
Nasjonal Transportplan 2022 - 2033
Innspillsmøte om NTP

✓ Bergen, den 19.02.20
✓ Stord, den 21.02.20
✓ Skei, den 27.02.20

Regionsjef Jan-Ove Halsøy, Norges Lastebileier-Forbund



Helse, miljø og sikkerhet..?

▪ Veien er arbeidsplassen til de ansatte i våre medlems-

bedrifter.

▪ Veien er sjåførens kontor- eller vekstedsgulv.

▪ Vi ønsker ras- og trafikksikre, effektive, klima- og energivennlige veier for 
godstrafikken.

▪ Trasevalg må spesielt ivareta behovet for trygg og effektiv fremkommelighet for 
godstrafikken.

Tenk sikkerhet, miljø og energi = 
bygg veiene sikrest-, flatest-, rettest og kortest mulig (miljø- og energieffektive veier)
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Sjåførens hverdag

Hadde du godtatt dette?

Godkjente døgnhvileplasser
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Flaks avgjør om det går menneskeliv eller ikke!

Bare flaks avgjør om det går menneskeliv.

▪ På hvilken annen arbeidsplass blir flaks godtatt som 
HMS-tiltak?

▪ Bilister er utrygge og frykter for sin helse.
▪ For yrkessjåfører er dette ekstra belastende. Flere må 

daglig kjøre på rasutsatte strekninger.
▪ Blir i tillegg belastende for familier og andre:

❖ Kommer far eller mor hjem igjen i dag?
❖ En bror eller en søster?
❖ En nabo eller en venn?

▪ Sjåfører klarer ikke belastningen og slutter.
▪ Blir en rekrutteringsstopper.

Rasutsatte veistrekninger er et stort samfunnsproblem. 
Ras rammer alle, ikke bare den eller de som blir utsatt for ras.
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Dette koster «skjorten»



Hva er status i dag?
Avisa Hordaland 01.01.19

NRK 08.06.16

Foto: Frode Tellevik



Spørsmålene er: Hva velger vi?  Må vi prioritere?

Foto: Presis vei

Foto: NLF

Foto: NLF

Foto: Statens vegvesen

Undersjøisk tunnel

E16 Bergen – Voss kåret til «Norges verste vei» i 2018.
Dette er hovedpulsåren mellom Norges to største byer!
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NLF – Generelt
• Økte bevilgninger til rassikring
• Større statlige overføringer til fylkesveinettet – redusere vedlikeholdsetterslepet, 

utbedring av «flaskehalser» og oppjustering til bruksklasse Bk10 – 19,5 meter
• Økt fokus på vintervedlikehold
• Gul midtstripe
• Flere godkjente døgnhvileplasser
• Nasjonale føringer på alle ferjesamband, inkludert fylkesveiferjer

NLF vil ha TRYGGE, SIKRE og ENERGI- og MILJØEFFEKTIVE veier!

For å oppnå det må vi (kanskje) akseptere:
• Fjordkrysninger med ferje (hyppige avganger på dagtid, nattferjer)
• Mindre bygging av 4-felts motorveier og andre store «prestisjeprosjekter»



Vestland, sør – Riksveier

• E16/ K5 Arna – Gudvangen

• Ringvei Øst, byggetrinn 1 prioriteres (Fjøsanger – Arna)

• E134 Seljestad – Vågsli / KVU på arm fra E134

• E39 Hordfast, indre trasé (alt. ferje)

Overføre E16 og E134 til Nye Veier?

Vestland, sør - Fylkesveier

• Fv7 Granvin – Norheimsund (omkjøringsvei for E16)
• Større statlige overføringer til fylkesveinettet – redusere vedlikeholdsetterslepet
• Nasjonale føringer på fylkesveiferjer



Vestland, nord - Riksveier

• E39 Storehaug – Moskog (forbi Førde)

• Rv15 Strynefjellet

• E39 Bogstunnelen – Gaular grense (forbi Vadheim)

• E39 Byrkjelo - Sandane

• Rv5 Førde – Naustdal (rassikringsprosjekt)

Vestland, nord - Fylkesveier
• Fv614 Svelgen – Indrehus (tunnelprosjekt) 
• Fv57 Dale - Bygstad 
• Fv61 Naveosen – Brubakken (står igjen en liten stubbe)
• Fv615 Hyen – Storebru (Rassikring Hopsstranda, oppgradering til BK10 – 19,40)
• Fv 609 Førde – Flokenes (rassikringsprosjekt)
• Fv618 Sørpollen (rassikringsprosjekt)



Innspill til NTP



Takk for oppmerksomheten ☺


