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Norges Lastebileier-Forbund (NLF) organiserer de fleste av dem som driver yrkesmessig godstransport på 
veg i Norge. De lever av det og kundene lever av det lastebilene henter og bringer, hver dag hele året. 
Befolkningen er avhengig av tilgang til varer. Lastebilene sørger for det også. Lastebilene holder med andre 
ord hjulene i gang!

Norges politikere vet selvsagt godt at lastebilene er helt nødvendige for å holde samfunnsmaskineriet i gang, 
men det sitter lengre inne å ta konsekvensene av det ved å ta vare på og forbedre vegnettet. Årtier med 
nedprioriteringer har ført til et stadig dårligere vedlikeholdt vegnett, noe lastebilfolket merker daglig. 
Lastebiler slites, varer og gods skades, ulykker forekommer oftere og punktligheten er dårligere enn 
nødvendig. Lastebilsjåfører får dårlig arbeidsmiljø med mye unødvendig stress, og det gir høyere drifts- og 
vedlikeholdskostnader enn normalt.

NLF har i årevis fortalt storting og regjering om den dårlige tilstanden på mange av landets veger, og om 
konsekvensene av dette. Nasjonal transportplan 2010-2019 (NTP) som ble behandlet i juni 2009 inneholdt 
en ramme på 100 milliarder kroner mer til veg og bane enn den da gjeldende transportplanen. Det var et 
betydelig løft, men nå ligger utfordringen i å få bevilget pengene gjennom de årlige statsbudsjetter. NLF skal 
sørge for å minne politikerne på løftene.

Om 2. utgave
NLFs temahefte om vegpolitikken ble første gang utgitt i mars 2009. Denne utgaven er en revisjon på 
bakgrunn av ny kunnskap, nye problemstillinger og nye standpunkter og vedtak i NLF. Den nye utgaven
legges frem i forbindelse med statsbudsjetthøringen i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité 
høsten 2010. Heftet vil også bli brukt i arbeidet med gjennomføring av NTP 2010-2019 og i forbindelse med 
arbeidet med NTP 2014-2023. 

Fra og med 1. januar 2010 ble fylkeskommunene de største vegeierne i Norge. Det stiller de overfor store 
utfordringer, og NLF vil nå jobbe mer mot politikere og fagfolk i fylkene enn tidligere. Dette temaheftet skal 
også brukes til det, men det skal da suppleres med informasjon og lokal kunnskap om vegforholdene i det 
enkelte fylke. 

Vi krever fortsatt flere og bedre veger!

Oslo, 19. oktober 2010

     Per Madsen       Olav Slaatsveen
     Forbundsleder             Adm. direktør

‹

Uten veger stopper lastebilen - Uten lastebilen stopper Norge

Fra NLFs statsbudsjettaksjon på Jevnaker i mars 2010.
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Fakta om godstransport på veg

Lastebilparken i Norge
Ved årsskiftet 2008/2009 var det registrert ca 
75.300 lastebiler med totalvekt over 3,5 tonn. 
Tilsvarende var det registrert ca 7.400 trekkbiler, 
hovedsakelig med totalvekt over 20 tonn. Det 
var registrert ca 380.000 varebiler med totalvekt 
under 3,5 tonn.

Antall registrerte lastebiltilhengere:
9.800 slepvogner
11.900 semitrailere

Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken AS

Kilde: Statistisk Sentralbyrå

Små og store lastebiler frakter 74 prosent av 
godsmengden i Norge. Av mengden som fraktes 
til lands foregår over 97 prosent med lastebil. 
Lastebilen er helt dominerende lokalt og regionalt. 
Den er også ofte bindeleddet mellom landsdeler, 
foruten at den er et nødvendig supplement til tog, 
båt/skip og fly i den ene eller begge ender av en 
kombinert transportkjede.1. Veg – anlegg og bygg

2. Distribusjon – lokale transporter
3. Langtransport – inn-/utland
4. Spesialtransporter
5. Landbrukstransporter
6. Tank – Bulktransport – ADR
7. Transportsentraltransporter
8. Miljø - Renovasjonstransporter

Innhold
Fakta om godstransport på veg side
x
Godstransportmarkedet side
x
Investeringer i riks- og fylkesveger side
x
Finansiering av vegbygging side
x
Vedlikehold og forfall side
x
Drift av veger og ferjer side
x
Fylkeskommunene som vegeier side
x
Fremkommelighet side
x
Trafikksikkerhet og arbeidsmiljø side
x
Miljø og veg side
x
Bytrafikk og kollektivtrafikk side
xx
Kombinerte godstransporter side
xx
Ny teknologi på veg side
xx
-----------------------------------------------------
----

Fakta om godstransport på veg

Lastebilparken i Norge
Ved årsskiftet 2008/2009 var det
registrert ca 75.300 lastebiler med
totalvekt over 3,5 tonn i Norge.
Tilsvarende var det registrert ca 7.400
trekkbiler, hovedsakelig med totalvekt
over 20 tonn. Det var registrert ca
380.000 varebiler med totalvekt under
3,5 tonn.

Antall registrerte lastebiltilhengere:
9.800 slepvogner

11.900 semitrailere
Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken AS

Lastebilnæringen er mangfoldig

37 %

29 %

22 %

17 % 17 %
16 % 16 %

11 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

2009

1 2 3 4 5 6 7 8

Kilde: NLFs konjunkturundersøkelse 2010

I den offentlige debatt er det stort sett
nasjonale langtransporter vi hører og
leser om, men lastebiltransport er så
mye mer enn det. Vi snakker om et stort
mangfold av transportaktiviteter i hver
en krok av landet. 
Figuren – med tall fra 2009 – viser
andelene av NLFs medlemsbedrifter
som driver med ulike typer
transportaktiviteter. Det er verdt å merke
seg at mange driver med flere typer
godstransport.

Innenlands godstransport 1975-2009
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Lastebilnæringen er mangfoldig

I den offentlige debatt er det stort sett nasjonale 
langtransporter vi hører og leser om, men 
lastebiltransport er så mye mer enn det. Vi snakker 
om et stort mangfold av transportaktiviteter i hver en 
krok av landet. 

Figuren – med tall fra 2009 – viser andelene av NLFs 
medlemsbedrifter som driver med ulike typer 
transportaktiviteter. Det er verdt å merke seg at 
mange driver med flere typer godstransport.
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Båt/skip, lastebil og tog har henholdsvis
47, 46 og 7 prosent av transportarbeidet
i Norge. Transport med båt/skip foregår
over lange avstander og er oftest gods i
store mengder og som har høy vekt. 

87 prosent av transportarbeidet til lands
foregår med lastebil.

Godstransport til og fra Norge
Båt/skip er det helt dominerende
transportmidlet for godstransporter
til/fra Norge, men i hver ende av en slik
transport er det som regel en lastebil. 

Det er hovedsakelig norske og svenske
lastebiler som frakter det godset som går
på vegen, men andelen polske og
baltiske øker. Fordelt på
registreringsland er andelene slik
(avrundet): 

2000            
                2008  
Norske lastebiler 51 % 46 
%
Svenske lastebiler 32 % 28 
%
Danske lastebiler   6 %   5 
%
Finske lastebiler   5 %   5 
%
Tyske lastebiler   2 %   3 
%
Polske lastebiler   1 %   3 
%
Baltiske lastebiler   1 %   3 
%
Andre   2 %   7 
%

Kilde: Statistisk Sentralbyrå 2010. Lastebiler med utenlandsferjer er ikke  
inkludert.

Godstransportmarkedet

Etterspørselen etter forbruksvarer har
vokst i takt med den økonomiske

utviklingen og konsumgodset importeres
i større grad. 

Lossing av trelast hos en bedrift i Sauda. Foto: Terje Grytbakk

Veksten i godstransporten i Norge var
stor i tiåret før finanskrisen, og vesentlig
større enn den økonomiske veksten.
Dette skyldes logistikkløsninger som
”lager på veg” og ”just in time”-
leveringer, globalisering av handel og
produksjon og reduserte
transportkostnader relativt sett. 

Industri- og markedsutvikling:
I følge Aftenposten 29. juli 2010 forventes det på kort  
sikt økt etterspørsel etter næringsmidler/ drikkevarer, 
trelast og trevarer, papir og papirvarer, kjemiske 
råvarer og noen metaller, men det forventes lavere  
etterspørsel etter metallvarer, data- og elektrisk 
utstyr, maskiner, skip/ oljeplattformer og 
maskininstallasjoner. 

Økt konsentrasjon av bosetting og
næringsstruktur og redusert omfang av
primær- og sekundærnæringer fører til
lengre transportavstander, men også til
mer konsentrert varedistribusjon.

Finans-/arbeidsmarkedskrisen fortsetter
selv om Norge er mindre berørt enn de
fleste andre land, og det er vanskelig å
spå om utviklingen av
godstransportmarkedet fremover.
Sannsynligvis fortsetter nedgangen vi
har sett de to siste årene, for så å snart
stabilisere seg på lavere nivå enn i
toppåret 2008.

Investering i riks- og fylkesveger

Det offentlige vegnettet er ca. 94.000
km; 11.000 km riksveger, 44.000 km
fylkesveger og 39.000 km kommunale
veger. Riksvegene binder landet
sammen og avvikler ca. 55 prosent av
trafikken. Denne andelen er økende. 

Lastebil

Båt/skip
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Båt/skip, lastebil og tog har henholdsvis 47, 46 og 
7 prosent av transportarbeidet i Norge. Transport 
med båt/skip foregår over lange avstander og er 
oftest gods i store mengder og som har høy vekt. 

87 prosent av transportarbeidet til lands foregår 
med lastebil.

Godstransport til og fra Norge
Båt/skip er det helt dominerende transportmidlet 
for godstransporter til/fra Norge, men i hver ende 
av en slik transport er det som regel en lastebil. 

Det er hovedsakelig norske og svenske lastebiler 
som frakter det godset som går på vegen, men 
andelen polske og baltiske øker. Fordelt på 
registreringsland er andelene slik (avrundet): 

    2000  2008
Norske lastebiler  51 %  46 %
Svenske lastebiler  32 %  28 %
Danske lastebiler    6 %    5 %
Finske lastebiler    5 %    5 %
Tyske lastebiler    2 %    3 %
Polske lastebiler    1 %    3 %
Baltiske lastebiler    1 %    3 %
Andre       2 %    7 %

Kilde: Statistisk Sentralbyrå 2010. Lastebiler med utenlandsferjer er ikke inkludert.

Godstransportmarkedet

Etterspørselen etter forbruksvarer har vokst 
i takt med den økonomiske utviklingen og 
konsumgodset importeres i større grad.

 

Økt konsentrasjon av bosetting og næringsstruktur 
og redusert omfang av primær- og sekundærnæring-
er fører til lengre transportavstander, men også til 
mer konsentrert varedistribusjon.

Finans-/arbeidsmarkedskrisen fortsetter selv om 
Norge er mindre berørt enn de fleste andre land, og 
det er vanskelig å spå om utviklingen av 
godstransportmarkedet fremover. Sannsynligvis 
fortsetter nedgangen vi har sett de to siste årene, for 
så å snart stabilisere seg på lavere nivå enn i 
toppåret 2008.

Industri- og markedsutvikling:
I følge Aftenposten 29. juli 2010 forventes det 
på kort sikt økt etterspørsel etter næringsmidler/ 
drikkevarer, trelast og trevarer, 
papir og papirvarer, kjemiske råvarer og noen 
metaller, men det forventes lavere etterspørsel 
etter metallvarer, data- og elektrisk utstyr, maski-
ner, skip/ oljeplattformer og maskininstallasjoner. 

Investeringer i veger

Det offentlige vegnettet er ca. 94.500 km; 11.500 
km riksveger, 44.000 km fylkesveger og 39.000 km 
kommunale veger. Riksvegene binder landet 
sammen og avvikler ca. 55 prosent av trafikken. 
Denne andelen er økende. 

Riksvegene må bygges ut innen 2030
NLF krever at alle riksvegene bygges ut til 
riksvegstandard i løpet av 20 år. Først, og så raskt 
som mulig, må strekninger med vegbredde under 7 
meter utbedres. 

NLF mener det er en statlig oppgave å utvikle gode 
og tjenlige riksveger, og at riksvegene skal legges til 
traseer som sikrer rask, effektiv og miljøriktig 
trafikkavvikling. 

Lokale prosesser forsinker i mange tilfeller 
vegbyggingen. Staten bør oftere benytte muligheten 
til statlig reguleringsplan.

NLF prioriterer følgende riksveger:
· E6 landet gjennom
· E18 Oslo-Kristiansand
· E39 Kristiansand-Stavanger-Trondheim
 (”Kyststamvegen”)
· E134 Drammen-Haugesund
· E16 Sandvika-Bergen
· Rv 3 Kolomoen-Ulsberg
· E136 Dombås-Ålesund

Veksten i godstransporten i Norge var stor i tiåret før 
finanskrisen, og vesentlig større enn den økonomiske 
veksten. Dette skyldes logistikkløsninger som ”lager 
på veg” og ”just in time”-leveringer, globalisering av 
handel og produksjon og reduserte 
transportkostnader relativt sett. 

Lossing av trelast hos en bedrift i Sauda. Foto: Terje Grytbakk
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NLFs prioriteringer av riksvegene innebærer at vi 
foretrekker utvikling av fjellovergangene på Haukeli 
og Filefjell foran Hardangervidda og Hemsedal.

Det arbeides for fullt med ny E6 langs Mjøsa.
Foto: Terje Grytbakk

Riksvegutbyggingen må fullføres rutevis når det går 
flere riksveger mellom storbyer.

Plankapasiteten i Statens vegvesen må styrkes.

Ferjefrie riksveger
Det må i størst mulig grad bygges ferjefrie 
riksveger. NLF mener at det primært skal bygges 
bru når ferje skal erstattes med fast forbindelse. 

Det vil koste anslagsvis 100 milliarder kroner å få en ferjefri
kyststamveg fra Stavanger til Trondheim. Foto: Terje Grytbakk

NLF krever å få være med i utredningsarbeid om 
fjordkryssinger. Ulike tekniske løsninger har vari-
erende konsekvenser for drift og vedlikehold av 
lastebilene.

Forbikjøringsfelt i tunneler
NLF krever at det som hovedregel skal bygges 
forbikjøringsfelt dersom maksimal stigning i nye 

tunneler er over 5 prosent. Dette gjelder dagens 
riksveger og riksveger som ble fylkesveger 1. 
januar 2010. Kravet må vurderes i forhold til 
trafikkmengde og kjennetegn ved 
godstrafikkstrømmene.

Tilknyttede anlegg
Det er viktig at tilknyttede veganlegg som ramper, 
rundkjøringer og kryss blir dimensjonert for 
vogntog og semitrailere, slik at trafikkfarlige
situasjoner kan unngås og god fremkommelighet 
opprettholdes. Standard vegbredder og planfrie 
kryss vil i hovedsak løse problemene.

Finansiering av vegbygging
I 2006 beregnet Statens vegvesen at det ville koste 
230 milliarder kroner å få god standard på alle 
riksveger*. Med den tids økonomiske rammer ville 
det ta 50 år å få fullgod riksvegstandard over hele 
landet, noe som er altfor lenge å vente. NLF krever 
at det skal gjøres i løpet av 20 år.

De neste 20 årene vil Norge ha økonomisk ryggrad 
til å kunne bygge ut riksvegene. NLF mener at 
gode riksveger vil gjøre overgangen fra den 
oljebaserte nasjonaløkonomien enklere. 

NLF foreslår å etablere et infrastrukturfond på 700 
milliarder kroner til full utbygging og fornyelse 
av riks- og fylkesvegene i løpet av 20 år, herunder 
fjerning av vedlikeholdsetterslepet – som bør 
kunne gjøres på 10 år.

For å gjennomføre en sammenhengende 
riksvegutbygging i løpet av 20 år, må det være 
stabil og forutsigbar finansiering. 

NLF krever mer prosjektfinansiering i 
vegbyggingen, for å få rask og forutsigbar 
utbygging. Flere typer prosjektfinansiering er 
mulig. Offentlig-privat samarbeid (OPS), 
infrastrukturfond og øremerking på statsbudsjettet 
– som for E6 vest for Alta og E16 over Filefjell – 
er tre måter.

OPS – offentlig privat samarbeid – innebærer at et 
privat selskap eller konsortium bygger, drifter og 
vedlikeholder en veg mot årlige godtgjørelser fra 
staten/bompenger. Det har gitt rask utbygging av 
tre riksvegstrekninger på E18/E39.

*Statens vegvesen arbeider med nye riksvegutredninger som del av forarbeidet til 
NTP 2014-2023.
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Bompenger er et nødvendig onde
I 2010 forventes det brukt 5,5 milliarder 
bompengekroner på riksveginvesteringer. I tillegg 
kommer bompenger til investeringer på 
fylkeskommunale og kommunale veger. 

Pr. 01.07.10 var 59 bompengeprosjekter i drift 
eller vedtatt satt i drift. Tallet er stigende, og det 
forventes at fylkeskommunene i økende grad vil 
benytte seg av mulighetene som bompenger gir.

NLF er prinsipielt mot bompenger, men aksepterer 
det for å fremskynde bygging av viktige riks- og 
fylkesveger. Andelen bompenger må maksimalt 
være 50 prosent for enkeltprosjekter. 

NLF aksepterer ikke forhåndsinnkreving, heller 
ikke på ferjeavløsningsprosjekter.

Innkreving av bompenger
Analyser av driften av bompengeselskapene i 
Norge viser varierende grad av effektivitet, dvs. 
hvor stor andel som brukes til drift av anlegget. 

NLF savner at noen tar et grep for å lage et felles 
kundesenter for bompengeselskapene. Det må også 
bli slik at avtale med et selskap gir maksimal rabatt 
hos alle andre bompengeselskaper.

NLF mener at det må etableres et nasjonalt 
bompengeselskap, eventuelt noen få regionale, som 
krever inn bompenger. Den lokale forankringen blir 
ikke borte av den grunn, da det er lokale politikere 
som fortsatt skal ta initiativ til og eventuelt foreslå 
bompengeprosjekter.

AutoPASS for bom og ferje
AutoPASS er en effektiv måte å inndrive 
bompenger på, og skaper få problemer for 
lastebilnæringen. Det beste er jevnlig 
etterskuddsbetaling basert på faktisk kjøring med 
tilhørende spesifiserte utskrifter.

På riksvegferjene har det av politiske grunner – 
med unntak for sambandet Flakk-Rørvik – vist seg 
umulig å innføre AutoPASS. Innføring av 
AutoPASS på ferjene krever et forenklet 
takstregulativ, noe som sannsynligvis gjør 
nødvendig med økte tilskudd til ferjeselskapene.

NLF krever et samordnet elektronisk system for 
ferje- og bompengebetaling basert på bruk av én 
AutoPASS-brikke der avtalen er inngått med ett 
bompenge- eller ferjeselskap.

NLF krever at AutoPASS innføres på de 18 
riksvegferjesambandene snarest mulig. Det 
forutsettes at man finner ordninger som sikrer 
riktig lengdeavlesning. En innføring av AutoPASS 
må ikke føre til økte takster for lastebilene.

Det nasjonale ferjekortet er populært. Nå mangler det bare 
at rabatten på storbrukerkortet blir lik den på verdikortet. 
Foto: Terje Grytbakk.

I påvente av AutoPASS krever NLF at alle 
ferjeselskaper pålegges å innføre det nye nasjonale 
ferjekortet. Det må bli lik rabatt for storbrukere og 
andre, foruten at det må bli mulig å fylle på kortet 
med internettløsninger.

Utenlandsregistrerte lastebiler må betale
NLF arbeider for konkurranse på like vilkår. Et 
økende antall utenlandske lastebiler gjør at det blir 
enda viktigere at alle betaler for seg i 
bomstasjonene. 

En del utenlandsregistrerte lastebiler unnlater å 
betale bompenger i automatiske eller 
halvautomatiske bomstasjoner. Det er uholdbart.

NLF krever at det innføres en ordning med 
obligatorisk AutoPASS-brikke for alle kjøretøyer 
over 3,5 tonn totalvekt – norske som utenlandske 
– innen 2012. Brikken må knyttes til et kredittkort, 
slik at utestående beløp kan trekkes direkte dersom 
fakturaen ikke betales. 
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NLF minner stadig vekk politikere og fagfolk på kravet om 
obligatorisk AutoPASS-brikke for alle kjøretøyer over 3,5 
tonn. Her fra Samferdselsdepartementet. 
Foto: Terje Grytbakk

Vedlikehold og forfall

”Rammene til drift og vedlikehold av vegnettet vil 
ikke være tilstrekkelig til å stanse videre vekst i 
forfallet i handlingsprogramperioden 2010-2013.” 

Kilde: Statens vegvesens handlingsprogram 2010-2013

Dårlig vedlikeholdte veger gir lastebilnæringen 
store ekstra tids- og kjøretøykostnader. 
Kostnader som i neste omgang belastes 
næringslivet og forbrukerne.

Eksempelvis påfører riksvegdekket og dekket på 
de nye fylkesvegene bileierne en merkostnad på 
3,6 milliarder kroner årlig sammenlignet med en 
situasjon med perfekt dekke. Dårlige veger påfører 
samfunnet flere miljøbelastninger.

Dype hjulspor og dårlig asfalt på E6 i Nordland. 
Foto: Karsten Larem

Statens vegvesen har beregnet at dersom asfalt-
dekkene fornyes i løpet av 10 år, vil 1 statlig krone 
brukt på dette gi bileierne 4 kroner i besparelse. 
Lønnsomt for alle!

Forfall koster mer å utbedre jo lenger man venter. 
Det vil koste nærmere 30 milliarder kroner å la 
riks- og fylkesvegene få en standard som gjør at de 
oppfyller sin tiltenkte funksjon.

”(…) Havarikommisjonen tilrår at Samferdsels-
departementet i samråd med Statens vegvesen og 
fylkeskommunene vurderer å innføre kriterier for 
forsvarlig sikkerhetstilstand av offentlige veier, 
herunder til maksimale spordannelser, basert på en 
total vurdering av risiko.”
Kilde: Statens havarikommisjon for Transport, Sikkerhetstilråding VEI nr. 2010/07T

NLF krever at forfallet reduseres helt både på 
riks- og fylkesveger før 2020, og det må lages en 
forpliktende økonomisk og faglig plan for hvordan 
dette skal gjøres, som sees i sammenheng med 
ombygginger og nybygginger. 

Fast dekke og akseltrykk (andeler):
Fast dekke riksveg   100 prosent 
Fast dekke fylkesveg      87 prosent
Akseltrykk 10 tonn riksveg  100 prosent
Akseltrykk 10 tonn fylkesveg    70 prosent

Fast dekke omfatter både asfalt-, oljegrus- og betongdekker. 
Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken AS. Omregnet av NLF 2010.

NLF krever at en vesentlig høyere andel av 
fylkesvegene må få fast dekke og 10 tonns tillatt 
akseltrykk eller mer.

Drift av veger og ferjer

Driftsstandarden – og spesielt friksjon/ veggrep -
er kritisk for fremkommelighet og trafikksikkerhet. 
God sikt er også veldig viktig. NLF støtter at stat 
og fylke prioriterer vinterdriften høyest når midler 
skal fordeles.
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Vinterdriften må bli bedre 

NLF mener at det ikke er standardkravene i 
håndbok 111 som har vært for dårlige, men at det 
er oppfølgingen som har vært for svak.

NLF krever at det skal lønne seg å gjøre en god 
brøytejobb. Oppgjørsformer må tilpasses dette. 

Kvalitetssystemer må innføres. Kompetansen må 
økes hos alle som jobber med vinterdrift. 

NLFs vinterdriftundersøkelser viser hva som 
fungerer bra og mindre bra. 

En analyse av resultatene fra 2007, 2008 og 2009 
viser følgende:

* Halvparten mener vegene ikke blir brøytet raskt nok.
* En av fem  mener at vegene blir brøytet god nok.
* Under 10 prosent mener at det er nok brøytekapasitet  
   ved store snøfall eller salte-/strøkapasitet ved 
   temperatursvingninger rundt null grader.
* En svakt økende andel mener at strøing og salting er  
   tilfredsstillende – 15 prosent i 2009.
* En av tre mener at skiltene i liten grad er dekket av  
   snø.
* En av fire mener at vegene ofte er stengt pga ulykker  
   eller bilberging.
* Vegene er i liten grad stengt pga ras.
* Et overveldende flertall mener at raste- og 
   hvileplassene ikke blir brøytet godt nok. I tillegg er  
   altfor få åpne om vinteren.
* Det er en svakt økende tilfredshet med det arbeidet  
   Statens vegvesen gjør på vintervegene, men det er  
   bare ni prosent som synes vegvesenet har gjort en god  
   jobb vinteren 2009. 

NLF forlanger at krav til godkjente føreforhold og 
tilhørende tiltakstider slik de beskrives i ny 
håndbok 111, innarbeides i gjeldende 
driftskontrakter.

Sporete og glatt på Rv. 3 mellom Kvikne og Tynset. Bar veg 
på Rv. 13 i Sand. 
Foto: Terje Grytbakk

Det er naturlig at standarden på vintervegene 
varierer med trafikkmengde, men ved fastsetting 
av standard må dette suppleres med vurderinger av 
vegens betydning, innslaget av utenlandske 
lastebiler, fysiske forhold, værforhold og behovet 
for lik standard over lengre avstander. 

Rutevise, operative driftsvurderinger er bra.

NLF krever at det defineres klart hva som menes 
med ”ekstremvær”, og som vil være 
unntakssituasjoner i driften. Entreprenører og 
kontraktører må vite eksakt hva som kreves av 
utstyr, mannskap og beredskap i situasjoner med 
”ekstremvær”.

Kolonnekjøring er bra
NLF forutsetter at kolonnekjøring i stedet for 
stenging fortsatt skal være styrende for 
trafikkavviklingen på fjellovergangene ved uvær. 

NLF krever at kjøretøyene skal tas med i 
kolonnen i den rekkefølge de ankommer, såfremt 
annen prioritering ikke må gjøres av 
sikkerhetsmessige grunner.

Sommerdriften har mangler
NLFs sommerdriftundersøkelse fra 2008 viste at 
standarden må bli bedre på raste- og hvileplassene, 
med et særlig behov for forbedring av 
toalettrenholdet. Arbeidet med lapping av faste 
dekker må bli bedre. Grusdekkene er for ujevne 
og det blir vannansamlinger. Gjengroing av 
skråninger og andre grøntområder hindrer sikt.

Riks- og fylkesvegferjene må styrkes
NLF krever at riksregulativet for ferjetakster 
revideres med fokus på inndeling av takstgrupper 
og takstnivå for lette og tunge kjøretøyer.

NLF foreslår at det innføres en ”ventelistegaranti” 
for lastebilene på ferjene. Dersom ventetiden 
overstiger et gitt antall minutter, så er lastebilen 
garantert å komme med neste avgang dersom ikke 
andre regler forhindrer det. Dersom garantien 
brytes, må kommende overfart være gratis.

Riksvegferjene inngår i riksvegnettet og burde 
vært gratis. NLF vil derimot ikke ha en ordning 
med gratisferjer på noen få utvalgte og lite 
trafikkerte samband. Dette blir symbolpolitikk som 
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bare kommer noen få vegbrukere til gode, og som 
legger opp til å gi minst mulig utgifter for staten.

NLF krever at pengene i stedet brukes på utvidete 
åpningstider og på økt kapasitet på de mest 
trafikkerte ferjesambandene, for å unngå frakjøring 
og lang ventetid.

Fylkeskommunene som vegeier

Nasjonale føringer for fylkesveger og ferjer

Fylkeskommunene ble landets største vegeier 
01.01.10. Det innebærer et stort ansvar, som må 
forvaltes med kløkt og engasjement. NLF ønsker at 
fylkene skal lykkes, men de har selv bevisbyrden.

Det er to typer fylkesveger som må vies særlig 
oppmerksomhet. Det er veger som blir alternativ 
kjørerute dersom riksvegen er stengt, og det er 
veger som inngår i viktige næringstransporter. Det 
er derfor behov for å klassifisere fylkesvegene etter 
funksjon og trafikkmengde.

NLF krever at det lages nasjonale føringer for 
fylkesveger og fylkesvegferjer for å sikre enhetlig 
standard og forutsigbare forhold. Det er viktigst 
å lage bindende føringer (minstestandarder) på 
følgende områder:

· Vinterdrift (friksjon/brøytestikker)
· Sommerdrift (sprekker/sikt)
· Vedlikehold (hjulspor/asfalt)
· Utbygging (teknisk standard)
· Utbedring (teknisk standard)
· Ferjer (kaier, riksregulativet, 
  gjennomkjøringshøyde, ferjekort, aksellast, 
  åpningstider og frekvens)

Fremkommelighet

Lastebiler i kollektivfelt og sambruksfelt
Dette handler om effektiv utnyttelse 
vegkapasiteten, som ofte er begrenset.

NLF mener kollektivfelt og sambruksfelt må åpnes 
for godstransport med lastebiler over 7,5 tonn 
totalvekt. Disse feltene må ha tilstrekkelig bredde. 
På veger med tre kjørefelt i én retning, kan det 
være forbud mot lastebiler og vogntog i kjørefeltet 

Kollektivfelt med god plass i Trondheim. Foto: Terje Grytbakk

lengst til venstre. Dette feltet kan da være smalere 
enn de to andre.

Hensikten med å gi godstransporten tilgang til 
kollektivfelt og sambruksfelt er raskere og mer 
punktlig fremføring, noe som er viktig for 
næringslivets og transportørenes økonomi.

Vi ønsker ikke å forsinke busser eller trikker.

Ved bruk av kollektivfelt og sambruksfelt vil 
lastebilene få mer flyt i kjøringen og følgelig 
redusert forbruk av drivstoff. Dette vil redusere 
lokale utslipp og utslipp av klimagasser. Mindre 
støy blir det også.

”En innføring av en ny felttype for bare busser og 
tunge lastebiler kan gi en mer effektiv 
trafikkavvikling og dessuten være til fordel for 
miljøet.”

Kilde: SINTEF-forskerne Ørjan Tveit og Børge Bang i tidsskriftet Samferdsel nr. 2-2010.

Dagens ordning med kollektivfelt og sambruksfelt 
kan gjøre at ulykkesrisikoen blir høyere på grunn 
av flere feltskifter og blindsoner.

Rundkjøringer er ofte en utfordring
Det blir stadig flere rundkjøringer i Norge, noe som 
er positivt for trafikkavviklingen. Lastebilnæringen 
sliter derimot med at en del rundkjøringer ikke er 
utformet slik at vogntog, trekkere med 
semitrailere, modulvogntog eller spesialkjøretøyer 
lett kan passere.
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Eksempel på rundkjøring der store biler må kjøre over 
sentraløya for å komme frem. Ved dårlig brøyting av denne 
kan man risikere å ikke komme frem. Foto: Per Madsen 

NLF krever at rundkjøringer som bygges på 
viktige veger for lastebilnæringen ”prøvekjøres” 
av relevante kjøretøyer i forbindelse med 
byggingen. Dette er gjort med hell allerede. 
Prøvekjøring blir dermed et supplement til 
vegnormalenes standardkrav, som innimellom 
fravikes, og kan forhindre ”tabber”.

Fartshumper er belastende
Det er en tendens til at fartshumper nokså ukritisk 
anlegges på veger der høy fart er et problem. 
Lastebilnæringen påføres store ekstrakostnader 
på grunn av fartshumpene, og arbeidsmiljøet for 
sjåførene blir forverret. I den grad fartshumper skal 
anlegges, bør de utformes slik at lastebilene kan 
kjøre uhindret – i riktig hastighet – uten å gire ned 
eller bremse.

NLF krever at stat og fylke vedlikeholder 
fartsdempende innretninger fortløpende, slik at 
slag med påfølgende ødeleggelser unngås.

Køprising reduserer personbiltrafikken
NLF er forberedt på at det kan bli innført køprising 
når det er dokumentert kø- og/ eller 
miljøproblemer i norske byer. 

NLF ser at dette kan være et virkemiddel for å 
bedre fremkommeligheten og/eller redusere 
miljøproblemer.

Når målet er reduserte køer, må det være like 
takster for lette og tunge kjøretøyer.

NLF krever å få delta i eventuelt videre arbeid 
med utforming av systemer for køprising (byer) og 
vegprising (hele landet).

Vegprising kan være rettferdig
Målet må være å få et treffsikkert og rettferdig 
system der man betaler etter kjennetegn ved 
kjøretøyet, samt hvor langt, når og hvor man kjør-
er. Det forutsettes at de fleste av dagens veg- og 
bilavgifter fjernes ved innføring av vegprising.

NLF foreslår at utenlandsregistrerte lastebiler skal 
betale vegavgift på hovedveger på samme måte 
som norske lastebiler må betale dette i utlandet.

Trafikksikkerhet og arbeidsmiljø

Veger må ha tilstrekkelig bredde og frihøyde
NLFs krever en riksvegbredde på minst 8,5 meter 
inkludert vegskuldre. Det vil si minimum 3,25 
meter kjørefeltbredde og vegskuldre på minimum 
1 meter. Dersom det skal settes opp midtrekkverk, 
må vegbredden utvides med minimum 1,5 meter.

Vogntog eller trekkvogn for semitrailer er 
medregnet speil 3,10 meter brede. Med 6,5 meter 
bred kjørebane, har man et slingringsmonn på 30-
40 cm når to slike lastebiler møtes. Såpass må det 
være. Et nytt speil koster ca. 8.000 kroner.

Sterk påminnelse om at det er mange personlige tragedier i 
vegtrafikken. Foto: Terje Grytbakk

Frihøyde på riks- og fylkesveger
NLF krever at riksveger og riksveger som ble 
fylkesveger 1. januar 2010 skal ha frihøyde på 4,5 
meter både ved nybygging og ved oppgradering av 
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eksisterende veg. I tunneler må frihøyden være 4,6 
meter.

Det må lages en plan for å få frihøyde på 4,5 meter 
på eksisterende veger.

Her er frihøyden i orden. Fra den nye Operatunnelen i Oslo. 
Foto: Statens vegvesen 

Midtrekkverk er bra, men….
Av 76 møteulykker med dødelig utgang og 
vogntog innblandet i perioden 2005-2008, var de 
lette kjøretøyene utløsende part i 76 prosent av 
ulykkene, mens vogntoget var det i 24 prosent av 
ulykkene. Det er et for høyt tall tatt i betraktning at 
vi snakker om yrkessjåfører.

Midtrekkverk er et effektivt virkemiddel for å 
forhindre de fleste slike ulykker, men også brede 
midtfelt med eller uten rumlefelt og bare rumlefelt 
hjelper. 

NLF ønsker flere midtrekkverk, men krever at de 
ikke bygges slik at det fører til full stans i trafikken 
ved mindre uhell og motorhavarier. I fleste tilfeller 
vil dette kreve breddeutvidelser. Der det ikke er 
mulig av økonomiske eller topografiske grunner, 
anbefales brede midtfelt eller enkle rumlefelt.

Flere døgnhvileplasser med god standard

Lastebilsjåførene skal følge arbeidstidsregler og 
regler for kjøre- og hviletid, kjøretøyet skal driftes 
omhyggelig og egne behov skal ivaretas. Dette 
gjøres ikke på en rasteplass inne i de dype skoger.

Lastebilsjåførene har også krav på et godt arbeidsmiljø. 
Lastebilene har blitt svært komfortable, men vegene henger 
etter. Foto: Terje Grytbakk

Planlegging for etablering av flere fullverdige 
døgnhvileplasser langs riksvegene pågår, men det 
går for sakte. 

NLF krever at både planlegging og bygging 
intensiveres, og det må øremerkes midler på 
statsbudsjettet til utvikling av døgnhvileplasser 
langs riksvegene. 

NLF forventer at håndbok 279 om døgnhvileplass-
er for tungtransporten skal få fortgang i arbeidet 
med etablering av døgnhvileplasser. 
Lastebilnæringen har ventet i altfor mange år på 
dette. 

NLF krever at raste- og hvileplasser for kortere 
stopp er vinteråpne og at de har en toalettstandard 
som er hygienisk forsvarlig, samt at det er trivelige 
omgivelser.

Toalett på Svinesund: Eksempel på hvordan man ikke skal 
gjøre det. Foto: Jan Yngvar Tømmerholt
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Viltsonerydding gir god effekt
Skog og kratt inntil vegene er et kraftig voksende 
problem. Det gir dårlig sikt, fører til unødige vilt-
påkjørsler og er farlig ved utforkjøringer. 

NLF krever derfor at det gjennomføres 
viltsonerydding av minimum 10 meters bredde og 
oppstamming av trær ytterligere noen meter inn i 
skogen langs veger med mange viltpåkjørsler.

Anslagsvis 1.300 elg, 850 hjort, 4.000 rådyr og 10 
villrein dør årlig på grunn av at de blir påkjørt av 
personbiler eller lastebiler. Det ligger mye lidelse 
her.
Kilde: Statistisk Sentralbyrå

Syklister og fotgjengere, men også 
bilister må bevisstgjøres blindsoner
Lastebiler og andre trafikanter kan være en 
vanskelig kombinasjon i trafikken. Ofte 
”forsvinner” særlig ”myke” trafikanter i 
trafikkbildet. De kan befinne seg i blindsonen til 
lastebilen eller de er ”usynlige” av andre grunner, 
eller på grunn av at biler tar oppmerksomheten.

NLF mener at andre trafikanter må bevisstgjøres 
faren ved å oppholde seg i lastebilens blindsone, 
noe også NLF vil hjelpe til med. 

Universell utforming for varetransport
Det er problematisk at det ikke stilles offentlige 
krav til adkomst, plassering og utforming av 
varemottak. NLF krever at dette gjøres i form av 
en juridisk bindende bransjestandard.

Et vegtilsyn kan gi bedre trafikksikkerhet
NLF mener det må etableres et uavhengig statlig 
vegtilsyn som skal føre tilsyn med det arbeidet 
infrastruktureierne gjør på det offentlige vegnettet 
når det gjelder planlegging, prosjektering, 
ombygging, nybygging, drift og vedlikehold. 

Det må føres tilsyn med at dokumentasjon er 
tilgjengelig og det må gjennomføres fysiske 
inspeksjoner og rutinekontroller gjennom året. 

Et vegtilsyn må ha et klart mandat med tilhørende 
myndighet, herunder virkningsfulle 
sanksjonsmuligheter.

Miljø og veg
Bedre veger gir bedre miljø ved at det blir mer flyt 
i trafikken og følgelig redusert drivstofforbruk. 
Dette gir lavere utslipp av svevestøv (PM), 
nitrogenoksider (NOx) og klimagasser (CO2). 

Særlig lastebilene nyter godt av færre stigninger og 
kurver og bredere veger. Utenom i de aller største 
byene vil ikke bedre veger føre til mer biltrafikk. 
De som må kjøre, kjører allerede.

En lastebil med Euro 1-motor forurenser like mye 
som anslagsvis 24 lastebiler med Euro 5-motor 
dersom man ser på lokal forurensning – svevestøv 
og nitrogenoksider. Krav om Euro 6-motor 
kommer i 2014, og da blir de lokale utslippene fra 
lastebilene nesten borte. 

Forbud mot lastebiler i lavutslippssoner
Det kan være behov for ekstraordinære tiltak for 
å redusere helseskadelige utslipp fra vegtrafikken. 
Behovet for å redusere omfanget av 
nitrogendioksider (NO2) i Oslo, Trondheim, 
Bergen, Stavanger og Drammen er eksempel på 
det.

Avgifter synes å være myndighetenes svar på de 
fleste miljøutfordringer. Kanskje en idé å innføre 
noen positive insitamenter også?

NLF krever at myndighetene innfører et forbud 
mot lastebiler som ikke har Euro 4- eller Euro 
5-motorer i stedet for avgifter på lastebiler som 
forurenser. Det må være en overgangsordning slik 
at lastebileiere med Euro 3-biler får mulighet til å 
tilpasse seg.

Denne bilen må betale avgift i lavutslippssoner i 2012. 
Foto: Terje Grytbakk



14

NLFs 5 punkter for bedre veger

Bytrafikk og kollektivtrafikk
NLF støtter fordelingen av midler mellom veg og 
kollektivtrafikk i Oslopakke 3, men er uenig i at 
bompenger skal kunne brukes til drift av 
kollektivtrafikken. 

NLF er uenig i takstsystemet, som burde vært 
bygget på tidsdifferensiering med lik takst for lette 
og tunge kjøretøyer.

NLF krever nå fortgang i arbeidet med oppstart av 
ny E18 i Bærum/Vestkorridoren.

Bypakker, i stor grad finansiert med bompenger, 
som inneholder planer for utbygging av både veg 
og kollektivtrafikk, har blitt populært. 

NLF er enig i at man må styrke kollektivtrafikken 
i de større byene for å hindre kø, kork og kaos, 
men slike bypakker må ikke bli en ”hvilepute” for 
staten. Staten må ta sin del av ansvaret for å sikre 
god fremkommelighet i byene.

Kombinerte godstransporter

Langtransport av gods foregår med lastebil, tog og 
båt/skip avhengig av hva som er hensiktsmessig og 
kostnadseffektivt for transportkjøperne. 

Lastebiler er ofte overlegne hva gjelder fleksibilitet 
effektivitet, og brukes derfor på transporter som 
tilsynelatende kunne foregått med tog eller båt.

Det er en stund siden EU – som virkelig har 
trengsel på mange veger – trodde at de kunne 

påvirke transportmiddelfordelingen innen 
godstransporten. Markedet styrer dette selv. 

NLF mener at overføringspotensialet er begrenset, 
fordi mye av godset som egner seg for tog og båt/
skip allerede går med disse. 

NLF vil at det skal gjøres nytte-/kostnadsanalyser 
av planer for utbygging av ny og kostbar 
baneinfrastruktur og hvor de vurderes opp mot 
andre infrastrukturtiltak på veg og jernbane. Det 
viktigste først må være ledetråden i 
prioriteringsdiskusjonen.

NLF mener at det riktige vil være å legge til rette 
for at godstransportmidlene styrkes på det de er 
gode til, og at det legges til rette for et godt 
samspill mellom dem. Det at tilknytningsveger til 
viktige flyplasser, havner, jernbanestasjoner og 
terminaler skal bli riksveger, er et viktig grep så 
lenge det følger penger med.

Ny teknologi på veg
NLF vil fortsatt delta i forsknings- og 
utviklingsprosjekter som kan bidra til mer effektiv, 
miljøvennlig og sikker lastebiltransport.

Den elektronisk baserte teknologiske utviklingen 
gir store muligheter også i vegsektoren. Ikke minst 
fortløpende oppdatert informasjon i ulike medier 
om føreforhold og kjøreforhold ellers vil gjøre 
godstransport på veg mer effektiv og forutsigbar.

NLF krever at det utvikles satellittbaserte løsninger 
som gjør innkreving av eventuell vegprising 
treffsikker og rettferdig.

1. Forfallet på riks- og fylkesveger må fjernes 
innen 2020. Det må lages en vedlikeholdsplan 
som sees i sammenheng med nybygginger og 
planer for utbedring av flaskehalser.

2. En høyere andel av fylkesvegene må få fast 
dekke og 10 tonns tillatt akseltrykk eller mer.

3. Nye krav til føreforhold om vinteren med 
tilhørende behov for brøyting, salting og strøing 
må innarbeides i eksisterende driftskontrakter. 
Standardbrudd som skyldes fylkesgrenser eller 

oppdeling i andre geografiske områder, der 
forskjellige entreprenører opererer, må unngås.

4. Riksvegene må få fullgod standard innen 
2030. Eksisterende flaskehalser som smale 
bruer og veger, lave tunneler og underganger, 
kraftige stigninger, dårlig kurvatur og strekninger 
med lavt tillatt akseltrykk må utbedres først.

5. Staten bør bruke noe av avkastningen fra 
”Statens pensjonsfond utland” til å finansiere 
fullført utbygging av riksvegene innen 2030.



15

Virksomhetsmål
1. Medlemsservice: Sunn økonomi i medlemsbedriftene. Flere medlemmer.

2. Politisk arbeid: Gjennomslag hos myndighetene.

3. Omdømme: Bli oppfattet som en uunnværlig næring.

4. Organisasjon: Et kompetent, effektivt redskap for medlemmene. 
    Organisasjonen skal til enhver tid ha de ressurser, den kompetanse 
    og serviceinnstilling som kreves for å møte forbundets utfordringer.

NLFs visjon
NLF får full aksept for sin nytte for samfunnet.

NLFs hovedmål
NLF leverer kompetanse, resultater og samhold.

Uten ferjer stopper lastebilen! Foto: Terje Grytbakk

Det er disse som holder Norge i gang. 
Foto: Terje Grytbakk



Takk til sjåfør Andreas Gjerlid i Telemark Godslinjer AS 
for en trivelig tur fra Høydalsmo til Sauda og til NLFs Ivar Goderstad for lastebilstatistikk.

Dette temaheftet er utarbeidet av NLF på bakgrunn 
av landsmøte- og forbundsstyrevedtak og standpunkter for øvrig som er tatt i perioden 2006-2010.

NLFs temahefte om lastebiler og miljø kan lastes ned fra 
www.lastebil.no eller fås ved henvendelse til NLF pr. telefon eller e-post. 

NLFs mål- og strategidokument for perioden 2010-2012 
kan lastes ned fra www.lastebil.no eller fås ved henvendelse til NLF pr telefon eller e-post.

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) er en partipolitisk uavhengig nærings- og arbeidsgiverorganisasjon for 
lastebileiere som driver yrkesmessig godstransport på veg i Norge og utlandet. NLF har ca 4.000 medlemmer som 
eier 15.000 lastebiler/vogntog og lettere nyttekjøretøyer. NLFs medlemsbedrifter har 20.000 sysselsatte og 
omsetter for 25 milliarder kroner.

Pernille Toresdatter – ”Vegens dronning”. Foto: Terje Grytbakk

”Vi forventer at lastebilene skal komme frem til rett tid på en sikker måte hele døgnet 
året rundt. Vi forventer å bli informert om kjøreforhold, anleggsarbeid, naturkatastrofer 
og ulykker. Ved slike hendelser forventer vi at mye gjøres for å minimere ulempene mest 
mulig. Godstransport med lastebil skal kunne planlegges både av hensyn til varer og gods, 
transportfirmaer, sjåfører, kunder og andre trafikanter.
Vi lover til gjengjeld å kjøre hensynsfullt og med aktsomhet i nye, riktig utstyrte og godt 
vedlikeholdte lastebiler. Varer og gods har ikke noen verdi før de er levert. Vi kjører ikke 
for moro skyld!”

Utgiver: 
Norges Lastebileier-Forbund      Telefon: + 47 22 03 32 00
Postboks 7134 St. Olavs plass      Internett: www.lastebil.no
N-0130 Oslo        E-post: post@lastebil.no
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