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NLF representerer  
 3 200 bedrifter 
 20 000 lastebiler 
 23 000 sysselsatte 
 30 mrd. kr i omsetning 

 
NLF har 
 medlemsbedrifter i  
      alle fylker 
 9 kontorer i Norge 
 Brussel-kontor 

 
 
 

Visjon 

•Norsk 
godstransport 
på vei får full 
aksept for sin 
nytte for 
samfunnet 

Mål 

•Tilrettelegge 
for effektiv og 
sikker 
godstransport  

Verdier 

•Lovlydig 

•Bærekraftig 

•Ansvarlig 

•Kompetent  

•Samlende 

NLF er den største nærings- og  
arbeidsgiverorganisasjonen for norsk landtransport av gods 

 



2016: 
165 mill. tonn 

2030: 
+ 25 mill. 2016: 

268 mill. tonn 

2030: 
+ 125 mill. tonn 

Overførings- 
Potensial: 

7 mill. tonn 

 

o Økningen skyter fart: 
• Fram mot 2050 vil økningen i 

gods transportert på vei være på 
hele 90% sammenlignet med 
dagens mengde! 

o Liten konkurranse mellom 
transportformene: 
• Over 90 % av vegtransportens 

godsmengder er korte 
transporter knyttet til bygge‐ og 
anleggsarbeider og lokale 
varetransporter. 

 
 

Godstransport på vei øker kraftig! 
 

Kilde: NTP Godsanalysen 2018 - 2029 



Sjø øvrig 23 % 

Hvordan skal disse godsmengdene fraktes?  

FORSVARLIG        eller til      LAVEST MULIG PRIS? 



Bevisstheten rundt transportkostnader er svært lav 



All PR er god PR? 



Hvem blir ansvarliggjort? 





Kundens fokus må endres 

- Ensidig fokus på pris bidrar til uønskede 
tilstander 

- Transportkjøpere må settes i stand til å 
ta riktige valg 

- Vårt bidrag er å spre kunnskap og 
forståelse om vår nærings utfordringer 

- Dersom også trafikksikkerhet, miljø og 
sosiale forhold vektlegges, vinner alle 

- Kjøp og salg på rampa er ikke godt nok.. 
 





Fair Transport:  
Vårt våpen i kampen mot useriøse aktører 

Et forpliktende kvalitetsprogram for 
vegtransportører som skal gjøre det 
lettere for transportkjøpere  
å velge bærekraftige, trafikksikre og 
sosialt ansvarlige alternativer. 
 





Fullverdig HMS-system 
(eksempel: NLF sitt egne 

HMS system KMV) 

For å være en Fair Transport-bedrift 
 kreves følgende: 

Godkjent 
trafikksikkerhetsprogram 

(eksempel: If aktiv 
sikkerhet) 

Dokumentasjon av 
utslippsvennlig kjøreadferd 

(eksempel: Bruke bilens 
flåtestyringsverktøy aktivt) 



Status prosjektet 
• Ca. 200 Fair Transport bedrifter pr dd – 

som er sertifisert ut  2018 

 

• Leder og sjåførmøter 1 halvår 2018 

 

• Nye krav til revisjon og system klart innen 
1.10.2018 

 

• Fair Transport bedrifter tilbys 
markedspakke 

 





Takk for oppmerksomheten! 

 
Følg NLF på  

www.lastebil.no  

facebook.com/lastebil 
 

http://www.lastebil.no/

