
Terje Tandberg Transport AS

jernbane- lager- Lastebiltransport



Hønefoss Terminalen

jernbane- lager- Lastebiltransport



Terminalens 

beliggenhet:

Kun 1 time fra Oslo

Sentral plassering for 

distribusjon i Norge



•8 800 m2 lager

•25 000 m2 utearealer.

•215 meter med 

jernbanespor og rampe 

innendørs

•Norges eneste 

innendørs terminal med 

plass til 7 stk. 4 

akslede vogner.

Terminalens 

Fasiliteter



•Lasting/lossing av 

gods direkte fra/til 

jernbanevogner og 

biler.

•Lagring av gods.

•Crossdocking og 3. 

parts logistikk.

•Landsdekkende 

distribusjon.

Hva kan vi gjøre?



•Over 50 års transport 

erfaring. 

•Ansvarlig for daglig 

drift av Hønefoss 

terminalen.

•Spesialist på handling 

og transport av papir 

og adr-gods.

•Lukkede biler, åpne 

biler med kran, 

varebiler, trucker og 

teleskoplaster.

Terje Tandberg 

Transport AS



Terje Tandberg 

Transport AS



•Tanktransport i 

Sverige.

•Lokalisert i Eskilstuna, 

10 mil fra Stockholm.

•Transport av farlig 

gods i flytende form i  

hele Sverige og Norge.

•60 tonn totalvekt i 

Sverige (50 tonn, 

Norge).

Terje Tandberg 

Transport ab



• følte at bransjen ble dyttet til siden av rederiene

• Følte at sikkerheten ikke ble ivaretatt som den burde

• Ble stående inntil 10 timer for å få være med en ferge

• Så at folk snudde skiltene før de tok ferge

• Satte oss inn i lovverket, og fikk tolket dette.

• Så at lovverket ikke ble håndtert riktig, men ingen 

tok tak i det.

Farlig gods med ferger

Bransjens utfordringer: 



• Forskrift om transport med ferge 26.03.2003 regulerer i hvilken 

rekkefølge kjøretøyene skal tas ombord på ferge

• §3 første ledd lyder: Kjøretøy tas med i den rekkefølge disse kommer til 

fergekai/ oppstillingsplass, med mindre fergefører eller den han 

bemyndiger betemmer noe annet på grunn av stuings- og vekthensyn

• Utrykningskjøretøy under utrykning, teleselskapers og 

elektrisitetsvesenets feilretterbiler i tjenesteoppdrag og busser i rute 

har fortrinnsrett. Utrykningskjøretøy har fortrinnsrett også på 

retur. Kjøretøy i merket begravelsesfølge, hestetransport og 

transport av levende dyr i næringsvirksomhet har fortrinnsrett ved å 

varsle ferjefører senest 15 minutter før ferjeavgang.

Leger, jordmødre, hjemmesykepleiere, prester, veterinærer og politi 

har fortrinnsrett på uoppsettelig tjenestereise.

Regionvegkontoret kan gi fortrinnsrett til andre i særlige tilfeller.

Dersom det møter opp flere med fortrinnsrett ved ferjeleiet enn 

ferjen kan ta med, bestemmer ferjefører eller den denne bemyndiger 

hvem som er mest berettiget. Livsviktige transporter skal alltid gå 

foran.

Farlig gods med ferger

Lovverket den gang: 



• Samferdselsdepartementet

• Vegdirektoratet

• Direktoratet for samfunnsikkerhet og 

beredeskap

• Sjøfartsdirektoratet

• Rederiene, fergeselskapene

• Norges Lastebileierforbund

• Medier

Farlig gods med ferger

Sendte åpent brev til myndighetene

Juli 2006



Farlig gods med ferger

• Forklarte at bransjen hadde store problemer med 

ferger

• utfordringer daglig med opptil 10 timer venting pr. 

ferge

• Fergene er en del av veien, uholdbar situasjon

• Hvor er logikken i lovverkene?

• adr kap. 1.10 Security og §7 krever tilfredstillende 

sikkerhet under midlertidig opphold

• Vi må bryte et lovverk for å overholde et annet

• Så strenge lover at folk snur skiltene

Hovedinnhold i brevet



• Ingen verdens reaksjon fra myndighetene 

……………inntil media tok tak i saken. 

• TV2 var med en hel dag og filmet hvordan vi 

ble behandlet. tabloidpresse og fagpresse 

viste interesse.

• Vegdirektoratet innkalte alle parter til møte 

Farlig gods med ferger

reaksjon på brevet



• Alle som fikk brevet vårt ble invitert til møte.

• Alle unntatt Sjøfartsdirektoratet møtte opp.

• NTNU stilte med forskningsrapporten RISIT.

• NTNU konkluderte med at passasjerbegrensningen 

på ferger bør fjernes.

• Alle parter var enige om at det var behov for 

endringer.

• Det ble avklart på møtet hvordan lovverket skal 

tolkes.

Farlig gods med ferger

Møte med Vegdirektoratet



• Forskrift om transport med ferge 26.03.2003 

regulerer i hvilken rekkefølge kjøretøyene skal 

tas ombord på ferge 

• §3 første ledd lyder: Kjøretøy tas med i den 

rekkefølge disse kommer til fergekai/ 

oppstillingsplass, med mindre fergefører eller 

den han bemyndiger betemmer noe annet på grunn 

av stuings- og vekthensyn

• I brev fra Tor-Sverre Thomassen og Lill Gjevre 

fra Veg- og ferjeforvaltningen i Vegdirektoratet 

datert 19.06. 2006 sier de at dette også gjelder 

for kjøretøy som transporterer farlig gods 

Farlig gods med ferger

Riktig tolkning av lovverket



• Utarbeidet av Rambøll for Vegdirektoratet, Norsk 

Petroleumsinstitutt, Norges lastebileier- Forbund, 

Norsk industrigass Forening og DSB.

• Større fare for ulykker ved kjøring på vei, enn å stå 

stille på en ferge.

• Bør være et mål å forenkle lovverket.

• Restriksjoner på antall passasjerer kan fjernes på 

åpent dekk.

• ADR kan benyttes isteden for IMDG på innlands-

ferger.

Farlig gods med ferger

Rambøll- rapporten 2004



• Konkluderte med at transportbransjen har store kostnader 

med dagens regelverk.

• Så strengt regelverk at folk unnlater å fortelle at de har 

farlig gods.

• Større fare for ulykker på dårlige omkjøringsveier enn å stå 

stille på en ferge.

• Regelverket bør bli mindre restriktivt.

• Dagens strenge regelverk fører til økt totalrisiko.

• Hvorfor er det to forskjellige regelverk ADR /IMDG på 

innenriks ferger?

• Regelverkene bør harmoniseres. 

• Passasjer-bergrensningene kan fjernes.

Farlig gods med ferger

RISIT



• Hele bransjen fikk en helt annen hverdag.

• Vi ventet til vi er først i fergekøen, deretter fikk vi 

være med og det fylles opp med det antall 

passasjerer som er lovlig iht godstype.

• Det kunne bli konflikt med persontrafikken, men hva 

er problemet med å måtte stå over en ferge med 

personbil, i forhold til opptil 10 timer med lastebil?

• Dette fungerte bra for bransjen i noen år, helt til 

Magnhild Meltveit Kleppa brått endret dette uten 

varsel…

Farlig gods med ferger

Hva Skjedde etter Møtet?



• Forskrift om transport med ferge 26.03.2003 

regulerer i hvilken rekkefølge kjøretøyene skal tas 

ombord på ferge

• §3 første ledd lyder: Kjøretøy tas med i den 

rekkefølge disse kommer til fergekai/ 

oppstillingsplass, med mindre fergefører eller den 

han bemyndiger betemmer noe annet på grunn av 

stuings- og vekthensyn

• I tillegg har det nå kommet med følgende tekst etter 

endringen til Magnhild Meltveit Kleppa: Ferjefører 

eller den denne bemyndiger kan og i enkelttilfeller 

gjøre unntak for motorvogn med farlig last, når 

dette gir betydelige ulemper for mange andre som 

skal med ferje.

Farlig gods med ferger

Hvordan er dagens regelverk



• I dag er vi tilbake til der vi var tidligere.

• Opptil 10 timer venting.

• Må bryte et lovverk for å overholde et annet.

• Dårligere totalsikkerhet for samfunnet.

• Hvorfor?

• hva kan vi gjøre med det?

Farlig gods med ferger

Hvor er vi i dag?



• I samtale med Sjøfartsdirektoratet sier de at etter 

regelendringen til Meltveit kleppa, så har de færre 

transporter av eksplosiver med ferge.

• Tror dere at dette er sannsynlig?

• Det bygges ikke noe mindre i dag enn tidligere, og 

sprengstoff på vestlandet er ofte helt nødvendig for 

å sprenge ut tomter.

• Mer sannsynlighet at folk snur skiltene igjen for å få 

utført en jobb, enn at mengden har gått ned.

• Dette fører til dårligere totalsikkerhet for 

samfunnet.

Farlig gods med ferger

Sjøfartsdirektoratet



• Hva gjør Sjøfartsdirektoratet?

• Tar de i det hele tatt hensyn til Rambøll og RISIT i 

utforming av nytt regelverk?

• Hvorfor tar ikke DSB som skal være et overordnet 

organ for samfunnets sikkerhet tak i dette overfor 

Sjøfartsdirektoratet?

• Hva gjør vi for å komme videre med dette?

• Hvilke «knapper» skal vi trykke på?

• Hvorfor er samfunnet slik at lover slår hverandre 

ihjel og fører til mindre totalsikkerhet for 

samfunnet? Dette er ikke det eneste eksemplet.

Farlig gods med ferger

Sjøfartsdirektoratet



• I rapporten RISIT er det mange flere hendelser med 

gass enn med eksplosiver på ferge

• Allikevel har Sjøfartsdirektoratet økt antall 

passasjerer på ferge med gasstransporter mens 

antallet passasjerer på ferge med eksplosiver 

fortsatt står på samme sted (maks 12 passasjerer)

• På hvilke grunnlag har de gjort dette?

• Maler Sjøfartsdirektoratet sin egen kake her?

• Hvorfor gjør ikke Sjøfartsdirektoratet som RISIT og 

Rambøll rapporten sier - og fjerner 

passasjerbegrensningen så problemet blir borte?

Farlig gods med ferger

Sjøfartsdirektoratet









Takk for oppmerksomheten


