er rett og slett ikke akseptabelt i et land med så streng 
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regulering av arbeidslivet at en yrkesgruppe skal ha en langt lavere standard enn øvrige 
yrkesgrupper. En undersøkelse gjennomfør blant NLFs 3200 medlemsbedrifter høsten 2012, 
viste at hele 45 % av bedriftene har opplevd ulike typer kriminalitet knyttet til utførelsen av 
et oppdrag. Dette burde være indikasjon god nok for å erkjenne at utbyggingen av sikre 
døgnhvileplasser må forseres. Undersøkelsen ble utført av Norstat etter oppdrag fra 
forsikringsselskapet IF og NLF.  
 

17.  Fremkommelighet i byer 

Fremkommelighet for godstransport i by løftes frem som et viktig område. Det er bra, for 
bytransportpolitikken har i all tid vært dominert av persontransporten. Vi vil advare mot å 
tro at dette løses ved kun å innføre tidsdifferensierte bompengetakster eller kø prising. 
Prising av veikapasiteten kan fungere i noen grad, men i byer der innbyggertallet øker 
betydelig, vil ikke dette monne. Det trengs også infrastrukturtiltak, f.eks. ved tilrettelegging 
for at lastebiler tidvis kan bruke kollektivfelt, egne godstransportfelt og signalprioritering. 
Veikapasiteten må utnyttes best mulig.  
 
NLF vil også påpeke at små rundkjøringer, smale miljøgater – ofte med voksende trerekker – 
begrenser fremkommeligheten for lastebilene. Her må funksjonalitet få telle litt mer på 
bekostning av estetikk. En satsing på kollektivtrafikk, gange og sykkel støttes fullt ut, men det 
må tas hensyn til varetransporten ved planlegging og bygging. 

 

18.  Nasjonal godstrafikkanalyse 

NLF støtter fullt ut behovet for en bred, nasjonal godstrafikkanalyse. Det er vårt inntrykk at 
en del forslag bygger på sviktende analyser, både markedsmessige, trafikale og økonomiske. 
Vi minner om at transportmiddelfordeling er et veldig lite treffende mål innen godstrafikken, 
der det meste er markedsstyrt. 
 

19.  Målrettede utekontroller 

NLF støtter forslagene om målrettede utekontroller av lastebiler og vogntog, der fokus skal 
være vinterutrustning og bremser. I tillegg må kontroll av kabotasjekjøring prioriteres. NLF 
har foreslått en øremerking av 10 mill. kr. årlig, etter modell fra Danmark, til denne type 
utekontroller. Vi tror ikke at et måltall for antall kontrollerte kjøretøyer nødvendigvis gir best 
resultat. Resultatet av utekontrollene er viktigere. 
 

20.  Trafikksikkerhet 

NTP preges gjennomgående av fokus på trafikksikkerhet. Det er NLF svært tilfreds med. NLF 
vil bidra til at landtransportnæringen gjør sitt for å få ned tallet på omkomne og hardt 
skadde i veitrafikken. Her kreves det også at helsemyndighetene kommer mer på banen. Vi 
tenker særlig på at det er mange selvmord i veitrafikken, i form av eksempelvis personbil 
som frontkolliderer med et vogntog. Norge burde hatt en nullvisjon også på dette området, 
noe som vil kreve en styrking av det psykiske helsevernet. NLF foreslår at det forskes mere 
på temaet, og støtter i forbindelse med dette forslaget om obligatorisk obduksjon av alle 
som omkommer i veitrafikken. 
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21.  Utredning av treffsikkerheten til veiavgiftene 

NLF støtter forslaget om å utrede «treffsikkerheten» på de ulike veiavgiftene for tunge 
kjøretøyer i Norge. Det er for eksempel uklart hvorfor lastebiler og vogntog skal betale 
høyere takst enn personbiler i bomstasjonene, der hensikten er å finansiere veibygging. Det 
er derimot mer riktig at lastebiler og vogntog betaler mer enn personbiler dersom målet er å 
betale for utslipp og veislitasje. 
 

22.  Biodrivstoff 

NLF savner mer ambisiøse mål for biodrivstoff, særlig når det gjelder biodiesel. NLF foreslår 
at det gis støtte og utformes insitamenter til utvikling av 2. generasjon biodiesel gjennom 
bruk av trevirke, samt til utvikling av alternativer til diesel som drivstoff. 
 

23.  Sikring av planoverganger 

NLF er tilfreds med at Jernbaneverket skal arbeide mer med å fjerne eller sikre 
planoverganger.  
 
 
 
Med hilsen 
Norges Lastebileier-Forbund 
 
 
 
Geir A. Mo       Terje Grytbakk 
Administrerende direktør     Spesialrådgiver 
 


