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Galopperende kostnadsutvikling i godstransport – konsekvenser for drift og 

vedlikehold av veinettet – krav om justering av kontrakter 

I løpet av 2021 økte kostnadene for norske transportbedrifter med 9,3 % i flg. SSB. Siden 

årsskiftet 2021/22 har den sterke økningen i kostnadene fortsatt, særlig med en galopperende 

økning i drivstoffprisene. 

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har sammen med andre næringsorganisasjoner bedt om at 

regjeringen og partiene på Stortinget umiddelbart iverksetter ekstraordinære tiltak for å sikre 

at transporten kan opprettholdes og for å redde norske arbeidsplasser og bedrifter i en svært 

anstrengt situasjon.  

For mange transportbedrifter er kontraktsutformingen slik at det ikke er mulig å justere 

prisene raskt nok for å dekke opp økningen i drivstoffprisene. Særlig gjelder dette selskaper 

som leverer i offentlige anbud. Her bør Statens vegvesen gå foran som ansvarlig 

transportkjøper og initiere reforhandling av anbud der økningen i dieselprisen kan tas høyde 

for. Risikoen for at selskaper bukker under som følge at av de ikke har rygg til å bære den økte 

belastningen på likviditeten er stor. 

NLF er gjort kjent med at bransjeorganisasjonen EBA som representerer alle de store drift- og 

vedlikeholdsentreprenørene i Norge, har etablert dialog med store offentlige kunder for å 

finne tiltak som kan gi rask effekt og redusere konsekvensene. Mesta skal ha spilt inn konkrete 

forslag som ifølge Mesta delvis skal kompensere for drivstofforbruk knyttet til vinterdrift med 

umiddelbar virkning.  

Utfordringene for NLFs medlemsbedrifter som underentreprenører er imidlertid så akutte, at 

det er nødvendig å finne løsninger nå. Vi er kjent med at Mesta får regulert sine priser hvert 

kvartal, men at denne kvartalsvis reguleringen ikke kommer underentreprenørene – de som 

faktisk utfører arbeidet – til gode. Overfor underentreprenørene foretas kun en årlig 

regulering, men ved denne reguleringen beholdes 10 % hos hovedentreprenør. 

  



  Side 2 

 

NLF forventer at Statens vegvesen som transportkjøper er seg sitt ansvar bevisst.  Den 

dieselprisutviklingen vi nå har vært og er vitne til, har det på ingen måte vært mulig å ta høyde 

for i kontraktene. Ingen av underentreprenørene har økonomi til å dekke slike 

kostnadsøkninger for å holde veiene brøytet og strødd. Selskapene vil raskt tappes for 

likviditet, og lønnsomheten vil i løpet av kort tid snus til negative resultat. Det betyr i så fall 

stans av virksomheten. Ingen selskaper kan med overlegg fortsette drift for kreditors regning. 

Om det ikke tas grep nå, vil mange bli nødt til å innstille driften. Drivstoff-fakturaene forfaller 

til betaling medio april, og om ikke tiltak iverksettes nå, vil det ikke være midler i driften til å 

dekke disse, kort vil da bli sperret, og driften må opphøre. 

NLF forventer at SVV snarlig tar grep for å løse disse utfordringene, sørger for kompensasjon 

overfor entreprenørene med en klausul om at dette skal videreføres i sin helhet til 

underentreprenør, og samtidig bidrar til at det i driftskontraktene mellom entreprenør og 

underentreprenør tas inn en reguleringsmulighet ved signifikante endringer i kostnader 

lastebileieren ikke er herre over (offentlige avgifter, drivstoffpriser).    

I tillegg bør SVV gjennomgå denne delen av sin virksomhet med sikte på å ivareta 

transportkjøperansvaret slik det fremkommer av NLFs program Fair Transport.   
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