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Aktuelt fra NLF Region 3 - Buskerud, Vestfold, Telemark   Nr. 10 2022 

Sterke E 134 oppfordringer til politikerne 
 
Samferdselsminister, stortingspolitikere, ordførere og en rekke andre deltok 
på årets E134 konferanse. Etter at regjeringen har foreslått å sette alle de 
viktigste øst – vest prosjektene på vent ble statsråden utsatt for et hardkjør 
for å få dem tilbake på statsbudsjettet. 
 

 
RESERVEFINANSMINISTER - Jon-Ivar Nygård ble gitt ny tittel på Notodden (Foto: Haukelivegen AS) 

 
 
NLF mot regjeringen i statsbudsjettduell 
I etter hvert kjent stil argumenterte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård for 
nødvendigheten av å innstille viktige veiinvesteringer på ubestemt tid for å kjøle 
ned økonomien. E134 er blant de strekningene dette går hardest utover. 
 

mailto:rnw@lastebil.no
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NLF sin regionsjef Roy N. Wetterstad gikk kraftig i møte med 
samferdselsministeren, og karakteriserte det som direkte uforsvarlig å sette norsk 
veiutvikling i revers i en tid hvor næringslivet trenger stimulans – og ikke mer 
smerte. 
 

 
NLF sin regionsjef Roy N. Wetterstad gikk kraftig i møte med samferdselsministeren (Foto: Haukelivegen AS) 

  
Reservefinansminister uten visjoner og engasjement 
Wetterstad hadde håpet han skulle få møte en samferdselsminister med stor S – en 
fremoverlent statsråd med visjoner og et glødende engasjement for utvikling av 
det norske veinettet. Isteden ble det en skuffelse at «reservefinansministeren» 
dukket opp igjen med sitt budskap om at det skal være veibygging som gir 
oppheting av økonomien.  
 
NLF sin regionsjef viste til at AP/SP regjeringen fortsetter å øke budsjettrammene, 
og at det derfor dreier seg om en politisk prioritering hvor veiutvikling blir ofret 
for andre formål. I Norge blir det fortsatt prioritert å ha verdens største offentlige 
sektor med verdens høyeste antall offentlige ansatte. Det må komme en 
strukturendring hvor næringslivet får styrket sin evne til å skape verdier. Dette er 
samfunnet helt avhengig av for å opprettholde velstand og velferd. 
 
Viste til fylkeslederne i region 3 
Regionsjefen viste for øvrig til at styrelederne i de tre fylkesavdelingene i NLF 
region 3 hadde gjort en felles vurdering av hvordan de opplevde budsjettopplegget 
for norsk transportnæring, og at de konkluderte med at det ikke var mulig å 
komme lavere i terningkast. De syntes det var så dårlig for næringen at de 
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sammenlignet det med å sende sine sjåfører ut på kjøreoppdrag uten dekk på 
felgene. 
 
Klar oppfordring om konkrete prosjekter 
Den klare meldingen fra NLF var at de gryteklare E134 prosjektene burde ha vært 
kjempet gjennom av samferdselsministeren. Hvis alt nå legges på is frykter 
næringslivet at noen prosjekter kan forsvinne helt ut, og at andre kan ende opp 
med noen nedskalerte kvasiløsninger som ikke vil holde og som man derfor vil 
måtte gå løs på - på nytt – etter bare få år. Det er blitt bekreftet gang på gang at slik 
tenkning bare blir mye dyrere på sikt. Det ble oppfordret intenst til å fortsette 
prosessen med Oslofjordtunnelen – og ikke stopp opp. Det kreves ikke 
investeringsmidler i 2023 budsjettet. Saggrenda – Elgsjø: Hold trykket oppe - ikke 
finn på noe tull med nedskalering. Det vil være lite fremtidsrettet. Røldalstunnel 
krever en oppstartbevilgning på 100 millioner kroner i 2023. Tenk miljø, 
trafikksikkerhet og samfunnsøkonomi – og finn plass til dette prosjektet i 
budsjettet. Dagslett i Lier-/Drammensområdet må få et tydelig klarsignal for 
videre planarbeid slik at den sikres i revisjonsrunden på NTP i 2024. I forbindelse 
med dette prosjektet er det også et stort behov for å få på plass et skikkelig 
serviceanlegg og døgnhvileplasstilbud for tungtransporten. 
 
Alle mot statsråden 
Ordførere, andre politikere og representanter fra næringsliv og organisasjoner var 
også med å underbygge behovet for satsing på E134 i det kommende 
statsbudsjettet. 
 
Stortingspolitikere som er i full gang med budsjettforhandlingene deltok i debatt 
under siste del av konferansen. Regjeringspartiene var i forsvarsposisjon med 
samme innfallsvinkel som statsråden, og Høyre og Frp etterlyste en langt mer 
offensiv veisatsing. SV som sitter i en nøkkelposisjon i forhandlingene etterlot ikke 
stort håp om økte bevilgninger. De tok til orde for en total omlegging av norsk 
veiutvikling med det de omtalte som «alminnelige hverdagsveier» istedenfor 
kostbare motorveier. På ett punkt stilte imidlertid SV seg åpne for å vurdere en 
E134 veibevilgning mer enn regjeringen, og det var i forhold Røldalstunnel.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deler av NLF delegasjonen på 
E134 konferansen på Notodden: 
Roy N. Wetterstad (nærmest), 
Reidar Retterholt, Asbjørn Næss og 
Anita Kaasa. (Foto: Haukelivegen) 
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Invitasjon til julebord i Åsgårdstrand 

 
NLF Vestfold avholder tradisjonen tro sitt julemøte og julebord på Grand 
Hotel Åsgårdstrand fredag 2. desember kl. 1800. 
 

 
 
Det tas sikte på gjennomføring etter samme mønster som tidligere, med en times 
informasjonsmøte før vi nyter hotellets herlige julebuffet. NLF sentralt vil bli 
invitert til å delta. 
 
Egenandel for deltakelse NLF medlemmer: kr 350,- pr. pers. 
 
Øvrige kr 750,- pr. pers. 
 
Lenke til påmelding: 
Julemøte og julebord NLF Vestfold | Lastebil.no 
 
Ved eventuelt behov for overnatting kontaktes hotellet direkte på telefon 33 02 07 
40 eller e-post post@unikegrandhotel.no  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lastebil.no/Aktuelt/Hva-skjer/Paameldinger/Julemoete-og-julebord-NLF-Vestfold
mailto:post@unikegrandhotel.no
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Invitasjon til julemøte i NLF Telemark 

 
NLF Telemark avholder julemøte/medlemsmøte tirsdag 6. desember kl. 
1800 på Lasses veikro i Stathelle. 
 
Statens vegvesen Sør ved utekontrollens leder Ivar Thorkildsen og representant 
fra Lanner kontrollstasjon vil orientere om utekontrollens arbeid. 
 
Leder og nestleder i NLF Telemark kommer med innspill om transportselskapenes 
hverdag i forhold til krav og kontroll. 
 
Det serveres juletallerken. 
 
Påmelding: 
https://lastebil.no/Aktuelt/Hva-skjer/Paameldinger/Invitasjon-til-julemoete-
NLF-Telemark 
 
Påmelding kan også skje ved henvendelse til Svein Harry Bakke: 
 

E-post: shb@shbtransport.no  
Telefon: 970 51 520 
 

 
Juletallerken gjøres klar på Lasses veikro 

 
 

https://lastebil.no/Aktuelt/Hva-skjer/Paameldinger/Invitasjon-til-julemoete-NLF-Telemark
https://lastebil.no/Aktuelt/Hva-skjer/Paameldinger/Invitasjon-til-julemoete-NLF-Telemark
mailto:shb@shbtransport.no
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Lenke: 
Hendene på rattet | Lastebil.no 

 
 
Trafikksikkerhetskonferanse i Sandefjord 
 
På den årlige trafikksikkerhetskonferansen som Vestfold og Telemark 
fylkeskommune arrangerer sammen med Trygg Trafikk var det i år satt av 
om lag en time til særskilt fokus på tungtransport. 
 

 
 
NLF sin regionsjef Roy N. Wetterstad presenterte ulykkesutviklingen gjennom de 
siste 10 årene. På tross av stadig økende trafikkmengder og større mengder gods 
som skal fraktes på veien har det vært en gradvis nedgang i antallet ulykker. 
 
Kvalitetsprogram og kurstilbud som NLF tilbyr sine medlemsbedrifter ble 
presentert, med fokus på Fair Transport og IF aktiv sikkerhet. 
 
Venner på veien konseptet ble grundig belyst, og fikk svært god mottakelse fra 
konferansedeltakerne som for en stor del kom fra kommunesektoren og 
organisasjoner. Blant annet kunne Horten kommune fortelle at i det programmet 
de tilbød sine skoler så hadde filmene produsert av NLF en sentral plass, og i 
tillegg hadde de hentet inspirasjon fra NLF til å bruke lastebil i skolegården for å 
demonstrere blindsoner. 
 

https://lastebil.no/Aktuelt/Hendene-paa-rattet
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Fra NLF sin side ble det pekt på viktigheten av god veistandard. I dag er særlig 
fylkesveiene en stor utfordring, med et stort oppgraderings- og 
vedlikeholdsetterslep. Det er 65 % større fare for å bli drep eller hardt skadd på 
fylkesveiene enn det er på riksveinettet. 
 
   

 
Lenke:   
Tips for vinteren | Lastebil.no 
 

https://lastebil.no/Tips-for-vinteren
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Gode kurs 
 
Høstens tre kompetanseløftsamlinger i region 3 ble nyttige for 
transportbedriftene som deltok.  
 

 
Kjøre- og hviletidsbestemmelser i fokus i Sandefjord. 

 

 
Transportavtaler tema i Langesund 

 

 
To kursgrupper i Lier – i denne var Taco Online tema. 

 

 
Hele to NLF-advokater informerte om transportavtaler i Lier. 
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Kurssamlingene i kompetanseløftturneen ble i region 3 avholdt hos Utengen 
Transport i Lier, på Clarion Hotel Atlantic i Sandefjord og Quality Hotel 
Skjærgården i Sandefjord. Sammenlignet med andre deler av landet hadde vi 
brukbar oppslutning, men den klare tilbakemelding fra dem som deltok var at flere 
åpenbart kunne ha hatt nytte å sende ansatte og ledere på den type kurs som var 
tilbudt. 
 
Det vil imidlertid også i tiden fremover kunne være mulig å imøtekomme ønsker 
fra lokalavdelinger, enkeltbedrifter eller grupper av bedrifter som slår seg sammen 
om å avholde kurs for dem. Ta kontakt med regionskontoret ved behov. 
 
 

Knut Bakken 80 år 
 
Knut Bakken fra Modum fylte 80 
år 29. oktober. Den tidligere 
fylkeslederen for NLF Buskerud 
gjennom mange år har holdt 
koken bak rattet helt frem til i 
sommer, men har trappet ned 
etter det. 
 
Ikke lenge etter at han meldte 
seg inn i NLF for 42 år siden 
begynte han å engasjere seg i 
organisasjonen. Første gang han 
stilte til valg ble det 
kampvotering mot sittende 
formann Jørgen Langum. Knut 
tapte med en stemme, men året 
etter ble han innstilt til 
ledervervet av valgkomiteen.  
 
Knut hadde bildilla helt fra 

barndommen. Da sto han i porten og ventet på dem som kjørte gruslass i håp om å 
få være med en liten tur i passasjersetet. Han utdannet seg til elektriker, men fra 
1973 drev han bensinstasjon i Vikersund. Også der engasjerte han seg, og havnet 
som leder for Norske Oljeforhandlere og ledet også forhandlerorganisasjonen for 
Shell i flere år.  
 
En slugger av en organisasjonsmann blir han karakterisert som. Arbeidsom, 
respektert, sosial og utadvendt. Tidligere kolleger har også røpet at han var en 
tøffing som helst ikke ville gå glipp av noe. Derfor var han sist i seng og først oppe 
om morgenen.  
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Knut synes det har vært inspirerende å delta i næringspolitisk og organisatorisk 
arbeid. Det har vært en krevende næring å jobbe i, men samtidig har det gitt han et 
trivelig liv hvor han har fått møte mange fine folk. Han synes også det er fint å se 
hvordan NLF har utviklet seg til en stadig mer profesjonell næringsorganisasjon 
med betydelig gjennomslagskraft i samfunnet. 
 
 

 

  

Rassikring langs E18 ved Liertoppen 

14.11.2022 | Statens vegvesen  

Tirsdag 15. november starter Statens vegvesen rassikringsarbeider ved E18 
Liertoppen senter i sørgående kjøreretning. 

 

 
Det er denne fjellskjæringen som skal sikres. Foto: Statens vegvesen.  

Arbeidet vil pågå til og med tirsdag 22. november. Arbeidene vil kunne pågå 
også kommende helg, dette avhenger av behovet for ekstra byggetid. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkommunikasjon.ntb.no%2Fpressroom%2Fvegvesen%3FpublisherId%3D17847490&data=05%7C01%7Crnw%40lastebil.no%7Cbe1e981b18b04406872808dac66f6fca%7C7a846839e4004e3799011b7762975903%7C0%7C0%7C638040479167266166%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OmDM5pK6f%2F2fNBfkHDAuLSXvBsKJCwz20As4ZhVAajo%3D&reserved=0
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Arbeider om natten 
På dagtid vil veien vil være åpent som normalt, med to kjørefelt for trafikken 
sørover. Det blir innsnevring til ett kjørefil fra kl. 21:00 til kl. 06:00 om natten 
mens arbeidene pågår. Dette gjøres for å forhindre ulykker. Første stenging 
blir tirsdag 15. november fra kl. 21:00. 
 
 Arbeidene på E18 Liertoppen er et trafikksikkerhetstiltak som omfatter 
sikring av fjellskjæring og skråning og skal forhindre ras, utglidning av blokker 
og nedfall av steiner. 
 
– Det er for å sikre oss mot at det skjer ulykker mens vi rydder vegetasjon og 
sikrer fjellet at vi stenger ett kjørefeltet helt. Tidspunktet er valgt fordi vi vet 
at det er mindre trafikk om natten, og derfor er til ulempe for færre, sier 
byggeleder Mohamed Al-Amin Mazumder i Statens vegvesen. 
 
Utførende entreprenører er Hagen Maskin AS og Arendal Anlegg AS. 
 
– Arbeidet kan i perioder oppleves som støyende og vi beklager ulempene 
dette medfører, sier Mohamed Al-Amin Mazumder. 
 
Det er sendt ut varsel om arbeidene per SMS til lokalområdet som blir berørt. 
 
Prosjekt «Fjellsikring Oslo og Viken 2022» 
Prosjekt «Fjellsikring Oslo og Viken 2022» omfatter sikring av fjellskjæringer 
og fjellskråninger langs riks- og europaveier i Oslo og sørlige Viken. Det er til 
sammen syv steder som skal sikres, der hver og en av dem har sine respektive 
geologiske forhold og fjellsikringsbehov, samt ulikt trafikkmønster, 
fartsgrense og trafikkmengde. 
 
Tiltakene har som mål å forhindre ras, utglidning av blokker og nedfall av 
steiner som kan utgjøre en fare for trafikken.      
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Lenke: 
Hendene på rattet | Lastebil.no 
 
 

Tore Kittilsen bisatt i Porsgrunn 
 
Tore Kittilsen døde 7. oktober og ble bisatt fra Tørmo Kapell i Porsgrunn 18. 
oktober. Han ble 85 år gammel. 

 
Tidlig på 80-tallet var Kittilsen den første ansatte 
medarbeider i NLF Telemark, og hadde bakgrunn fra 
transportnæringen som daglig leder for Transportsentralen 
Porsgrunn og Grenland Transport. 
 
Jon Reidar Solstad forteller at Tore Kittilsen nøt stor 
respekt, og at han gjorde en solid innsats både som 
næringsaktør og som organisasjonsmann. Han var flink til å 
organisere og gjennomførte blant annet et viktig 
opprydningsarbeid på løyveområdet. 
 

Sterkt engasjement og stor innsats i lag og foreninger preget også Tore Kittilsen 
sitt liv. Blant annet hadde han fremtredende verv i nasjonal og internasjonal 
motorsport, og var lenge kjent som den mest anerkjente VM dommer i Speedway. 
 

 
 
Lenke: 
Transportkonferansen på Holmen Fjordhotell - Hold av datoen | Lastebil.no 
 
 
 

https://lastebil.no/Aktuelt/Hendene-paa-rattet
https://lastebil.no/Aktuelt/Hva-skjer/Transportkonferansen-paa-Holmen-Fjordhotell-Hold-av-datoen
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Fylkesleder med broadvarsel 
 
Fylkeslederen Per Einar Sand i NLF Buskerud og flere næringslivsaktører i 
Drammensområdet har den siste tiden ropt varsko om tilstanden til 
Holmenbrua i Drammen sentrum. 
 
Broen er blant annet vesentlig for ferdselen til og fra Drammen havn, og har stor 
tungtrafikkbelastning. Det har lenge vært kjent at broens befatning er dårlig, og at 
det er nødvendig med ny bro. Nå øker frykten for at myndighetenes manglende 
vilje til veisatsing også skal ramme viktige prosjekt som dette.  
 
 
Faksimile DT.no 28.1022: 
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Lenke: 
Pakketilbud | Lastebil.no 
 
 

 
 

https://lastebil.no/Medlem/NLFs-produktpakker/Pakketilbud
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– Håper fornuften vil seire 
 

 
Høy bot: Yrkessjåfør Vegard Kåsa (til høyre) møtte i dag i Follo og Nordre Østfold tingrett på Mysen, sammen 
med sin advokat, Robert Aksnes i Vectio. Foto: Eivind Bye, tungt.no 

 
Publisert på www.lastebil.no 15.11.22 

Av Elisabeth Nodland 
 
Tungt.no har skrevet om Vegard Kåsa fra Notodden, som i fjor høst fikk et 
forelegg på 20.000 kroner av politiet for å flytte bilen på lukket område uten 
kort i skriveren. Tirsdag møttes partene i Follo og Nordre Østfold tingrett.  
  
NLF kunne dessverre ikke være til stede i tingretten, men Lastebil.no har fått 
tillatelse til å gjengi saken fra Tungt.no, som var til stedet under rettsmøtet.  
Forhistorien er at Vegard Kåsa havnet i en kontroll på Ørje i fjor høst og ble pålagt 
ukehvil på stedet fordi han ved to anledninger hadde vasket vogntoget inne på 
lukket område, uten kortet i skriveren.   
 
– Vi er enige om at lastebilen er kjørt, men uenige i om denne kjøringen er 
underlagt reglene for kjøre- og hviletid. Det sa aktor da rettssaken gikk i tingretten 
i dag, ifølge Tungt.no.   
 
Ønsket å vaske litt ekstra  
I fjor sommer hadde han parkert bilen på Kaasa-terminalen i Notodden, tatt ut 
kjørekortet sitt av skriveren og avsluttet arbeidsdagen. Bilen var vasket i maskin i 
Seljord på vei til Notodden. Men siden Vegard skulle ha bilen på utstilling et par 
helger senere, ønsket han å vaske litt ekstra på bilen.  
Tungt.no forklarer videre at dette resulterte i at bil og henger måtte flyttes 62 
meter inne på området til Kaasa Transport, slik at Vegard fikk benyttet vannuttak 

http://www.lastebil.no/
https://www.tungt.no/article/view/880813/i_tingretten_i_dag_vi_haper_fornuften_vil_seire_sier_vegard_kasa
https://www.tungt.no/article/view/880813/i_tingretten_i_dag_vi_haper_fornuften_vil_seire_sier_vegard_kasa
https://www.tungt.no/article/view/880813/i_tingretten_i_dag_vi_haper_fornuften_vil_seire_sier_vegard_kasa
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på terminalbygget. Sjåførkortet satt ikke i skriveren og det ble heller ikke 
registrert "Annet arbeid" på skriveren.  
 
Hobby førte til høy bot  
Bilen ble flyttet litt frem og tilbake siden vannslangen var litt kort, og fordi Vegard 
måtte rygge bilen tilbake til parkeringen. I en kontroll på Ørje reagerte 
kontrollørene på at bilen var kjørt i hviletiden og uten at sjåførkortet satt i 
skriveren. De anmeldte forholdet, og politiet ga Vegard en bot på 20.000 kroner.  
 
– Det er ingen som tvinger meg til å vaske bilen. Men jeg liker å ha ting rent, og det 
er en hobby som jeg synes er gøy. Vask og polering skjer inne på et lukket område, 
med mitt eget vaskeutstyr. Det er Kaasa Transport som eier bilen, men i mine øyne 
er det min bil som jeg liker å holde i god stand, sier Vegard, til Tungt.no.  
 
– I god tro  
Forsvarer til Kåsa, advokat Odd Robert Aksnes i Vectio, sa i sin prosedyre at Kåsa 
var i god tro da han vasket bilen. 
  
– Jeg tenker at dette kan ses på som et arbeidsmiljøtiltak, at de ansatte får lov til å 
møtes og prate og pusse bil. Og dette er ikke gjort i arbeidsgivers interesse, men i 
arbeidstakers interesse. I dette tilfellet er det ikke noen tvil om hva som er gjort, 
sier forsvarer til Kåsa, advokat Odd Robert Aksnes, til Tungt.no.  
 
Nå håper de begge at fornuften vil seire. Dommen er forventet å komme i løpet av 
neste uke, ifølge Aksnes. 
   
Les hele saken på Tungt.no  
 
 

 
Minner om konjunkturundersøkelsen 
 
Medlemsbedriftene har fått tilsendt e-post om deltakelse i den årlige 
konjunkturundersøkelsen NLF gjennomfører. 
 
Vi trenger mange svar for å kunne dokumentere tilstanden og utfordringene i 
næringen. Derfor er det så viktig at så mange som mulig tar seg tid til å besvare 
denne årlige undersøkelsen. I år er Euroklasseundersøkelsen inkludert i 
Konjunkturundersøkelsen, så medlemmene slipper med én undersøkelse. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tungt.no/article/view/880813/i_tingretten_i_dag_vi_haper_fornuften_vil_seire_sier_vegard_kasa
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Venner på veien – fin medieomtale 
 
Venner på veien entusiastene i Drammen og omegn Lastebileierforening er 
stadig på nye skolebesøk. 
 
Denne gang med positiv omtale i Lierposten. 
 
Faksimile Lierposten 5.11.22: 
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Fjerner fotobokser 
 
Viken fylkeskommune fjerner tre fotobokser i Drammen og Asker. 
Fotoboksene fjernes fordi de ikke virker. 

 

Fotoboksene som blir fjernet er: 

 

• Fv319 Svelvikveien (50-sone) i 
Drammen (ved Svelvikveien 481) 
• Fv165 Slemmestadveien (40-sone) i 
Asker (ved Slemmestadveien 626) 
• Fv2718 Austadveien (50-sone) i 
Drammen (ved Austadveien 37) 
 

Fotoboksene blir fjernet nå i høst. Det er 
tekniske årsaker til at fotoboksene ikke kan 
settes i stand igjen.   

- Statens vegvesen, politiet og Viken fylkeskommune jobber nå med å vurdere om 
vi skal sette opp disse tre punktene på nye steder langs de samme veistrekningene, 
sier Trond Kristoffersen, fagkoordinator for trafikksikkerhet i Viken 
fylkeskommune. 

Litt om fotobokser/automatisk trafikkontroll (ATK) 
ATK er et trafikksikkerhetstiltak hvor Statens vegvesen, politiet og veieier - i dette 
tilfellet Viken fylkeskommune samarbeider. Statens vegvesen og fylkeskommunen 
setter opp utstyret. Vegvesenet har ansvar for daglig drift og vedlikehold, mens 
politiet har ansvar for å følge opp de straffbare forholdene som blir avdekket. 

 
 

Kurs i teams 
 

Velkommen til nettkurs i hvordan du som har enmannsbedrift kan bli Fair 
Transport-sertifisert. 

En «enmannsbedrift» i sammenheng med Fair Transport er et enkeltpersonforetak 
(ENK) hvor du som innehaver er eneste person i selskapet (ingen ansatte) – eller 
at du har et aksjeselskap (AS) hvor det er maksimalt en – 1 – ansatt.  

Fair Transport er NLFs kvalitets- og sertifiseringsprogram, kun tilgjengelig for våre 
medlemsbedrifter – og uten kostnad for din bedrift. 

NLF har jevnlig møter med transportkjøpere, både private og offentlige, for å 
snakke om Fair Transport og transportkjøpers ansvar.  

https://viken.no/handlers/bv.ashx/ic31f76fa-7044-444a-8ad8-b6028952cd8d/w1200/q92724/ka1658df31dc2/automatisk-trafikkontroll-556_0.jpg
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Antallet oppdragsgivere som setter krav til at deres transportører har en form for 
sertifisering som viser deres rutiner, systemer og arbeid rundt de svært viktige 
temaene trafikksikkerhet, bærekraft og ansvarlighet, er stadig økende.  

Vi setter nå opp Teams kurs hvor vi går igjennom alle spørsmål og krav du må 
tilfredsstille for å bli sertifisert, og etter gjennomført kurs vil vi anta at du vil være 
klar til å sende inn din søknad etter 2-3 timers arbeid. 

Dagen før kurset vil du få tilsendt teams lenke og veiledningsmateriell, som du kan 
printe ut og notere på under kurset. 

Kurstider med lenker til påmelding i november og desember er: 

 

Mandag 21. november kl. 18:00 – 20:00 

Mandag 28. november kl. 18:00 – 20:00 

Tirsdag 6. desember kl. 16:00 - 18:00 

Tirsdag 6. desember kl. 18:00 – 20:00 

 

Eventuelle spørsmål rettes til Eivind Karikoski 

 

 

 
 
 

Nye veilister 
 

Oppdaterte veilister ble publisert 1. november. Kom gjerne med innspill til 
regionskontoret veier som bør få endret status. Oppgi begrunnelse for behovet. Vi 
vil kunne ta det opp videre med Statens vegvesen, fylkeskommune eller kommune. 

https://www.vegvesen.no/kjoretoy/yrkestransport/veglister-og-
dispensasjoner/fylkes-og-kommunale-veger/ 

 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flastebil.no%2FAktuelt%2FHva-skjer%2FPaameldinger%2Fkurs-Fair-Transport-sertifisering-for-enmannsbedrifter&data=05%7C01%7Crnw%40lastebil.no%7Cc766f66f414345e7aa8008dac6681700%7C7a846839e4004e3799011b7762975903%7C0%7C0%7C638040447625307283%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gJqjV8X%2F0hQja0SjA3eE1COAtRzoHG6pKhvNJRj2KV0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flastebil.no%2FAktuelt%2FHva-skjer%2FPaameldinger%2Fkurs-Fair-Transport-sertifisering-for-enmannsbedrifter2&data=05%7C01%7Crnw%40lastebil.no%7Cc766f66f414345e7aa8008dac6681700%7C7a846839e4004e3799011b7762975903%7C0%7C0%7C638040447625307283%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1CcntBcTfJsaimSPhMvfo0Yyk47ZjVEv5p5TR%2B8N0Ts%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flastebil.no%2FAktuelt%2FHva-skjer%2FPaameldinger%2Fkurs-Fair-Transport-sertifisering-for-enmannsbedrifter3&data=05%7C01%7Crnw%40lastebil.no%7Cc766f66f414345e7aa8008dac6681700%7C7a846839e4004e3799011b7762975903%7C0%7C0%7C638040447625307283%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2Ii47im0GBIhtWZob76%2FFT3z4iC4f3hkBgG2szZ5wgE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flastebil.no%2FAktuelt%2FHva-skjer%2FPaameldinger%2Fkurs-Fair-Transport-sertifisering-for-enmannsbedrifter4&data=05%7C01%7Crnw%40lastebil.no%7Cc766f66f414345e7aa8008dac6681700%7C7a846839e4004e3799011b7762975903%7C0%7C0%7C638040447625307283%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9X4VJYzkr8jXp8H2TyUyJWk8yIqkyPR5PP8GInabi6g%3D&reserved=0
https://www.vegvesen.no/kjoretoy/yrkestransport/veglister-og-dispensasjoner/fylkes-og-kommunale-veger/
https://www.vegvesen.no/kjoretoy/yrkestransport/veglister-og-dispensasjoner/fylkes-og-kommunale-veger/
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Løyvekrav for utenlandskjøring med varebil 
 

Fra 1. november er det innført løyvekrav for varebiler i internasjonal transport for 
kjøretøy over 2,5 tonn. Det kreves god vandel, tilstrekkelig økonomisk evne og 
faglig kompetanse for å få utstedt løyve. Kabotasjereglene vil også gjelde for slik 
transport. Transportørene må søke om nye løyver for varebilene. 

Det skal benyttes søknadsskjema for godstransport, men det blir et nytt felt for 
motorvogn med tilhenger med tillatt totalvekt over 2500 kg og opp til 3500 kg. 
Kravene og kompetansen for å få utstedt løyver for varebiler, blir de samme som 
for tyngre kjøretøy. Garantisummen settes lavere, til ca. 18.000 kroner for første 
løyve og 9.000 kroner for hvert ekstra løyve. Søknadsskjema og mer informasjon 
finner du her: 

https://www.vegvesen.no/kjoretoy/yrkestransport/transportloyver-og-
tillatelser/ 

  

Ny kjøre- og hviletidsbrosjyre 
 
NLF har utarbeidet en ny omfattende og informativ brosjyre om kjøre- og 
hviletidsbestemmelsene. 
 
Brosjyren er tilgjengelig for medlemmer – oppgi de data for kreves: 
 
0000915162.pdf (dfox.com)    
 
 

  
 

 
 
Lenke: 
Microsoft Word - 2022_10_Fagsjef_NLF-A (dfox.com) 

https://www.vegvesen.no/kjoretoy/yrkestransport/transportloyver-og-tillatelser/
https://www.vegvesen.no/kjoretoy/yrkestransport/transportloyver-og-tillatelser/
https://prod.dfox.com/public/images/0000676395/000/091/0000915162.pdf
https://prod.dfox.com/public/images/0000676395/000/091/0000914113.pdf
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