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Transportkriminalitet
en situasjonsbeskrivelse



● Hvem står bak 
kriminaliteten innen 
transport?
– profitører? Sjåføren?

● Kunnskapsprodukt for 
styring og ledelse.

● Peke på mulige tiltak

Hvorfor vi har laget rapporten?



Hvem vi omtaler i hovedsak
Transportkriminalitet – en situasjonsbeskrivelse



Litt mer om rapportens avgrensinger

• Hva er transportkriminalitet?

• Rapport på bakgrunn av krimenhetens erfaring
• Godstransport på veg
• Persontransport på veg

• Ikke avgrenset til bare omtale problemstillinger 
innen SVV’s tradisjonelle ansvar. 



● Stort internasjonalt innslag, utfordrende å avdekke, sanksjonere og drive inn bøter

● Uklart og omfattende regelverk, fragmentert mellom ulike etater

● «Her og nå kontroller», klarer ikke utfordre de som driver organisert.

● Manglende fokus på de ulike ledd i transportnæringen, liten risiko for de som kanskje er 
rotårsaken til problemet. 

● Manglende effektive reaksjons- og sanksjonsmuligheter, forhold må anmeldes og 
prioriteres hos Politiet. 

Generelle tilretteleggende faktorer for transportkrim
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● Organisert fusk med fraktdokumenter, løyver, brudd på 
yrkestransportlov og forskrift

● Avansert manipulasjon av fartsskrivere, brudd på arbeidstid, kjøre-
og hviletids regler. 

● Unndragelse av lønn og diett til sjåfører, brudd på allmenngjørings 
regler. Brudd på lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

● Systematisk bruk av overlast for å øke marginer, brudd på 
bruksforskrifter.

● A-krim i vare- og budbil sektoren.
● Unndragelse av skatter og avgifter, brudd på skattelovgivningen
● Miljøkriminalitet, brudd på kjøretøyforskrifter med mer. 

Litt fra de ulike modus i rapporten



● Arbeidstid, herunder kjøre- og hviletid
– Manipulering av fartsskriver
– Fusk med sjåførkort
– «Fiktive timelister», dobbel 

bokføring.

● Riktig lønn jfr. arbeidskontrakt, 
allmenngjort lønn, når en tar hensyn 
til lengden på arbeidsdag og overtid.

De ulike modus og utsatte områder, Arbeidstid og lønn



● Vekter og dimensjoner

– Systematisk overlast gir gode 
marginer

– Kjøring uten nødvendige tillatelser 
og følgetransport ved store 
dimensjoner. 

– Varebiler også en gjenganger, men 
etter all sannsynlighet av andre 
grunner. 

De ulike modus og utsatte områder, overlast



● Miljøkriminalitet

– Manipulasjon av renseteknologi
• Tyskland: 1/5 lastebiler endret
• Norge: Aksjon, 40% manipulert 

(150 utplukkede kjøretøy til 
kontroll)

– Årsak: Kutte kostbare reparasjoner, 
og sparer mindre beløp til AdBlue
(4-6 % av dieselforbruk a kr. 6)

De ulike modus og utsatte områder, miljøet



En del pågående arbeid, både i EU (kabotasje, fartsskriver, lønn) og nasjonalt 
(avkriminalisering, risikoklassifisering, tilbakeholdsrett etc.)

● Ansvarliggjøring av flere ledd i transportkjeden
– Forslag om nye kontrakts bestemmelser for å motvirke transportkrim i Statens 

vegvesens kontrakter nå ute på høring. Ønsker å ta et større ansvar på området vi også 
er sektormyndighet.

● Etablering av spesialisert tverretatlig gruppe mot transportkriminalitet. 

Noen forslag til forebyggende og reaktive tiltak
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Transportkriminalitet – en situasjonsbeskrivelse

Tusen takk for 
oppmerksomheten!


