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Sørg for å få med deg de ferskeste Scania-nyhetene  

på facebook.com/NorskScania, husk å trykke «liker».  

Har du et Scania-bilde du ønsker å dele via Instagram, 

tag det med #scaniafamilien eller #norskscania. 

Utvalgte bilder vil bli trykket i vårt kundemagasin, 

Scania Fokus. Velkommen til Scaniafamilien!

Snart 900 følger oss på Instagram
21.033 følger Norsk Scania på Facebook
1.192 har tagget #scaniafamilien 
 

           Bli med du også!          

#scaniafamilien
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Kjørebriller med fargeskiftende og polariserte glass

Kjørebriller for
yrkessjåføren!

Uten briller – reflekser
i frontruta

RABATTKUPONG KR 500,-
Klipp ut og ta med denne slippen så får du hele 500,- i rabatt på din kjørebrille!

Kan ikke kombineres med andre konsepter og tilbud. Gjelder ved kjøp av komplett brille. Gyldig ut 2015.

Mindre reflekser

Bedre kontrast

Glassene skifter farge 
etter lysforhold

AKERSHUS Bekkestua Optikk AS, c)optikk Eidsvoll, c)optikk Jessheim AS, c)optikk Skårer, Liens Optiske AS, Sandvika, SmartLook Optikk AS, Sørumsand, Sundet Optikk A/S, Eidsvoll AUST-AGDER Evje Optikk, Grimstad Optikk BUSKERUD Hokksund Optiske A/S, Lier-
byen Optikk as, Optiker Else Morseth AS, Hvittingfoss, Synsenteret Drammen AS HEDMARK Brillehuset Løten AS, Carisma Optikk Elverum AS, Carisma Optikk Grue AS, Carisma Optikk Solør AS, Carisma Optikk Trysil AS, Rena Optiske, Skarnes Optiske AS, Tynset 

Optiske AS,  HORDALAND Bergen Optikk Sletten Senter, Kleppestø Optikk AS, Optikus Krohn Bystasjonen AS, Bergen, Synsenteret Voss A/S, Øyeoptikk Teigland, Bergen Sentrum, Øyeoptikk Teigland, Åsane senter MØRE OG ROMSDAL Brattvåg Synssenter AS, 
Brillehjørnet Molde, Havblikk Optikk A/S, Ulsteinvik, Moa Optikk AS, Ålesund, Optikk Volda NORDLAND Din Optiker, Mo i Rana, Salten Synssenter AS, Fauske, Tvedt Optikk AS, Sortland NORD-TRØNDELAG Brillehuset - Rangul, Levanger, Mosand AS, Overhalla 
OPPLAND Brillehuset Dokka AS, Dombås Optiske AS, Flækøy Optikk, Vågå og Lom, Rob Optikk, Ringebu, Storgata Optiske A/S, Jevnaker OSLO c)optikk Krogh, Sentrum, Gregersen Optikk AS, Frogner, Grorud Optik AS, Røa Optikk AS, Ses Optikk AS, Grünerløkka  

ROGALAND Brillehjørnet, Egersund, Optikk Og Syn AS, Bryne, Strand Optikk AS, Jørpeland, Synsenteret Stavanger SOGN OG FJORDANE Synsenteret Florø AS, Synsenteret Sør AS, Førde SØR-TRØNDELAG Heimdal Optikk AS, Koren Optikk AS, Rissa,  
Koren Optikk Trondheim AS, Skogstad Ur & Optikk, Brekstad og Åfjord TELEMARK Lorgnetten Briller og Kontaktlinser as, Skien, Optiker Vestøl AS, Kragerø VEST-AGDER Brilleoptikk AS, Vågsbygd, Kvinesdal Optikk A/S, Mandal Optikk as, Tid & Syn AS, Vennesla  

VESTFOLD Hitz Optikk, Larvik, Holmestrand Optikk AS, Optiker Rønning AS, Horten, Tønsberg Optiske A/S ØSTFOLD Rakkestad Optikk AS 



NLF lanserte forleden vårt store varebilkonsept. Vi inviterer 

godstransportører med varebil til å bli fullverdig medlem. 

Kjører du gods mot betaling skal du og bør du være medlem  

i NLF. Uavhengig av størrelsen på bilen! 

Formålet med etableringen av NLF Varebil er å tilby en profesjonell organisasjon 
til den delen av godstransportbransjen som bruker varebil og naturlig passer inn 
under NLF-paraplyen.

Og vi har mye å tilby varebileierne. Først og fremst trenger også denne delen 

av næringen en slagkraftig næringspolitisk organisasjon som taler deres sak 

til myndighetene. Det gjør NLF bedre enn noen annen. Vi har et etablert 

apparat og vi har gode relasjoner til både politiske og administrative myndig-

heter. Ingen taler godstransportørenes sak bedre enn NLF. 

Dernest har vi en rekke gode fordeler til våre medlemmer herunder selv- 

følgelig også til våre varebileiere.  Vi har store og tunge samarbeidspartnere 

og vi er i gang med å lansere egne spesialfordeler for de som driver med vare-

bil. Flere aktører er på banene, og flere er på vei. Det skal være fordelaktig 

å være NLF medlem!

Som medlem i NLF blir varebileierne en del av et større faglig og 

sosialt fellesskap der en får utviklet seg som bedriftsleder og kan etablere 

nyttige nettverk både profesjonelt og privat. 

På toppen av det hele er våre nye varebilmedlemmer med på å styrke 

NLFs gjennomslagskraft ved at de sikrer at den eneste organisasjonen 

som fullt og helt arbeider for godstransportørenes næringspolitiske 

interesser får større tyngde når politikere og byråkrater både i og 

utenfor Norge skal håndteres. Det trenger næringen. 

Velkommen til NLF – alle dere varebileiere!

TRANSPORT 2016
Endelig er det klart for en ny NLF-messe! 9.-11. juni neste år er det 

klart for Transport 2016 – NLF-messa på Lillestrøm. Takket være et 

godt og nært samarbeid mellom NLF, Norges Varemesse, Volvo Norge 

AS, Norsk Scania AS og påbyggergruppen i Norsk Industri blir messen 

en realitet. Transportnorge samler seg igjen i en messe av og for bransjen.  

Det er det grunn til å være fornøyd med. Vi ser frem til arrangementet og  

er sikker på at det vil tjene omdømme, rekruttering og samholdet i norsk 

transportbransje!

VELKOMMEN 
VAREBIL-
EIERE!
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Geir A. Mo
LEDER

Vi har store og tunge  

samarbeidspartnere og vi er 

i gang med å lansere egne 

spesialfordeler for de som 

driver med varebil.
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Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet har gått av som stats- 

sekretær i Samferdselsdepartementet. Etterfølgeren heter  

Tom Cato Karlsen.

Tom Cato Karlsen er utdannet lege og 
har jobbet som lege på Forsvarets Sea 
King redningshelikoptre. Han er fra 
Bodø og har vært varaordfører i Nord-
landsbyen. FrPs Reynir Johannesson 
ble også utnevnt til ny statssekretær i 
Samferdselsdepartementet og vil  
arbeide nært med samferdselsminister 
Ketil Solvik-Olsen. 

Bytter posisjon
Karlsen rykker litt til siden i departe-
mentet i og med at han også tidligere 
var statssekretær, men har får nytt  

ansvarsområde – vei. Norges Laste- 
bileier-Forbund fikk den nye stats- 
sekretæren til å stoppe innom NLFs 
planleggingskonferanse i juni. Karlsen 
syntes det var både hyggelig og viktig 
å møte ledere i NLF direkte.

– Jeg er ydmyk i forhold til oppgaven 
jeg nå tar på meg og jeg vil både lytte til 
og samarbeide med transportnæringen 
om flere store prosjekter, sa Karlsen til 
NLF. 

Samme retning
– Begge de to nye statssekretærene er  

dyktige politikere, som vi ser frem til å  
utvikle et tett og nært samarbeid med, 
sa administrerende direktør i Norges 
Lastebileier-Forbund, Geir A. Mo. 

Bård Hoksrud har vært en viktig 
person for vår næring og en god sam-
arbeidsparter for NLF i alle de årene 
han har arbeidet med samferdsels- 
politikk, først i Stortinget og senere i 
regjering. 

– At han nå går av som statssekretær 
er et tap for vår næring. Få statssekre-
tærer har som Hoksrud innsikt i og 
omsorg for godstransporten, sier  
administrerende direktør i Norges 
Lastebileier-Forbund, Geir A. Mo. 

– Vi er bokstavelig på vei sammen, 
svarte Karlsen, som lovet å ta et godt 
grep rundt Hoksruds stafettpinne.

POLITISK LEDELSE I SAMFERDSELSDEPARTEMENTET:  
Fra venstre: Statssekretær Reynir Jóhannesson (FrP), 
statssekretær John-Ragnar Aarset (H), samferdsels- 

minister Ketil Solvik-Olsen (FrP), politisk rådgiver Sara 
Økland (FrP) og statssekretær Tom Cato Karlsen (FrP). 

Foto: Olav Heggø, Fotovisjon

DEN NYE LØPEREKKA

Tekst: TORE BENDIKSEN tb@lastebil.no     J. KRISTIAN BJERKE jkb@lastebil.no
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• Dedikerte biler for transport av AdBlue®

• Bilens leveringsutstyr er godkjent av 
 Justervesenet for kjøp og salg
• Leveringsseddel sendes deg på mail i  
 det øyeblikket leveransen er foretatt
• Faktura som pdf fil på mail

Vi leverer også Air1® (AdBlue®) i følgende emballasje:
• 10 liter kanner, 200 liter fat og 1.000 liter IBC
• Vi leier gjerne ut en tank til deg, 5.000 eller 9.000 liter.

Vær sikker på kvaliteten når du kjøper AdBlue®, dette er svært viktig! Produksjonen og transporten av Air1® i Norge er godkjent av VDA Qualification process.

Air1® er et registrert varemerke som tilhører Yara International ASA. AdBlue® er et registrert varemerke som tilhører VDA (Verband der Automobileindustrie e.V)

Vi leverer AdBlue® i bulk over hele landet 
– til dine egne tanker eller IBC’er

Ønsker du et godt tilbud, ta kontakt med Edgar Borge, tlf.: 404 65 722. 
E-post: edgar.borge@yara.com, www.air1.info eller www.yara.com

Totalkostnaden for lastebil-

transport falt 0,8 % fra april 

2015 til mai 2015. 

Årsaken er nedgang i delindeksen for driv-

stoff, mens delindeksene for lønn, reparasjon, 

ferge og bompenger samt kapitalkostnad 

økte. Øvrige delindekser var uendret. 

De siste tolv månedene har de totale kost- 

nadene gått ned med 0,3 %. 

Detaljert informasjon fås ved å abonnere  

på det månedlige indeksheftet som utgis av 

Norges Lastebileier-Forbund i samarbeid med 

Statistisk sentralbyrå. For medlemmer av NLF 

er deler av denne statistikken tilgjengelig på 

lukket medlemsområde.

KOSTNADSUTVIKLINGEN MAI 2015

FORESPØRSEL OM ABONNEMENT 

OG MEDLEMSKAP I NLF RETTES TIL:

Karin Noreng, Telefon: 415 44 100, 

E-post: kn@lastebil.no
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NLF/SSB - Lastebiltransport

Konsumpris

Totalkostnaden for lastebiltransport - % endring siste 12 mnd
Vektet gjennomsnitt - alle kostnadsgrupper

FAGANSVARLIG

SENIORRÅDGIVER NÆRINGSPOLITIKK: 

Thorleif Foss, Telefon: 415 44 100, 

E-post: tf@lastebil.no
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I følge vår siste medlems- 

undersøkelse svarer 69%  

av medlemmene at NLF har 

blitt mer synlig i mediene i 

2014 enn i 2013.

– Dette er en meget hyggelig og moti-
verende tilbakemelding fra medlemme-
ne på at det arbeidet vi gjør gir resultater 
sier en fornøyd Geir A. Mo. Men å 
komme i mediene med vårt budskap er 
bare halve jobben sier Mo som er veldig 
klar over at veien ofte er lang fra å få 
fram budskapet i mediene til å få gjen-
nomslag politisk.

Mye omtaler
– Uansett er dette en viktig del av arbei-
det i NLF. Vi skal bli mer synlige for det 
norske folk i arbeidet med å tydelig- 
gjøre behovet for denne næringen, og 
gjøre rammebetingelsene bedre.

At medlemmene synes Norges Laste-
bileier-Forbund er blitt mer synlige i 
media stemmer godt med virkeligheten. 
I følge Retriever Norge AS som fører 
denne typer statistikk var NLF omtalt i 
over 1 800 artikler i forskjellige medier 
i 2014. NLF blir stadig oftere bedt om å 
uttale seg i viktige saker i riksmedia og 
de store mediene er ofte på jakt etter våre 
synspunkter.

Egenprodusert
Også på NLFs nettside www.lastebil.no 
var det en meget sterk vekst i 2014. Hele 

546 927 lesere besøkte nettstedet i fjor. 
Dette til sammenligning med 2013 da 
det var 180 pst.

april 2014 juli 2014 oktober 2014

01. jan 2014 – 31. des. 2014:           Økter

01. jan 2013 – 31. des. 2013            Økter

BLIR HØRT: NRK var svært interessert i å høre hva NLF mente om samferdselsbudsjettet i årets statsbudsjett. Foto: NLF

Tekst: KJELL OLAFSRUD ko@lastebil.no

LASTEBIL.NO: Månedlig besøk på lastebil.no i 2013 og 2014.

NLF I ALLE 
KANALER

Mer synlig enn noen gang:
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www.utvalgte.no

Dombås
 Tlf: +47 61 24 10 23

 Oppdal
 Tlf: +47 72 40 06 40
3 Rudshøgda Nordgående Kro
 Tlf: +47 62 35 50 50

 e d Kro  Skjåk
 Tlf: +47 61 21 40 24

5 Taverna Alvdal
 Tlf: +47 62 48 71 33

 o ell Nor Kro  Nesbyen
 Tlf: +47 32 06 73 40

 gnas er o ell  Gran
 Tlf: +47 61 32 86 13

 or en s Kro  Gjelleråsen
 Tlf: +47 67 06 77 90

 Rus ad Ka e  Sokna
 Tlf: +47 32 18 10 10

 ols ad o ell  Gol
 Tlf: +47 32 02 97 20

 ser e   Elverum
 Tlf: +47 452 35 056

 aldres or en  Nes i Ådal
 Tlf: +47 32 13 77 33
13 Gjestegården Fagernes
 Tlf: +47 61 35 88 00 
1  alsø tunet  Valsøyfjord
 Tlf: +47 915 55 165

15 sehaug Ka eter a  Stryn
 Tlf: +47 57 87 17 40
1  Ton s atglede  Hønefoss
 Tlf:  +47 32 12 12 12
17 Sandefjord Motor Hotel
 Tlf:  +47 33 48 90 60

Sammen setter vi standarden for spisesteder langs norske veier.

Det satses 1 milliard euro på 

MAN i årene fremover. Dermed 

er ryktet om MANs død mildest 

talt sterkt overdrevet.

Frankfurter Allgemeine Zeitung skrev 
for en tid tilbake om restruktureringen 
av Volkswagen-konsernet og kampen i 
ledelsen. MAN ville bli en del av salde-
ringen ble det hevdet. Nyheten ble pluk-
ket opp av media og tolket av mange 
som om Scania og Volkswagen skulle 
bære 100 år med MAN-lastebiltradisjon 
videre. I dette ligger det en stor feil.

MAN blir sterkere enn 
noensinne
VAG satser over åtte milliarder euro på 
videreutviklingen av MAN og VW–
gruppen etablerer et nytt holdingsel-
skap, Truck & Bus GmbH, for sine 
nyttekjøretøymerker. Disse vil bestå av 
MAN Truck & Bus AG, MAN Latin 
America, Scania AB og Volkswagen 
nyttekjøretøy.

For den norske MAN-importøren er det 
viktig å legge ved fakta:
•  MAN og Scania skal beholde sine 

egne, sterke merkevarer.
•  Den fremtidige selskapsstrukturen til 

MAN SE (til nå morselskap for MAN 
Truck & Bus, MAN Diesel & Turbo 
og MAN Latin Amerika) vil som en 
følge av oven nevnte fakta naturlig nok  
bli utredet i tiden fremover.

MAN Norge: 

RESTRUKTURERING: VW posisjonerer sine nyttetransportmerker på forskjellige kontinenter. Det betyr ikke at merket 
MAN lastebil og buss vurderes nedlagt. Foto: MAN

STORM 
I ET VANN-
GLASS
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NLF VAREBIL: Denne dekorerte varebilen vil bli 
stilt til disposisjon for arrangementer i alle 
regionene. Foto: NLF
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Lastebileierne åpner 

organisasjonen for varebil- 

eierne.

N
LF inviterer godstransportører 
med varebil til å bli fullverdig 
medlem. Formålet med eta- 

bleringen av NLF Varebil er å tilby en 
profesjonell organisasjon til den delen av 
godstransportbransjen som bruker vare-
bil og naturlig passer inn under NLF- 
paraplyen.  

Administrerende direktør i Norges 
Lastebileier-Forbund, Geir A. Mo,  
mener at forbundet har mye å tilby.  

Kjører for samme lag
– For varebileierne vil NLF tilby et vel-
fungerende forbundsapparat med mange 
fordeler. NLF vil også være en viktig 
faktor for varebilsektoren når det gjelder 
myndighetsrelasjoner. Dette er en natur-
lig utvikling. Både laste- og varebilsek-
toren vil ha stor økning i godstrafikken 
de kommende tretti årene, sier Mo. 

For andre gang
Norges Lastebileier-Forbund ble etablert 
for 80 år siden. Den gangen var mye av 
norsk godstransport kjørt av tilfeldige 
aktører i konkurranse med seriøse vogn-
menn. Formålet med å starte NLF var å 
organisere lastebileiere med løyve for å 
kunne kjøre lovlig transport.  Dagens 
godstransport med varebil har 
nok enkelte paralleller.

NLF
VARE-
BIL
Tekst: TORE BENDIKSEN tb@lastebil.no
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Ingen krav til aktørene
Under registeret for transport er det  
44 000 varebiler i sektoren som relateres 
til NLF. Ordinær transport ut-
gjør en stor del av disse og 
forbundet vil forsøke å 
nå frem til dem.  

Stiller krav 
til medlem-
mene
Det er i dag 
mulig for alle 
å etablere seg 
med varebil-
kjøring og det 
stilles ingen 
vilkår til teknisk 
kvalitet på bilen. 
Heller ikke er det 
nødvendig med løyve el-
ler krav til kjøre- og hviletid. 
Store varebiler og små lastebiler som 
veier under 3,5 tonn kan kjøres uten 

opplæring med vanlig førerkort. 
Varebileiere kan ha andre behov enn 

lastebileiere, men kravet til lovlig drift 
av enkeltmannsforetak og sel- 

skaper er de samme. NLF 
Varebil-medlemmer 

vil blant annet 
måtte ha gyldige 

a rbeidskon-
trakter og vise 
at de er 
momsplikti-
ge.

– Vi har 
mye å tilby 

de aktørene 
som ønsker å 

ha en tilknyt-
ning til et for-

bund, men ved siden 
av alle medlemsfordelene 

er det kanskje viktigere at vi 
tilbyr kurs i bedriftsledelse og opplæring 
innen transportsektoren. I tillegg kom-

mer HMS og advokattjenester, sier  
forbundsleder i NLF Per Madsen.

Det typiske medlemmet
Rekruteringen vil i stor grad skje blant 
unge mennesker. NLF samarbeider nært 
med Transportkompetanse, som vil 
kunne bidra med utdanning og opp- 
læring i fagområder denne gruppen gjer-
ne ikke er så sterke i. 

– Det første varebilmedlemmet er re-
gistrert, og vi merker at det kommer 
støtte fra NLF-medlemmer som alle- 
rede er registrert med lastebiler, men 
som vil registrere sine varebiler også, sier 
Madsen. 

Kvalitetsstempel
– NLF-merket på bilen forplikter. Det 
skal fortelle oppdragsgivere, myndig-
heter og publikum om at denne  
transportøren er en seriøs aktør, som  
blir ivaretatt av NLF-familien avslutter 
Mo.

GODT SYNLIG: NLF-varebilen vil være et kjennemerke for satsingen. Foto: NLF

2015

   
    

    
 R

EGISTRERT NLF-MEDLEM

 

www.lastebil.no

RENAULT-SAMARBEID: Alle som kjøper en Renault 
varevogn hos Volvo/Renault vil bli tilbudt ett års gratis 
medlemskap i NLF Varebil. Foto: NLF

TRENGER EN ORGANISASJON: Både EU og IRU har begynt 
å interessere seg for varebil. Forbundsleder Per Madsen 
tror også at mange jobber under vanskelige arbeidsvilkår, 
men han mener det vil ta tid før løyve innføres også i 
denne sektoren av godstransport. Foto: NLF 

FREMTIDSRETTET: Formålet med NLF Varebil er å tilby  
en NLFs profesjonalitet til den delen av godstransport-
bransjen som bruker varebil, sier Geir A. Mo. Foto: NLF
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DRIVSTOFF
NLF har en medlemsavtale med Statoil som gir medlemmer rabatt på drivstoff, 

smøremidler og kjemiprodukter. NLFs medlemmer er blant Statoils viktigste 

kunder og tilbys eksklusive løsninger gjennom NLF-avtalen. Statoils produkter 

til næringen er drivstoff distribuert via trucknettverk eller levert i bulk. 

Stasjonsnettverk

Statoil har totalt 560 stasjoner/automater i Norge. 470 av disse er spesielt 

tilrettelagt for tyngre kjøretøy og inngår i Statoils Trucknettverk. Statoils kort 

kan også benyttes på alle Best-stasjoner i Norge.

TELEFONI OG INTERNETT
Avtale med Telenor som gir NLF-medlemmer gunstige betingelser på

• Mobiltelefoni • Internett og datakommunikasjon • Fasttelefoni

DEKK:
Dekkmann tilbyr skreddersydde løsninger tilpasset hvert 

enkelt medlem og markedets beste priser.

Ta kontakt med din Dekkmannforhandler for å se tilbud og utvalg.

• Dekkhotell med forsikring • 24-timers service • Smøring og kontroll

• Nitrogenfylling • Flåtestyringssystem • Hjulstillingskontroll

• Felgrenovering og rengjøring • Air condition rens

KOMPETANSE
Transportkompetanse er næringens egen kompetanseleverandør 

og tilbyr skreddersydde kurs, oppdragsavtaler, konsulentbistand og  

ikke minst førerkort og opplæring. Med 22 avdelingskontorer er

Transportkompetanse tilgjengelige over hele landet.

FORSIKRING
NLF har en svært god og omfattende avtale med If

• NLF medlem får 10 % rabatt på varebiltariff

• NLF medlem med 75% bonus får halv egenandel ved kaskoskade

• NLF medlem får utvidet kaskodekning til superdekning. Dette innebærer 

maskinskadedekning, Utvidet leiebildekning til 30 dager og nybilgaranti ved 

skade takst som overstiger 60% av nybilverdi, og bilen ikke er eldre enn 3 år. 

Ellers vil varebileierne få de samme fordelene som øvrige NLF medlemmer.

Her er noen av fordelene:

• NLF garantien – innebærer garanti for riktig forsikringsdekning

• Gunstig helseforsikring - (40 % rabatt)

• Personal og yrkesskadeforsikringer for NLF medlemmer

• If pensjon for NLF medlemmer

• Løyvegaranti

• Egen avtale om private forsikringer for bedriftseiere og ansatte

• Eget telefonnummer for NLF kunder – 815 11 566

• NLF ansvar – speditør og bedrift, eksklusivt for NLF medlemmer

• Egne autoriserte kontaktpersoner som er dedikerte spesielt 

for rådgivning til NLF kundene

• Skadeoppgjør – dedikerte medarbeidere som tar seg av NLF medlemmene

FINANSIERING
Nordea Finans er stolt over å være  Norges Lastebileier Forbunds 

samarbeidspartner innenfor finansiering.  Som medlem av NLF er du gjennom 

Nordea Finans Norge AS sikret gunstige betingelser og prioritert oppfølging 

når du skal ordne finansieringen av din neste bil. Nordea Finans tilbyr både 

lån og leasing til anskaffelse av ny bil.

Billeasing gjør at kunden slipper å binde kapital eller ta opp lån for å 

finansiere bilkjøpet. På den måten kan bedriften fornye bilene oftere. Nordea 

Finans kjøper og eier bilen, mens kunden leier mot en avtalt månedspris.

Månedsleien er et fast beløp som utgiftsføres fortløpende. Dette dekker både 

avskrivninger og renter. Bedriften kan fritt velge bilmerke og har i tillegg 

mulighet til å forlenge eller forkorte leasingperioden. Det innebærer at det er 

enkelt å bytte bil også under leasingperioden.

Bedriftens fordeler med Billeasing

• Full bruksrett

• Unngår å binde kapital

• Leiebeløpet er fradragsberettiget

• Inntil 100% finansiering

• Forhandlergarantert restverdi

• Reduserer risiko ved innbytte

• Bilene kan leveres tilbake eller etter avtale leies videre ved  

avtaleperiodens slutt - normalt etter 3 til 5 år

MEDLEMS-
FORDELER



LANGTRANSPORT
SERIE T

EN LASTEBIL ER ET
SENTER FOR INNTJENING

“Utrolig lavt drivstofforbruk”, “Nesten for godt til å være sant”, 
“Utgiftene til drivstoff er redusert betydelig etter at vi tok i 
bruk vår nye T-serie.” 

Superlativene er mange, og blant de som til nå har prøvekjørt 
den nye T-serien er det særlig to ting som vekker begeistring: 
Det ene er komfort og det andre er drivstofføkonomi.
At begge deler er avgjørende for å kunne skape et godt resultat 
for bedriften vet vi jo, og med Volvos velutbyggede servicenett i 
ryggen ligger det til rette for et både lønnsomt og problemfritt 
bilhold for deg som lever av transport. Det er jo bare slik det 
skal være!

www.renault-trucks.no
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Med Volvos velutbygde
servicenett i ryggen får du
hjelp når du trenger det!

Volvo Truck Center
Oslo
Jessheim
Drammen
Gjøvik
Volmax
Råde
Borgeskogen
Hamar
Skien
Nordic Last og Buss
Bodø
Harstad
Sortland
Svolvær
Tromsø

Trucknor
Bergen
Froland
Førde
Haugesund
Kristiansand
Sandnes
Stryn
Wist Last & Buss
Molde
Mo i Rana
Mosjøen
Steinkjer
Trondheim
Ålesund

NÅR: 7. november 
 kl.: 10:00 - 16:00 

HVOR:  Thon Hotell 
 Oslo Airport

ARRANGØR:  Faggruppen  
 for Spesialtransport

•  På programmet vil det være innlegg fra  

Vegdirektoratet og Svv Region øst ved  

dispensasjonskontoret.

•  Her er det lagt vekt på de nye  

bestemmelsene i Forskrift om bruk  

av kjøretøy kap. 5, og hva det gis  

dispensasjon for og hva det ikke gis  

dispensasjon for.

•  Detaljert program vil bli utarbeidet  

senere.

Prisen for NLF-medlemmer kr 1 500,-

Ikke-medlemmer betaler  kr 1 900,-

Frist for påmelding: 

9. august 2015 på 

www.lastebil.no

SPESIAL-
TRANSPORT

    FAGSEMINAR: 
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Hovedarrangører for TRANSPORT 
2016 er Norges Lastebileier-Forbund 
(NLF), og Norges Varemesse.

Åpningstaler
– Det er flott at den norske transport-
bransjen igjen klarer å finne en felles 
møteplass. Dette uttaler samferdsels- 
minister Ketil Solvik-Olsen, som i til-
legg har bekreftet at han deltar under 
åpningen av neste års TRANSPORT 
2016.

Samler transportbransjen
Administrerende direktør Geir A. Mo i 
NLF er glad for at bransjen igjen har 
funnet sammen og at det vil bli tran- 
sportmesse i det flotte anlegget til Nor-
ges Varemesse på Lillestrøm.

– Vår bransje møter store utfordringer 
med stadig tøffere konkurranse- og 
rammevilkår. Samtidig står vi foran en 
tid med uante muligheter. Det er mye 
opp til oss selv om vi skal øke norske 
markedsandeler også i årene fremover.  

ENDELIG SAMLES 
Den store transportmessa 

har ikke vært arrangert på 

Lillestrøm siden 2011, men nå 

er det klart for TRANSPORT 

2016. Det skjer i Norges Vare-

messe fra 9. til 11. juni 2016. 

Tekst: TORE BENDIKSEN tb@lastebil.no

TRANSPORT 

2016
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– En skikkelig messe, som bidrar  
til oppmerksomhet rundt næringen,  
rekrutteringen og fremtiden for bransjen, 
i tillegg til at lastebilfabrikantene og på-
byggerne får vist seg frem, vil være et 
viktig og godt bidrag, sier Mo. 

Arbeidet begynner nå
Detaljene for neste års messe er ikke kla-
re, men det vil bli et spekket messepro-
gram og både Frode Neteland i Norsk 
Scania AS og Erik Engelien i Volvo Nor-

ge AS, ser frem til å vise hele sitt brede 
produktutvalg til transportbransjen.  De 
to direktørene er beinharde konkurrenter 

hver eneste dag hele året, men når det 
gjelder Transport 2016 er de helt enige: 
Bransjen trenger en slik møteplass, og de 
håper at også de andre konkurrentene 
finner veien dit.

Legger til rette
Administrerende direktør i Norges Vare-
messe, Siv Lunde Kolrud, er svært glad for 
at bransjen på nytt finner veien tilbake til 
Lillestrøm og gleder seg til å fylle hele an-
legget med fremtidens transportløsninger.

BRANSJEN IGJEN

NLF OG NORGES VAREMESSE ER ENIGE: 

Dette skal bli tidenes transportmesse, sier 

administrerende direktør i Norges Lastebileier- 

Forbund, Geir A. Mo og administrerende direktør  

i Norges Varemesse, Siv Lunde Kolrud.  

Foto: Tore Bendiksen.

FELLES MØTEPLASS: Hovedarrangører for TRANSPORT 
2016 er Norges Lastebileier-Forbund (NLF) og Norges 
Varemesse. Foto: NLF

FORNØYD: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er glad 
for at transportbransjen kan samles under felles tak til 
Transport 2016. Foto: SAM

«Det er mye opp  
til  oss selv om vi skal 
øke norske markeds- 

andeler»
Geir A. Mo
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Anskaffelse av ny lastebil er en 

stor beslutning for de fleste 

NLF-medlemmer. Finansiering av 

bilen er en av de viktigste 

tingene man må få på plass.

For at vurderingen av en finansierings-
søknad skal gå så raskt og smertefritt som 
mulig, er det en del forhold lastebileier må 
sette seg inn i på forhånd. 

Å planlegge kjøpet
– Det viktigste, sier Jan Egil Sandstad 
som er ansvarlig for NLF-samarbeidet i 
Nordea Finans Norge, er å hjelpe oss med 
den informasjonen vi trenger. Å tenke 
finansiering i god tid før bilen skal settes 
i bestilling, er også lurt. Våre besluttende 
organer (kredittkomiteen) ser alltid på 
tilbakebetalingsevnen når beslutning om 
en søknad skal fattes. Viktige spørsmål 
da er:
•  Skal den nye bilen erstatte en annen bil?
•  Er det en ny bil som skal anskaffes, hva 

slags kjøring skal den inn i og hvilke 
avtaler/kontrakter er avtalt for denne 
bilen? Et budsjett, hvor den nye bilen er 
tatt høyde for, vil alltid være til god 
hjelp her.

Orden i papirene
Ved vurdering av tilbakebetalingsevnen 
er det viktig at Nordea Finans får tilsendt 
så ferske regnskapstall som mulig, i til-
legg til (revisorbekreftet) regnskap og 
balanse for siste hele år. 

– For selskaper med flere enheter (kon-
sern), trenger vi konsolidert regnskap og 
balanse, sier Sandstad. For personlige 
foretak, trenger vi også vanligvis siste  
selvangivelse for innehaver. Hvis det er 
spesielle poster i regnskapet som ikke gir 
et korrekt bilde av virkeligheten, er det 
fint hvis dette kan kommenteres. Eksem-
pel på dette kan være reelle markedsver-
dier av eiendeler, inkludert virkelig verdi 
på bolig etc. for personlige foretak. Fyldig 
informasjon om dette bidrar til at vi har 
et så godt bilde av virksomheten som  
mulig, og gjør at vi kan være raskere med 
vår beslutning.

Hva som skal finansieres
– Når det gjelder bilen som skal finan- 
sieres, er det fint med så nøyaktige opp-
lysninger som mulig. Er det skrevet  
kjøpekontrakt eller laget en ordrebekref-
telse, vil vi gjerne ha en kopi av dette.

Lastebileieren må også tenke gjennom 
om han ønsker lån eller leasing (snakk 
med våre NLF-eksperter om dette!),  
hvilken egenkapital skal legges inn, og 
om dette er kontanter eller innbyttebil? 
Hvilken løpetid ønskes på lånet/leasing-
kontrakten?

Skjer det endringer underveis på f.eks. 
priser eller spesifikasjoner, er det viktig at 
finansieringsselskapet blir holdt orientert. 
På denne måten kan vi jobbe raskere, og 
ikke minst sikre at bilen kan leveres til 
avtalt tid og leverandøren kan få sitt opp-
gjør som forutsatt – alle blir fornøyde!

Dette er jo ikke så rent lite, må man 
virkelig gjennom alt dette for hver bil 
man skal finansiere, spør vi? 

– Det kommer an på hvor lenge det er 
siden forrige kredittvurdering, svarer 
Sandstad. Husk også at for virksomheter 
som skal anskaffe flere biler i løpet av en 
12-måneders periode, vil en rammeav- 
tale forenkle jobben betydelig. Ved en 
rammeavtale er finansieringen allerede 
ordnet og kunden kan konsentrere seg 
om anskaffelsen av lastebilen.

NORDEA
FINANSRÅD

Tekst og foto: TORE BENDIKSEN tb@lastebil.no

HVORDAN GJØRE DET LETT FOR 

FINANSIERINGS-
SELSKAPET?

SAMARBEIDSPARTNER:  

Sandstad har ansvaret for 
samarbeidsavtalene mellom NLF 

og Nordea Finans, som første 
gang ble signert i 2008.  

Viktige ting ved søknad om finansiering:
•  Være ute i god tid
•  Dokumenter tilbakebetalingsevnen
•  Hold Nordea Finans orientert ved endringer
•  Lån eller leasing, løpetid, egenkapital?



SNART MÅ DU BYTTE IGJEN.
DET BEHØVER IKKE GÅ UT OVER LIKVIDITETEN.

best for

11/2014

   /

For å være konkurransedyktig er du avhengig av tidsriktige 
og effektive driftsmidler. Når maskiner og kjøretøy “går 
ut på dato”, blir det fort en belastning på likviditeten å 
investere i nye. Med leasing fra SG Finans får du tilgang 
på nytt og effektivt utstyr uten å redusere den økonomiske 
handlefriheten. Du kan også oppnå raskere skattemessig 
utgiftsføring og mindre krav til tilleggssikkerhet. 

SG Finans er spesialister på finansiering av maskiner, utstyr 
og kjøretøy til din næring. Det betyr trygghet, langsiktighet 
og bedre finansiering for deg.

Les mer på sgfinans.no. Her kan du også prøve våre 
leasingkalkulatorer. Ta gjerne kontakt med et av våre 15 
regionskontorer på telefon 21 63 20 00.
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SEIER FOR NORSK
TRANSPORT-
BRANSJE

TARIFFNEMDA: Bakgrunnen for 
kravet er at utenlandske sjåfører 
også skal sikres gode vilkår i 
Norge. Foto: Jon Terje Hellgren 
Hansen/NLF

Kravet om allmenngjøring ble 

vedtatt i Tariffnemda. Det betyr 

at sjåfører, som kjører gods- 

transport i Norge, er garantert 

en minstelønn og diett – uansett 

nasjonalitet.

– Dette hadde ikke vært mulig om ikke 
vi på arbeidsgiversiden var enig i kravet 
som ble stilt fra YTF og YS, sier for-
bundsleder i Norges Lastebileier-For-
bund, Per Madsen, som har vært NLFs 
medlem i Tariffnemda.

– Det er flere årsaker til dette. NLF 
kjemper mot sosial dumping og kabo- 
tasjevirksomhet. Når det gjelder almenn-
gjøring, altså kravet om en minstelønn 
og diett, står NLF sammen med YTF og 
YS. Problemet er at andre medlemmer 
av Tariffnemda ikke nødvendigvis hadde 
det samme utgangspunktet som oss, sier 
Madsen.

Billig farge-tv
Det er naturlig å ha et ønske om så rime-
lig transport som mulig. Når statistikk for 
kabotasjevirksomheten og sosial dumping 

er mangelfull, er det forståelig at andre 
medlemmer av Tariffnemda var skeptiske 
til allmenngjøringskravene.

– Det å stå sammen som representanter 
for arbeidsgiverne og arbeidstakerne i 
transportbransjen ble altså utslagsgivende, 
sier NLF-forbundslederen.

Seier for NLF
– Jeg er svært glad for at tariffnemnda har 
vedtatt å innføre almenngjøring av lønn og 
diett i norsk transportbransje, sier admini- 
strerende direktør i Norges Lastebileier- 
Forbund, Geir A. Mo.  

– Dersom kontrollregimenet blir effek-
tivt også for kabotasjekjøring, vil dette bli 
ett av de viktigste virkemidlene for å hindre 
sosial dumping.

Påseplikten
Forskriften vil også inneholde en påseplikt 
for oppdragsgivere.

Det betyr at oppdragsgiverne har plikt 
til å undersøke at lønns- og arbeidsvilkåre-
ne er i tråd med allmenngjøringsvedtaket. 
Dette vil igjen føre til at kontrollmyndig-
hetene (som i fremtiden kan være Tran- 
sportpolitiet) vil ha enklere muligheter til 
å avsløre sosial dumping.

– Når dette trer i kraft, forhåpentlig i 
løpet av sommeren/tidlig høst, må norske 
transportkjøpere og vareeiere ta sitt ansvar 
på stort alvor. Nå vil de ikke lenger ha noen 
unnskyldning for å akseptere priser som 
helt åpenbart ikke er bærekraftige. Jeg vil 
også oppfordre Statens vegvesen til snarest 
å inkludere opplæring for transportkjøpere 
i hvordan de kan få dokumentert lønns- og 
arbeidsbetingelser i sitt «Trygg Trailer» 
prosjekt, sier Mo.

Tekst: TORE BENDIKSEN tb@lastebil.no

SEIER: - Ikke bare er 
minstelønn allmenngjort, 
men også diet med 307 
kroner pr. døgn sier 
forbundsleder i Norges 
Lastebileier-Forbund,  
Per Madsen. Foto: Stig 
Odenrud/NLF

Påseplikten etter allmenngjøringsloven

•   Plikt til å informere entreprenører 
eller underleverandører om lønns- og 
arbeidsvilkår

•   Plikt til å påse at allmenngjørings- 
forskrifter etterleves

GEIR A.MO: Det er grunn 
til å tro at det forskriften 
vil trå i kraft i løpet av 
sommeren, men det er 
viktig å merke seg at dette 
gjelder for inneværende 
tariffperiode til 2016.  
Foto: NLF



Jobb smartere.
Bedre opplevelser.

Endelig! Med Fri+ har du plass til 
absolutt alt du lagrer digitalt.
I bedriftsabonnementet Fri+ får du nå utrolige én terabyte lagring i skyen inkludert! 1 TB tilsvarer 1000 GB. 
Endelig har du plass til absolutt alle filene dine, og kan lagre og dele dokumenter med kollegaer og få
tilgang til filene overalt – fra PC, nettbrett og mobil. I tillegg er fri tale, fri sms, valgfri datamengde og
sikkerhetsløsninger inkludert. 

Bestill Fri+ hos en Telenor-forhandler, på telenor.no/bedrift eller ring 09000.
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TELLEAKSJONEN 2015: Region 5. Vått og kaldt og 

breiflabb overalt i Hordaland under telleaksjonen.

TELLEAKSJONEN 2015: Region 5. Vått og kaldt og

breiflabb overalt i Hordaland under telleaksjonen.

TELLEAKSJONEN 2015: Region 4. Rogaland. Tydelig til stede.

TELLEAKSJONEN 2015: Region 1. Egil Fredheim, Erik Graarud 

og Thorbjørn Borge har mye å gjøre under tellingen på Svinesund.
aarud

nesund.

TELLEAKSJONEN 2015: Region 3. Kåre Eriksen og Jon Wulff på nattevakt ved Tønsberg.

TELLEAKSJONEN 2015: Man trenger mye godt humør, for det er lett å bli 

deprimert av antall utenlandske lastebiler.

TELLEAKSJONEN 2015: De stilte opp for NLF og talte 

lastebiler «hele døgnet». Foto: NLF

TELLEAKSJONEN 2015: Region 6. Nik, Harald, Gunni og Øyvind

TELLEAKSJONEN2015: Region 2. Her det 

Arild Båtberget som fører regnskapet.

Glimt fra telleaksjonen: Etter en 24-timers  
kjempedugnad i regi av Norges Lastebileier-Forbund  
er det tid for å regne ut resultatene. 
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TELLEAKSJONEN 2015: Svinesund. Geir A. Mo og Erik Graarud 

blir intervjuet av NRK.

Årets telling viser at omlag 33 prosent av lastebilene er 

utenlandske. Resultatet for to år siden var i overkant av 

36 prosent. 

I 24 timer hadde et NLF-tellekorps 
på nær 500 personer notert skiltene på 
norske og utenlandske lastebiler og 
trekkvogner ved mer enn 20 forskjel-
lige tellepunkter over hele landet.  

Endret situasjon
Hovedåren til Bergen, E16 over File-
fjell var stengt, og det var også proble-
mer ved Trengereid, der E16 fra Voss 
møter RV7. Dermed ble det vanskelig 
å sammenligne resultatene fra tilsvar- 
ende aksjon for to år siden. Dette for-
plantet seg helt tilbake til tellepunk-
tene ved Fagernes og Gjøvik. 

Positivt
– At vi ser en liten nedgang i an- 
tall utenlandske lastebiler på norske 
veier er positivt, men det er verdt å 
merke seg at tellingen ikke er viten-
skapelig korrekt. Derimot ga den et 
øyeblikksbilde av situasjonen, sier ad-
ministrerende direktør i Norges Las-
tebileier-Forbund, Geir A. Mo, som 
hadde tatt oppstilling på Svinesund 
sammen med «Østfoldsavdelingen». 

Dreining mot øst
Utelandsandelen på norske veier  
kan dermed leses som stabilt høyt. 
Statistikk fra blant annet Statistisk 
sentralbyrå bekrefter dette, men sta-
tistikken viser også at det er en drei-
ing fra nordiske biler til øst-europeis-
ke biler. Den norske andelen av 
godstransport over grensen har falt 
med 9,1 prosent fra i år til i fjor, mens 
den baltiske har økt med 15,7 pro-
sent. 

Like konkurransevilkår
Norges Lastebileier-Forbund er ikke 
imot utenlandsk konkurranse, men 
den må skje på like vilkår. Forbundet 
håper at den såkalte allmenn-
gjøringen av minstelønn for sjåfører, 
som frakter gods i Norge, skal være 
med på å gi rettferdige konkurrans-
evilkår. 

Forutsetningen er at myndighetene 
lager et bedre kontrollapparat enn det 
vi har nå slik at sosial dumping og 
ulovlig kabotasjekjøring blir tatt  
alvorlig og slått ned på.TELLEAKSJONEN 2015: Region 2. Arild Olsbakk 

teller lastebiler på RV3.

TELLEAKSJONEN 2015: Tonje Grini har en velfortjent pause på 

morgenkvisten.

STABILT ANTALL 
UTENLANDSKE 
LASTEBILER I 
NORGE

Telleaksjonen 2015:

Tekst: TORE BENDIKSEN tb@lastebil.no
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NLF ønsker alle seriøse vare- 

bileiere velkommen i familien. 

Dermed klippet forbundsleder 

Per Madsen det symbolske 

pyntebåndet. 

Premieren på NLF Varebil var nøye  
timet til å være på slutten av Transport-
messas første dag og samtidig med Plan-
leggingskonferansen. At det manglet 
folk var dermed ikke så viktig. Det var 
flust med eget NLF-publikum, og det er 
disse som nå skal selge budskapet videre 
over hele landet. 

Samarbeidspartner
Renault Trucks selger ikke kun lastebiler 
gjennom Volvo-systemet. Renault har 

en stor serie med by-distribusjonsbiler 
også, hvorav den minste, Renault  
Master, veier under 3,5 tonn. Det er en 
slik dekorert varebil som nå skal ut på 
Norges-turné i NLF-regionene.

Manglende publikum
Messa var i år flyttet fra ringbanen  
på Gardermoen til Hellerudsletta, og 
dermed til bedre fasiliteter og enklere 
tilgjengelighet. Det kan se ut til at  
lastebilpublikummet trives under mer 
kummerlige forhold, for fremmøte var 
labert, til sammen 6460 personer i løpet 
av alle messedagene. Oppgradering ble 
til forundring, oppsummerte messe- 
general Bjørn Magnussen.

Dette kan ha to årsaker, at messa ikke 
er i september som vanlig, og at Scania 
og Volvo valgte å holde seg borte. 

NLF VAREBIL- 
PREMIERE

Transportmessa 2015:

PREMIERE: Forbundsleder Per Madsen 
åpner Norges Lastebileier-Forbund for 
varebileiere og introduserer NLF 
Varebil. Foto: NLF

INNHOLDSRIK: Det manglet ikke på deltakere selv om 
Volvo og Scania uteble. Foto: Transportmagasinet  

KONVOI: Med samferdselsministeren bak rattet har det 
aldri vært en større konvoi fra sentrum til messeområdet 
enn det var i år. Foto: Transportmagasinet  

PUBLIKUM: Den uvante datoen kan ha kommet 
overraskende på de vanlige messegjengangerne, men på 
lørdagen var det fullt trøkk. Foto: Transportmagasinet  
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DIESEL- 
FORBUDET 
I OSLO

FÅ TRAFIKKEN UNNA SENTRUM: Behovet 
for ny Ring 4 rundt hovedstaden er stort, 
både av miljømessige og trafikale 
årsaker. Foto: NLF

NLF: INGEN DRAMATIKK

– Bystyret og byrådet i Oslo 

har orientert seg på en god 

måte, de har hørt på oss, sier 

NLF-leder i Oslo/Akershus 

Harry Nilsen.

– Vi har hatt flere møter med samferd-
sels- og miljøbyrådene i Oslo der vi fikk 
lagt frem både behov, problematikk og 
løsning, og det har gitt resultater, sier 
Nilsen.

Best på rens
– Vi skjønner selvsagt veldig godt at 
også transportbransjen må ta miljøhen-
syn, men det mange ikke er klar over er 
at de såkalte Euro VI-motorene, som 
ble innført i nye lastebiler fra 2014, for-
urenser mindre enn personbilenes Euro 
6-motorer (NOx).

– Lastebilprodusentene har valgt en 

helt annen strategi, og den har gitt spe-
sielt gode resultater når det gjelder 
Nox-utslipp sier Nielsen. Politikerne er 
informert om dette, med TØI-forsk- 
ningsutredninger som bakgrunnsmate-
riale.

Miljøbyen Oslo
– Vi legger oss ikke opp i problematik-

ken rundt landstrøm i Oslo havn, der 
båtene nå forurenser vesentlig mer enn 
lastebilene med Euro VI-motorer. Hel-
ler ikke utslipp fra «radiatordrevne» 
skoler, aldershjem, sykehus og boliger 
generelt, sier Nilsen. Det er vi som må 
bidra med vårt.  Bystyret og byrådet i 
Oslo forstår at de ikke kan forby ambu-
lanser, brannbiler, søppelbiler, medisin-
transport og andre tyngre kjøretøy som 
gjør en grunnleggende vitale og sam-
funnsnyttige oppgaver til tross for for-
urensningsnivået.

– Vi må likevel være ydmyke. Vi er 
selvsagt en forurensingskilde, men vi er 
en stor og viktig del av samfunnsmas-
kineriet. Gi oss en mulighet til å tilpas-
se oss, sier Nilsen.

Tilpasningsdyktige
– Vi godtar at det kan bli problemer 
med gjennomgangstrafikken i Oslo på 
dager da kun Euro VI-lastebiler kan 
kjøre. Dette vil vise at behovet for en ny 
Ring 4 rundt landets hovedstad er stor, 
avslutter NLF-lederen.

Tekst: TORE BENDIKSEN tb@lastebil.no

HARRY NILSEN: – Når vi hevder at: 
Uten lastebilen stopper Norge, så stemmer 

det i praksis. Foto: Tore Bendiksen
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Uten godstransport på veiene i et lang-
strakt og spredt befolket land som Nor-
ge, ville økonomien ha stoppet opp. I 
underkant av 45 000 norske lastebiler og 
trekkbiler over 7,5 tonn frakter alle mu-
lige typer gods Norge rundt.  

– Svært mange av disse lastebilene er 
organisert i Norges Lastebileierforbund, 
som vi har hatt et svært godt samarbeid 
med gjennom mer enn 40 år. Omtrent 
halvparten av lastebilene på norske veier 
er forsikret i If, sier Olav Viken, salgssjef 
for Næringsavtaler i If.

Spar penger
Ifølge Viken utvides nå forsikringssam-
arbeidet slik at ikke bare transport- 
bedriftene har gode og behovstilpassede 
forsikringer på sjåfører, kjøretøy og last. 

Nå får også ansatte i NLF-bedrifter til-
gang på en rekke gode private for-
sikringsprodukter, både innen skade-
forsikring og personforsikring. Barne- 
forsikring og ulykkesforsikringer er  
eksempel på personforsikringer som er 
fornuftig å vurdere.

PRIVATFORSIKRING 
MED NLF-BEDRIFTER

Tekst: IF FORSIKRING

FAKTA

• Ta kontakt på 02400

•  Be om tilbud på privat- 
forsikringer for NLF, oppgi  
avtalenummer 653 

•  NLF-kontaktpersoner i If:  
Region Nord Norge:  
Kim Klette  
Region Vest- og Midt Norge: 
Christoffer Bårdsgjære  
Region Sør og Øst Norge 
Anders Christian Olsen 

RABATT SKADEPRODUKTER

•  10 % på privatbil
•  8 % på hus
•  8 % på hytte
•  8 % på feriebolig i utlandet
•  8 % på innbo
•  8 % på båt
•  Samlerabatt opptil 12 %

Denne artikkelen er skrevet av IF 
som er en samarbeidspartner med 
Norges Lastebileier-Forbund.

UTVIDET TILBUD: NLF-medlemmer får rabatt på sine privatforsikringer uten å måtte forhandle med forsikringsselskapet. 
Foto: Tore Bendiksen.

PRIVATFORSIKRING: 
NLF-medlemmer sparer 
mellom 8 og 10 prosent 
rabatt på skadeproduk- 
tene, i tillegg til samle- 
rabatt. Jo flere 
forsikringer, jo høyere 
samlerabatt – helt opp  
til 12 prosent, sier Olav 
Viken i If. Foto: If

Norges Lastebileierforbund og If utvider sitt forsikringssamar-

beid, slik at også ansatte i NLF-bedrifter får gode betingelser på 

sine private forsikringer. 
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KULTURBYGGING
– I ett år har bedriften brukt flåtesty-
ring mer aktivt. Alle kan se verdien og 
resultatene blir dokumentert. Sjåføre-
ne er opptatt av dette. I stedet for å 
snakke om alt mulig annet snakker de 
om dieselforbruk, sier Hans Ivar Slåt-
tøy. Vi tar det opp når vi diskuterer 
lønn, det er jo sik-
ker-

het, kostnader og det å beholde sjåfø-
rene det dreier seg om. Vi kan vel også 
kalle det den egentlige bunnlinjen. 

Finnes det konkrete resultater?
– Ved siden av å senke drivstoffkost-

Hos Slåttøy Transport AS 

betyr avtalen om å være 

med i prosjektet På riktig 

side mye mer enn å holde 

fartsgrensen. 

Tekst og foto: TORE BENDIKSEN tb@lastebil.no

SLÅTTØYDAGEN: 
Prosjektet begynner å 
synke inn, det blir en 
mentalitet hos i alle ledd 
av bedriften.

om dieselforbruk, sier Hans Ivar Slåt-tt
tøy. Vi tar det opp når vi diskuterer 
lønn, det er jo sik-kk
ker-

– Ved siden av å senke drivstoffkost-tt

MOTIVASJON: Hos Slåttøy 
Transport AS er alle 
hverandres motivatorer i 
kulturbygging, omdømme og 
På riktig side: Foto: Bedriften
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nadene og kjøre mer på sikkerhet har vi 
fått ned tomgangskjøringen, og det er 
viktig.

Slåttøy Transport har 20 melkebiler 
og bruker dermed mye luft til systemene. 
Bedriften bruker nå luftuttaket på mei-
eriet under tømming og vask, i stedet for 
å la bilen gå på tomgang.  

– Det kan virke som en liten sak, men 
de meierianleggene som kan tilby luft 
på denne måten er soleklare på miljøfor-
delene nettopp fordi 20 biler er innom 
ofte. Det gir «HMS-fordeler» for de 
ansatte på meieriene og sjåførene, sam-
tidig som bedriften sparer penger, sier 
Hans Ivar. 

Samarbeid
Slåttøy Transport har en arbeidsgruppe 
som arbeider med «På riktig side». Sjå-
førgruppa er godt integrert i jobben. Det 
kommer mange innspill til forbedringer. 
Bedriften samler for eksempel alle an-
satte med familie til «Slåttøy-dag», der 
prosjektet også har sin naturlige plass. 

– Når kona kan spørre om mannen 
har vært på riktig side, så er det 

veldig bra, sier Hans Ivar. 

Feil å være på 
feil side

John Morten Albert- 
sen drev for noen år 

tilbake tre REMA- 
butikker. Han kunne 

ha slått seg til ro med hygge-
lig økonomi, men valgte å 
hoppe av og gjøre det 
han liker best – å kjø-
re lastebil. Hans 
historie er inter-
essant for 
NLF, IF og 

På riktig 
side, fordi 
han har  

tatt med seg mentaliteten fra REMA- 
systemet inn i prosjektet.

– Jeg ser det litt fra sidelinja, sier John 
Morten. Jeg har vært i et system der 
kunden har vært min sjef, og det er ikke 
annerledes i denne bransjen. Da gutta så 
80-skiltet var det mye skepsis, men ved 
å tenke omdømme forandret det seg.

– Den tidligere «butikksjefen» setter 
utrolig harde krav til seg selv, men også 
til bedriften han jobber for og med- 
arbeiderne, sier Slåttøy. For ham handler 
dette om en kultur, og det gjelder ikke 
bare sikkerheten på veien og å holde seg 
til 80-grensen. John Morten er gjen-
nomført. Det gjelder personlig hygiene, 
telefonbruk, identitet, og fellesskap. 

Siste ledd
– Det gjelder å være ydmyk, enten du 
er hjemme eller på jobb. Ta med deg 
det hjemmefra og bygg videre på 
kulturen, sier Albertsen. Jeg er 
ikke interessert i hva konkur-
rentene gjør eller har det, 
for det er oss det gjelder. 
Omdømme. Å ha per-
sonlige krav til det 
du gjør. 

– For meg 
p e r s o n l i g 
handler det 
om en-
h v e r 
jobb, 

hver tur, et hvert møte med kunden, 
og om en del sentrale ting i den 
forbindelsen: Tilgjengelighet, 
omgjengelighet, pålitelighet, 
og punktlighet. Kan jeg 
leve opp til det så tror jeg 
at jeg gjør en god jobb, 
og da kommer jeg 
automatisk over på 
riktig side, av-
slutter kultur-
byggeren.

120 års innovasjon

Scan for 

more in-

formation 

QR code!

www.cargobull.no

Trailertelematik gir 
speditøren full oversikt

Informasjon på: +47 63 98 48 50

5
4

3
3

Med TrailerConnect® fra Schmitz Cargobull,

trailertelematikken for din vognpark, har du den

informasjonen du trenger om frakt og trailer for 

øynene til enhver tid – just more.

Pole.Position.

OPPFORDRING:  
God adferd er en for- 

utsetning for å imponere 
kunden og skape et godt 

omdømme for deg selv, 
bedriften og bransjen.  
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200 tuneller skal opp- 

graderes. Statens vegvesen 

varsler generelt store 

forsinkelser i veitrafikken 

de neste fem årene.

Oslo får mye oppmerksomhet i for-
bindelse med 10 tunnelutbedringer 
og trafikkforsinkelsene som vil 
oppstå. I dag kom pressemeldingen 
fra Statens vegvesen, som forteller 
hva som skal skje med tunellene 
over hele landet.

God informasjon
Det er om lag 1100 veituneller i 
fylkes- og riksveinettet i Norge. 
200 tunneler med en lengde på mer 
enn 500 meter i riksveinettet skal 
utbedres. Ifølge Statens vegvesen 

må dette gjøres for å tilfredsstille 
kravene i tunnelsikkerhetsforskrif-
ten og El-tilsynsloven. Kostnadene 
for opprustningen er tidligere be-
regnet til om lag 7 milliarder kro-
ner, og jobben må være gjort før  
1. april 2019.

Hvem, hva, hvor?
SVV har lagt ut mye informasjon 
om arbeidene over hele Norge på 
sine Internettnettsider slik at trafi-
kantene kan planlegge og legge om 
reisemønsteret på de ulike stedene.

Bedre sikkerhet
Tunellene skal utbedres med hensyn 
til til ventilasjon, nødkommunika-
sjon og belysning. Dessuten nytt 
slukkeutstyr ved brann, merking av 
nødutganger, samt styringssystemer 
som kan stenge tunellene ved ulyk-
ker og brann. Vegger og tak skal 
dekkes med brann- og frosthindren-
de materiale. 

TUNELL-KAOS 
I HELE NORGE

Tekst: TORE BENDIKSEN tb@lastebil.no

Statens vegvesen

TUNNELARBEIDER 
LANDET RUNDT:

REGION ØST/OSLO 
I Oslo skal ti tunneler rustes opp og  
arbeidene i Smestadtunnelen på Ring 3 
starter 1. juni. For tunnelene i Oslo finnes 
det ingen egne omkjøringsveier. Trafikken 
må avvikles i det ene tunnelløpet, og køer 
kan forplante seg til store deler av vei- 
systemet. For at flest mulig skal komme 
seg raskest mulig frem i anleggsperioden, 
prioriterer Statens vegvesen fremkomme-
lighet for kollektivtrafikken.

REGION SØR
I Region sør er det 35 tunneler som  
utbedres, hvorav syv er på OPS-prosjektene 
E18 Grimstad-Kristiansand og E39 Hande-
land-Feda. Tre tunneler på E39 i Flekkefjord 
ble stengt 1. mars og er ferdig utbedret til 
sommeren.

REGION VEST
I Region vest skal 43 tunneler utbedres.  
Nå pågår arbeid i E39 Mastrafjordtunnelen, 
E39 Bømlafjordtunnelen og E39 Hordvik- 
tunnelen. Oppgraderingen av Bømlafjord-
tunnelen blir svært omfattende og tar 
nesten to år. Bømlafjordtunnelen har  
mer informasjon på Facebook.

REGION MIDT
13 riksveitunneler skal utbedres. Arbeidet 
starter med fem E6-tunneler i Trøndelag 
denne våren. Neste år går stafettpinnen 
sørover til Møre- og Romsdal, hvor E136 
Hjelvik-, Innfjord-, Måndalstunnelen står  
for tur. I 2017 og 2018 skal tunnelene rundt 
Ålesund oppgraderes.
Sikkerhetstiltakene som kreves i  
Trøndelag er i hovedsak elektronikk og s 
tyringssystemer. I Møre- og Romsdal vil det 
i tillegg være behov for utvidelser og hava-
rilommer noen steder.

REGION NORD
I Nord-Norge skal mer enn 50 tunneler  
oppgraderes til et høyere sikkerhetsnivå. 
Først ut er tolv tunneler på Helgeland og 
Salten i Nordland. Arbeidene starter i løpet 
av sommeren. Arbeidene i Tromsøysund- 
tunnelen starter senere i år.

SVV: Noen steder stenges tunnelene kveld og 
natt. Andre tunneler stenges helt og trafikken 

dirigeres til omkjøringsveier. I tunneler med to 
atskilte løp avvikles trafikken i ett av løpene.  

Foto: Tore Bendiksen
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REGION 1
ØSTFOLD OG 

OSLO/AKERSHUS

Hvis noen av våre medlemmer 

skulle tro at NLFs adm.direktør 

tilbringer rolige dager på kontor- 

et i Oslo, så må vi skuffe dem. 

Østfold fylke er ikke stort, men det er 
fullt av transport. E6 til Stockholm og 
Baltikum, E18 til resten av verden og 
jernbane ut og inn av landet. Følgelig 
ligger også transportbedriftene som  
perler på en snor langs landets kanskje 
viktigste transportårer.

Mellomstor
En forholdsvis tidlig morgen møtes Geir 
A. Mo, fylkesleder i Østfold Erik Gra-
arud og undertegnede hos Nicolaysen 
Transport AS i Råde. Bedriften omsetter 
for rundt 50 millioner årlig. Egil Nico-
laysen tar oss imot  i nye, hensiktsmessi-
ge lokaler og vi begynner på dagens aller 
første wienerbrød.

– Det viktigste med denne typen  
besøk er å lære om medlemmenes hver-
dag. Tilbakemeldingene de gir i møte 
med meg er svært viktig for videre arbeid 
i NLF, sier Mo.

Stor
Neste stopp denne vårdagen er hos Utne 
Transport AS i Sarpsborg, og brødrene 
Kjell og Lars Utne har mye på hjertet. 
De driver en virksomhet med til sammen 
75-80 biler og en omsetning på omkring 
230 millioner kroner. 

– Utfordringer har vi jo, innrømmer 
brødrene og Mo er raskt oppe med kule-
pennen.

– Vi har mange konkurrenter og ikke 
alle er like seriøse. Regler brytes eller 

omgås og historiene om utenlandske  
sjåfører uten fullverdig utdanning og 
arbeidsvilkår, tikker daglig inn til oss. 
Men det er dette vi konkurrerer mot hver 
eneste dag, forteller Lars Utne.

Skatt og ansvarliggjøring
Det er likevel to saker brødrene er  

spesielt opptatt av. Det ene er skatt og 
det andre er ansvarliggjøring.

– Det er jo helt håpløst med dagens 
formueskatt på arbeidende kapital. Vi 
pløyer jo store deler av overskuddet vårt 
tilbake i bedriften, men blir tvunget til å 
ta ut utbytte for å betale formueskatt. 
Det hører jo ikke hjemme noe sted, sier 
Kjell hoderystende.

– Dessuten må transportkjøperen  
ansvarliggjøres. I dag kan de dekke seg 
bak at de bare kjøper en tjeneste, men er 
ikke ansvarlig for om tjenesteleverandø-
ren driver lovlig eller ei. Det handler bare 
om å kjøpe billigst mulig, bryter Lars inn.

Tøffe tider
Siste stopp i Østfold er i Askim. Daglig 
leder i Askim Transport & Logistikk 
AS, Øyvind Løken, tar imot i eget 
bygg, men slår an en mindre optimis-
tisk tone enn våre tidligere verter  
gjorde.

– Det er tøffe tider i utenlandstran- 
sport. Det har det i grunnen vært i 
mange år og vi blir presset på pris hele 
tiden. Med norske lønninger og krav til 
sikkerhet og seriøsitet, taper vi enkelt 
for utenlandske aktører, sier Øyvind 
Løken.

Samarbeid og rekruttering
– Jeg driver nok i det vanskeligste hjør-
net av bransjen. Det er ikke overrasken-
de at norske transportører er dyrere enn 
for eksempel bulgarske eller make- 
donske, men kvalitet og sikkerhet  
burde veid tyngre, i alle fall for norske 
transportkjøpere. Sånn   er det dessver-

Geir Mo i Østfold:

VÅRENS 
VIKTIGSTE 
KJØRETUR
Tekst: J. KRISTIAN BJERKE jkb@lastebil.no

NYTTIG MØTE: Tilbakemeldingene fra Egil Nicolaysen var mange og tydelige, blant annet når det gjelder servicenivået 
hos enkelte av våre samarbeidspartnere. Alt ble notert og tatt vare på. Foto: NLF

TØFFE TIDER: Askim Transport & Logistikk AS kjører 
hovedsakelig fra Norge til Italia og Hellas med fisk og tar 
med seg frukt og grønnsaker hjem igjen. I dag opererer 
Løken med 6-7 biler og omsetter for drøyt 18 millioner 
kroner. Foto: NLF

UTFORDRINGER: Lederne i Utne transport ramset opp 
viktige saker som gjør det tyngre å drive en effektiv, 
moderne og konkurransedyktig transportbedrift. Foto: 
NLF



REGION 1
ØSTFOLD OG 

OSLO/AKERSHUS

Mange har fått med seg våre møter 
med miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, 
Guri Melby (V), fylkesordfører i 
Akershus, Anette Solli (H), medlem i 
transportkomiteen på Stortinget, 
Nils-Aage Jegstad  (H), samt stats- 
sekretær i SD, John-Ragnar Aarseth. 
Alle møtene har dreiet seg om miljø, og 
litt avgifter.

Men det var årsmøtet i mars som  
åpnet ballet. Styret hadde invitert  
bilimportørene og Statoil til å innlede 
om hvordan de ville svare på stadig 
større miljøkrav fra politikere og «folk 
flest».

Svar?
Scania, Volvo og Mercedes-Benz tok 
utfordringen fra bilsiden og vi var spent 
på svarene deres. Det behøvde vi ikke 
være, for bil- og motorprodusentene 
ligger foran politikerne i utvikling. 

Kampanje
Årsmøtet etterlyste oppfølging av en 

informasjonskampanje danske laste- 
bileiere startet for noen år siden. Det 
ble gjennomført en kampanje også i 
Norge, men årsmøtet syntes denne var 
for tam. Dessuten er det skjedd enormt 
i den digitale informasjonsverdenen de 
siste 2-3 årene. Det ble besluttet å ned-
sette en arbeidsgruppe som skal jobbe 
frem en informasjons- og profile-
ringskampanje på vegne av NLF Oslo 
& Akershus. Et betydelig beløp er stilt 
til rådighet og NLF sentralt er invitert 
inn i arbeidsgruppen.

Jubilanter
Årsmøtet kunne også gratulere flere 
jubilanter med langt og godt medlem-
skap i NLF. Tor Aamodt ble omtalt i 
forrige utgave av magasinet og ble  
hedret for 50 års medlemskap. Helge 
R.Olsen & Sønn AS, kunne trumfe 
dette med sine 60 i NLFs medlemsrek-
ker. Tredje generasjon Olsen mottok 
plakett og blomster av forbundsleder 
Per Madsen.

re ikke lenger. Det er for mange kun 
pris som gjelder, mener Løken.

Han er også bekymret for manglende 
samarbeid og rekruttering til bransjen.

– Vi opererer med for små enheter 
her til lands og vi burde ha samarbeidet 
mye mer og begynt langt tidligere. 
Tanken om at flere selskaper samar- 
beider og skaper større enheter har jeg 
ivret for i mange år, men noe gjennom-
slag har jeg ikke fått.

– Dessuten er det for dårlig rekrutte-
ring til yrket og vi fremstår mer og mer 
som et lavtlønnsyrke. Det er heller ikke 
særlig bra, for sjåføryrket er både given-
de og samfunnsnyttig, understreker 
Øyvind Løken.

En nyttig dag
Jeg blir minnet på at vi må jobbe hver 
dag, hele dagen for å hevde vår sak. 
Skatt og ansvarliggjøring av transport-
kjøpere er viktige saker vi må sette i 
skarpere fokus. Det gjelder også ser-
vicegraden hos våre samarbeidspartne-
re og yrkets status blant unge.

– Jo, en nyttig dag, sier NLFs adm.
direktør Geir A. Mo

KANSKJE NOEN HØRER?
Det er ikke bare byrådet i Oslo vi har vært i 
kontakt med siden sist (se nyhetssiden  
foran i bladet). Statssekretær John-Ragnar 
Aarseth i Samferdselsdepartementet har 
også hatt besøk av NLF region 1.

Temaet var økningene i bompengesatsene, 
som nærmest hagler inn fra hele landet.
Med over 50 ulike bompengeselskaper, som 
kan øke satsene på ulike tidspunkter, sier 
det seg selv at det blir et voldsomt byråkrati 
å holde orden på for våre medlemsbedrifter.

Dessuten er jo satsøkningene nærmest 
helt uforutsigbare. 

Statssekretæren og hans byråkratiske 
støttespiller, lyttet  og kommenterte. De  
noterte også flittig da vi påpekte det urime-
lige i at rabattordningene i bomstasjonene 
for næringskjøring er kraftig redusert, mens 
privatbilisten med mange passeringer vil 
kjøre gratis med et stort smil om munnen.
Aarseth lyttet, men om han hører er en an-
nen sak. Vi har ikke fått noen tilbakemelding 
i det vi skriver juni 2015, men ting tar tid.  
Det vet vi jo fra norsk veibygging

FAKTAINFORMASJON: TØI (Transportøkonomisk Institutt) viser i en rapport at en EuroVI-motor forurenser mindre enn 
Toyota personbil. Dette beroliget årsmøtet og, viste det seg senere, også miljøbyrådet i Oslo. Foto: NLF

Årsmøte i Oslo & Akershus:

FOKUS PÅ MILJØ
Fylkesorganisasjonen i Oslo & Akershus har det siste halvåret 

fokusert på miljø og transportbransjens rolle i fremtidens  

logistikkverden. 

Tekst: J. KRISTIAN BJERKE jkb@lastebil.no
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REGION 2
HEDMARK/OPPLAND

FULL FART PÅ LASTEBILENS DAG! 

Ny bomstasjon på E6
Den sjette bomstasjonen mellom Gardermoen og Kolomoen, blir satt i drift 
25. juni. I ni år vil alle bomstasjonene være oppe, før en starter ned- 
trappingen. 

Prisen for tyngre kjøretøy blir 234 kroner på de 63 kilometerne. Delstrek- 
ningene med tungbilpris: Gardermoen-Dal: 38. Dal-Boksrud: 38. Boks-
rud-Minnesund: 30. Minnesund-Hedmark grense: 40.  Akershus grense- 
Skaberud: 42. Skaberud-Kolomoen:  46.  Bomstasjonene står vanligvis i 15 
år og maksimalt 20 år. De kan tas ned før hvis vegen er nedbetalt. Garder- 
moen-Dal og Skaberud-Kolomoen kom i 2009 og skal dermed normalt  
fjernes i 2024.

Filefjell var stengt til 19. juni   
Bygging av ny E16 over Filefjell, har ført til vanskelige kjøreforhold for  
trafikantene i sommer. Det var spesielt et par utfordrende punkter der det 
har vært svært krevende å holde trafikken i gang. 

For å redusere ulempene for trafikantene, har vegen derfor vært helt stengt 
til fredag 19. juni klokka 14.00. Hæhre entreprenør AS har jobbet på skift 
gjennom hele døgnet for å få gjort mest mulig mens vegen var stengt.

Gjennomgangstrafikken måtte benytte omkjøringsvegene fv. 53 Tyin-Årdal 
(maks høgde 4 meter) og rv. 52 Hemsedalsfjellet. 

Slobrua gjestegård ble fylt opp av 
lastebiler og lastebilinteresserte mennes-
ker: 

– Dette er helt kanonbra! Jeg er veldig 
fornøyd med oppmøtet, og det er så 
moro å treffe kolleger som jeg vanligvis 
bare får hilst på når jeg møter dem i 
lastebil langs veien, sier Lars Rune 
Hagen. Han er leder i Odal Lastebil- 
eierforening og en av ildsjelene bak 
arrangementet. 

Mange reiste langveisfra for å få med 
seg vårens samlingspunkt. Her fikk en 
se det aller nyeste av utstyr. Ungene fikk 
i tillegg prøve seg på tråtraktor eller 
sparkesykkel. 

Spennende og lærerikt var også 
demonstrasjonen av berging og frigjø-
ring etter ulykker. Kvelden ble avsluttet 
med festlig samvær for lastebilfamilien.

 
Perfekt dag
- Vi har hatt tilsvarende arrangementer 
tidligere. Nå tror jeg vi traff blink. Lør-
dag er en perfekt dag. Interessen for 
næringen er stor. Kanskje var også noen 
kommende sjåfører innom Slobrua, sier 
en svært fornøyd Lars Rune.

Lastebilens dag i Odal ble en suksess. 

Over 500 mennesker møtte fram ved Slobrua mellom Kongsvinger og Skarnes. 

Der ble det full fart og mye moro. 

Tekst og foto: GUTTORM TYSNES hedopp@lastebil.no

STYRET: Her er deler av styret i Odal lastebileierforening på plass (f.v.) Tommy Engen, leder Lars-Rune Hagen, Lise-Mari 
Karlsen og Lars Helge Sæterholen.  Foto: Odalsportalen/Liv Rønnaug B. Lilleåsen. Foto: NLF 

MORO PÅ HJUL: Mange hadde møtt opp for å få med seg 
lastebilens dag på Slobrua gjestegård - både unge, voksne 
og gamle.  Foto: Odalsportalen/Liv Rønnaug B. Lilleåsen.  

FLOTTE STANDS: Mange sponsorer stilte opp på lastebilens 

dag. Foto: NLF
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REGION 3
BUSKERUD, VESTFOLD 

OG TELEMARK

REGION 3
BUSKERUD, VESTFOLD 

OG TELEMARK

Bare kaos er hovedinntrykket for en ikke 
lokalkjent sjåfør som studerer Statens 
vegvesens instruksjoner for omkjørings-
veger i sommer når det såkalte Klev-
strandkrysset på rv 36 fra E 18 forbi 
Herøya til Porsgrunn skal oppgraderes. 

Ting tar tid
Problemene oppstår når man nå endelig 
må gjøre noe med dette krysset på 
«landsiden» av Herøya industripark. Stor 
trafikk til næringsparken og mye lokal 
gjennomgangstrafikk i området byr  
sikkert på utfordringer. Vi har derfor 

stor sans for at anleggsarbeidet skal for-
seres i sommertiden og at området 
nesten helt skal stenges for å kunne pri-
oritere anleggsmaskiner. Men vi skjøn-
ner vel ikke helt hvorfor det må ta så 
lang tid å trekke strømkabler til lysstol-
per som allerede står der. 

Feil informasjon
I disse ukene må vi altså belage oss på 
trengsel og alternative ruter. Hovedgre-
pet er at tungtrafikk mellom Skien/
Porsgrunn og E 18 i perioden blir ledet 
over fv 356 Vallermyrene. Lette kjøretøy 

fra Porsgrunn retning E 18 skal omdi-
rigeres via Herøya industripark og om-
vendt skal de til Porsgrunn gjennom 
smale boliggater. Vegvesenet lover god 
skilting av omkjøringsvegene, men pro-
blemer blir det vel likevel når noen enten 
velger veg av gammel vane eller velger å 
stole på GPS.

Alt dette er å betrakte som en nødven-
dig tjuvstart på den såkalte Bypakke 
Grenland. Men allerede i 2016 og 2017 
er det duket for flere store vansker når 
tunnelutbedringer på E 18 i Porsgrunn 
og Bamble må gjøres. 

TRAFIKKAOS VARSLET RUNDT HERØYA
Først har vi hatt litt kaos på grunn av lys som ikke fungerer i Klevstrandkrysset.  

Nå skal vi få mer kaos i åtte uker for å få lyskrysset i orden. 

Tekst: OLAV KLASSON VEFALD btv@lastebil.no

LYSKRYSS: Gravearbeid i åtte uker for å skaffe strømkabel? Foto: NLF 

Hensmoen Statoil  
Endelig bør 
NLF-medlemmer 
i Hønefossom- 
rådet med tomme 
dieseltanker kun-

ne puste lettet ut: Statoil har åpnet nytt flott 
truckanlegg på rv 35 på Hensmoen. Det kom 
mange klager på ustabil drift og stengte pumper 
her de seneste månedene. I vinter satt man så i 
gang en total renovering. Resultatet fikk vi i 
begynnelsen av mai. Derfor kan vi si «Alle mann 
til pumpene på Hensmoen».

Øst - Vest 
Forbundsstyrets uttalelse til utredningen om 
valg av hovedvei vest-øst er god lesning for  
region III. Uttalelsen og konklusjonen om å satse 
på E 134 og rv 7/52 med utbygging av tilførsels-
veier er helt i tråd med enstemmige vedtak i de 
tre fylkesstyrene. Denne enigheten, som i  
utgangspunktet ikke var noen selvfølge, ut- 
krystalliserte seg likevel raskt i løpet av pro- 
sessen som et samlet syn i regionens lastebil-
kretser. Nå er det å håpe at regjering og Storting 
følger opp innstillingene.  Og at ikke kommunale 
pressgrupper roter det til.

E 134: Kaos ved Svandalsflonatunnelen kan bli historie.  
Foto: Olav Vefald
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REGION 4
AUST-AGDER, VEST-ADGER 

OG ROGALAND

– Det er viktig for oss å kjenne 

bransjen

Stortingsrepresentant Kari Henriksen 
(AP) var på besøk hos NLF i region IV. 
Vi vil i tiden framover invitere sentrale 
politikere i Rogaland og Agder til sam-
taler rundt transportbransjen og alle 
type forhold som en lastebileier kommer 
i kontakt med.

Presentasjon av NLF
Kari Henriksen er medlem av justis- 
komiteen på Stortinget. Det er mange 
saker NLF til daglig arbeider med som 

har relevans til komiteen. Noe av det 
som er det mest framtredende i dag er 
kanskje «transportpoliti». Der NLF  
ønsker et mye tettere samarbeide mel-
lom politi, toll, skatt, arbeidstilsyn og 
vegvesenet. Med en bedre «verktøy- 
kasse» kan sanksjoner og kontroller  
forenkles om man har nødvendig full-
makter på tvers av de fem kontroll- 
organene.

Veldig opptatt av sosial dumping 
og arbeidslivskriminalitet
Henriksen har blant annet vært med å 
arbeide fram et forslag til Stortinget på 
22 punkter rundt forhold som kan for-
bedre arbeidslivet dramatisk. Om du 
googler «Dokument 8:20 S» vil du finne 
en tilnærming til arbeidslivet som er 

mye i tråd med måten NLF tenker rundt 
arbeidslivet og en handlingsplan med 
tiltak mot sosial dumping og arbeidslivs-
kriminalitet i Norge

Hva NLF arbeider med lokalt 
og nasjonalt
Vi fikk muligheten til å presentere hvil-
ke lokale tiltak vi er opptatt av. Blant 
annet hovedveiene våre (E18 – E134 og 
E39) til tømmer på kommunale veier, 
«på riktig side», kvalitet og miljø på vei 
og kollegahjelpen. 

Vi fikk også presentert utviklingen 
i miljø fra euro 0 til euro IV bilen, og 
ikke minst presentert hvordan tran- 
sportarbeidet vil bli påvirket av befolk-
ningsvekst, velstandsutvikling, økt nett-
handel.

STORTINGSREPRESENTANT KARI HENRIKSEN (AP) 

PÅ BESØK HOS NLF

NLF NYTTIG FOR NLF: Det er viktig for NLF regionalt og komme med innspill til sentrale politikere fra Sør-Vestlandet. Vi vil i framtiden invitere flere og komme med våre innspill til hva 
som er viktig i dag og i framtiden for NLF. Foto: Reidar Retterholdt

Tekst og foto: REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no
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REGION 4
AUST-AGDER, VEST-ADGER 

OG ROGALAND

Oslo: 23 43 43 00  •  Larvik: 33 18 70 08  •  Trondheim: 72 89 40 50  •  Tromsø: 77 67 13 74

BPW
Vi tenker transport

Som i fjor vil vi invitere til medlemskveld 
under Arendalsuka

E18 og E39 / nytt veiselskap står på 
programmet

Vi har invitert sentrale politikere til å 
fortelle om det nye veiselskapet. Dette 
blir en spennede kveld og selvfølgelig 
blir det god servering.

Geir A. Mo og Per Madsen 
kommer også
I tillegg til mange gode kolleger kom-
mer også administrerende Geir A. Mo 
og forbundsleder Per Madsen. Så her er 
mulighet til å få rede hva som skjer  
politisk og i NLF

Påmelding: På grunn av servering 
må vi ha en påmelding til Reidar på 
90 77 32 07 eller rr@lastebil.no

Tid og sted: Mandag 17. august 
klokka 17.45

Pollen Bar og adressen er Nedre 
Tyholmsvei 10. Altså så midt i det sen-
trale messeområdet som mulig.

SETT AV 2. OKTOBER
Når du setter opp dine planer for andre halvår må 
du passe på å sette av 2. oktober fra kl. 18.00. Da 
er det nemlig den årlige samlingen hos Rolands. I 
fjor var det 118 personer tilstede. I år setter vi ny 
rekord igjen – om DU kommer.

FELLESSKAP: Mange samler seg til temakveld hos 

Rolands påbygger. Foto: NLF

ARENDALSUKA 
– MEDLEMSKVELD
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REGION 5
HORDALAND, SOGN OG FJORDANE  

OG MØRE OG ROMSDAL

Planforslaget ventes ferdigstilt våren 
2018.

En vanskelig strekning
Møtet startet med presentasjon av plan-
området ( Bokn, Tysvær, Sveio, og 
Stord/ Bømlo ) 

Deltakerne ble fordelt i grupper der 
det ble diskutert og presentert hva som 
er viktig å ta hensyn til i planområdet, 
(bustadområde, næringsområde etc). 

Videre ble forslag til hvor vegen kan leg-
ges diskutert i grupper og presentert. 
Truckstopp var et tema fra de fleste del-
tagerne.

Mye arbeid
Det kommer til å bli en veg med 4 felt 
og midtdeler, og med begrenset antall 
kryssings punkt (toplanskryss) det ble 
derfor også diskutert hvor og hvor man-
ge kryssingspunkt som behøves og hvor. 

Som ventet vil de største utfordringe-
ne bli i Aksdalsområdet der E39 og 
E134 må møtes, Aksdal er et bebygd 
område, og med vann og topografi som 
gjør det komplisert å plassere nye veger 
i området. 

Bømlafjorden vil også bli utfordrende 
å krysse, dette på grunn av bunnforhold, 
krav til stigning i tunell, og med bro 
pga. bredde på fjorden, værforhold, og 
seilingshøyde. 

Kollegahjelpen i fylkene
Fylkene takker Kjell Sandvik Jensen og Bernt Helgås for en flott og krevende 

innsats som kollegahjelpere i mange år.

Frode Børven inntar plassen som kollegahjelper i NLF Hordaland etter 

Kjell Sandvik Jensen. Arne Indrebø inntar plassen som kollegahjelper i 

NLF Sogn og Fjordane etter Bernt Helgås. Begge våre flotte kollegahjelpere 

som nå slutter har fått tildelt en fortjenestemedalje for godt utført arbeid 

i mange år. 

E39: Kystveien er under utbedring, men det er langt frem til en fergeløs vei mellom Stavanger og Trondheim. Foto: NLF

E39 BOKN – AKSDAL- STORD
NLF Hordaland og Rogaland var med på møtet med Statens vegvesen og andre innkalte aktører til 

idédugnad vedr. ny veg på strekningen Bokn – Aksdal – Stord. 

Tekst og foto: BIRTHE MINKEN bm@lastebil.no



43NLF MAGASINET 2015 • NR 5

REGION 5
HORDALAND, SOGN OG FJORDANE  

OG MØRE OG ROMSDAL

Fredag 5.juni avholdt NLF  

S&Fj sitt styremøte i Stryn i 

forbindelse med Motorfestival.

Motorfestivalen vart arrangert for ni- 
ande gong i Stryn og er eit dugnads- 
basert arrangement der lastebileigarar 
stiller ut bilane sine i uformell konkur-
ranse om beste jurie- og publikumsbil.

Magne Hafstad As frå Førde gjekk av 
med seier i både publikum- og jurie- 
avstemming. Over 100 lastebilar var ut-
stillt.

Det er imponerande å sjå kva den en-
kelte sjåfør legg ned i personleg arbeid.

 
NLF-sjefen var til stede
NLF Sogn og Fjordane inviterte Geir 
A. Mo til styremøte og Motorfestival. 
Birthe Minken stilte på stand ved siden 
av Opplæringskontoret sin simulator. Vi 

inviterte også Dekkmann til stand for å 
auke salet av dekk i Sogn & Fjordane.

Geir stod på standen til NLF og 
svarte på spørsmål frå medlemmer og 
sjåførar. Dette fekk NLF gode tilbake-
meldingar på. Det er tydleg viktig å vere 
synleg på slike arrangement.

Fredag kveld inviterte NLF Sogn og 
Fjordane styret med følge, Geir/Lill og 
Dekkmann  på sosial «blåtur» med  
veteranbuss til Lodalen. Turen gjekk 
først til Nomek AS for omvisning/ 
orientering om lastebilpåbygging. Vide-
re med buss til Lovatnet og båt til 
Kjenndalstova der vi fekk servert nyde-
leg kortreist mat.

Leiar i NLF Sogn og Fjordane orien-
terte om dei to Lodalsulukkene der ein 
sunami ,forårsaka av steinras ned i vat-
net, utrydda to bygder, Nesdal og Bødal. 
Dette var i 1905 og 1936. Total omkom 
135 mennesker.

Motorfestivalen vart avslutta med be-
søk på Norsk Scania sin stand som feira 
sitt 70-årsjubileum «Super 70».

Ny vei
På frigjøringsdagen 8. mai ble det og en ny mile-
pæl nådd i Sogn og Fjordane. Regjeringa har 
løyvd 20. mill. oppstartløyving til Bjørset-Skei.

No kan prosjektet startast opp! Dette er ein stor 
dag for E-39-utvalet og ikkje minst for Jølster 
kommune som skal ha stor ros for kjapp hand- 
saming av reguleringsplanen. 

Så får vi krysse fingrane for at Førdepakken får si 
løysing i Stortinget.

5. mai: Møte i referanse-
gruppen KVU Rv7 
Nå blir det opp til politikerne til å fastsette  
trasévalg øst/ vest.
Det ble avholdt et siste møte møte på Ullensvang 
hotell i Hardanger. Saker som ble tatt opp:  sta-
tusoppdatering, aktuelle konsept for riksveg 7 
over Hardangervidda, foreløpige resultatet, pris-
satte konsekvenser og transportmodeller. Frode 
Børven fra NLF Hordaland deltok på møtet. Vi er 
spent på hvilket trasévalg  øst/ vest regeringen 
lander på.

Tekst og foto: BIRTHE MINKEN bm@lastebil.no

4.mai: Møte med SVV
Møte med statens vegvesen etter 

en snørik vinter.

NLF Hordaland/ Sogn og Fjordane inviterte SVV 
til møte i Kanalv. 88 for å drøfte vinterens ved- 
likehold og hendelser. Fra SVV stilte Region-
vegsjef Helge Eidsnes og avd. direktør Olav 

Finne. Fra NLF deltok fylkeslederne og 
distriktssjef.

Saker som ble tatt opp: Romaheimsdalen, 
omkjøringsmuligheter, vaktsystem geologer - 
responstid, rassikring, stengning av veger.  
Skilting, varsling, vintervedlikehold og vedlike-
hold av tuneller. Du kan lese hele referatet på 
vår hjemmeside www.lastebil.no Hordaland/ 

Sogn og Fjordane.

Andre ting du ikke må 
gå glipp av fremover
Lørdag 22. august arrangeres det Trafikk- 
sikkerhetsdag på Festplassen i Bergen
Som andre år bidrar NLF avd. Hordaland med  
lastebil og informasjon om trafikksikkerhet og 
blindsoner. Ta turen innom Festplassen.

Vi ønsker alle 
medlemmer en flott 
og solrik sommer!

BLÅTUR OG MOTORFESTIVAL I STRYN
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REGION 6
TRØNDELAG

SOMMER 
OG SOL
Det er fortsatt mye igjen av 

sommeren, så frykt ikke, det 

blir nok litt sol på bleke trøn-

derkropper denne sommeren 

også. 

Trafikktelling
Det ble også trafikktelling i år. Som for 2 år siden, 
ble det etablert tellepunkt på Berkåk, der vi gjen-
nomførte tellingen et helt døgn fra 9.-10. juni. På 
forhånd var vi spente på om det ville bli noen for-
skjell fra forrige gang da andelen utenlandske var 
30%. Det ble tidlig klart at andelen utenlandske var 
lavere og til slutt kunne vi fastslå at den var 25%. 
Dette må sies å være positivt. En annen positiv ut-
vikling er at det var betydelig roligere kjøring. 

VI TELLER DEG: Nik, Harald, 
Gunni og Øyvind. Foto: NLF

Sør-Trøndelag Rundt
Som et ledd i å skaffe seg et best mulig bilde 
av fylkesvegene i Sør-Trøndelag, har Høyres 
ordførerkandidat til Fylkestinget, Torhild  
Aarbergsbotten, satt seg som mål å kjøre alle 
fylkesvegene. Hun har invitert næringslivet  
og brukerne av vegene til samtaler om de  
utfordringer man står overfor. NLF Trøndelag 
har også fått være med på dette, noe vi selv-
sagt er meget glade for. Det ble en dag i  
Hemne-regionen og en dag i Røros-regionen. 
Aarbergsbotten fikk detaljkunnskap om våre 
utfordringer. Det gjorde inntrykk å sitte på 
med lastebil. 

Festivaler
Sommertid er festivaltid. Man tjuv-
startet med et tømmertreff oppe i  
Lierne. Det ble stort oppmøte og  
hyggelig samvær med mang en skrøne 
i løpet av arrangementet. 

Storåstreffet ble arrangert den  
12.-13. juni sammen med Storås  
Dansefestival. Nok en gang ble det en 
kjempesuksess. Det er nettopp dette 
man prøver å få til på Ørlandet. 

Lokalforeningen på Fosen inviterer 
lastebilnæringen til å delta på  
Ørlandet Country og Dansefestival  
den 2.-5. juli. Her vil det være  
parkeringsplasser for store biler,  
nye som gamle. Møt opp folkens,  
her blir det fest.

Rekruttering
Da er nok et kull med yrkessjåfører 
klar for våre bedrifter. Gjennom ut-
danningen har vi som før fokusert 
på holdninger og trafikksikkerhet. 
Det er godt å høre fra bedriftene at 
dette nytter. Det rapporteres om 
skadefri kjøring og mindre drivstof-
forbruk. Dette er god økonomi.
Som et siste tilskudd på utdannin-
gen har vi inngått et samarbeid med 
Proff Bemanning AS. Selskapet del-
tar aktivt i utvelgelsen og utdannin-
gen. På denne måten skaffer man 
seg inngående kjennskap til sjåføre-
ne og hva de står for. Dette er avgjø-
rende for å sikre en god formidling 
og oppfølging etter endt utdanning. 
For de av dere som ønsker hjelp til 
rekruttering av nye sjåfører, så ta 
kontakt. 

VEITESTING: Politikerne med på 
smale veger under Sør-Trøndelag 
Rundt. Foto: NLF
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REGION 6
TRØNDELAG

Selv om mai og starten på juni ble en våt 
og kald fornøyelse, så varmet det nok de 
fleste at det ble mer å gjøre. 

Valgkampen er i gang
Da har 4 år gått siden forrige kommune- 
og fylkestingsvalg. Til høsten braker det 
løs igjen. NLF Trøndelag vil nok en 
gang utfordre de politiske partier på 
samferdsels- og næringspolitikk. Vi kre-
ver en tydelig retning i tråd med regje-
ringens signal om en mer helhetlig ut-
bygging. Gjennom å prioritere 
regionale transportsaker med krav til 
fremtidsrettet standard, vil man kunne 

kraft samle ressursene. Det er bedre å 
bygge 5 km med riktig standard, enn 10 
km med feil standard. Dette vil gi mer 
veg for pengene, samt at man sikrer in-
vesteringene over tid. Det er meget dyrt 
å drive brannslukning og klattvis utbyg-
ging. 

Det er også meget viktig at alle bidrar 
i valgkampen. Utfordre lokale politikere 
på nettopp dette. Lokalt kjenner vi som 
regel politikerne, noe som gjør det en-
kelt å komme i kontakt med dem. Invi-
ter politikerne med på en kjøretur slik at 
de får et klart bilde på hvordan vår hver-
dag er. Det er bare å ta kontakt med 
NLF-kontoret dersom dere trenger 
hjelp.

Tekst: ROAR MELUM rmv@lastebil.no

TS Verdal
Den 12. juni var det klart for åpning av det 
nye bygget til TS Verdal. Mange hadde møtt 
frem for å overvære åpningsseremonien der 
ordfører Bjørn Iversen klippet snoren. Det er 
et meget flott anlegg som mange vil få glede 
av i fremtiden.

E6 Trondheimsvegen
Arbeidet med Trondheimsvegen går for fullt 
og alt tyder på at oppstarten blir mot slutten 
av året. Det er ingen tvil om at det blir meget 
stor aktivitet i årene som kommer. Det er 
derfor meget viktig at man er i forkant. Det 
blir store oppgaver for lokalt næringsliv, noe 
som kom klart frem under en samling på 
Lundamo den 11. juni. Her samlet nærings-
foreningen i Trondheimsregionen 100 repre-
sentanter fra trøndersk næringsliv. Det 
handler om å etablere et leverandørnettverk 
som skal sikre lokale interesser. 

Høstmøte
Årets høstmøte blir arrangert 18.-20.  
september. I år skal vi til Skifer Hotel på 
Oppdal. Her blir det faglig innhold med noko 
attåt. Sett av helga og meld dere på.  
Invitasjon blir sendt på mail, samt at dere 
vil finne den på vår hjemmeside.

Trafikksikre kommuner
Den 27. mai sa kommunene Frøya og Hitra 
ja til å bli trafikksikre kommuner. Dette 
skjedde i møte med Fylkets Trafikksikker-
hetsutvalg. Dette er en viktig forankring for 
arbeidet med bedre trafikksikkerhet på våre 
veger. Begge kommunene er belastet med 
mye tungtransport, noe som preger trafik-
ken på et dårlig vegnett. Over sommeren vil 
vi ta initiativ til å utfordre næringslivet til å 
ta et større ansvar for at deres transporter 
foregår på en korrekt måte. Vi snakker da 
om Transportsvanen. 

Samferdselsministeren 
Nok en gang fikk vi gleden av et besøk 
av samferdselsministeren. Denne 
gangen var det befaring av RV3, E6 
Soknedal og E39. I tillegg ble det møte 
med Vegforum om fremtidig Godster-
minal. 



46 NLF MAGASINET 2015 • NR 5

REGION 7
NORDLAND, TROMS  

OG FINNMARK

NLF i møte med samferdsels-

departementet om Kvænangs-

fjellet.

Kvænangsfjellet er den mest stengte 
fjellovergangen på E6 i Norge, dette 
skaper store problemer for transportnæ-
ringen. Vinteren 2013/2014 var fjellet 
stengt 44 ganger eller 220 timer. NLF 
Troms og Finnmark tok derfor initiativ 
til et møte med samferdselsdepartemen-
tet om tiltak på fjellovergangen. Statens 
vegvesen planlegger en del midlertidige 
tiltak som etter vår oppfatning har lite 
for seg, det bør satses på en god langsik-
tig løsning med tunell gjennom deler av 
fjellet. Geir A. Mo fikk til et møte i de-
partementet på kort varsel.

Optimisme
Etter møtet, hvor vi fikk god tid til å 
fremlegge våre argumenter er vi opti-
mistisk med hensyn til en prioritering av 
en god løsning for Kvænangsfjellet. Det 
vil imidlertid kreve at vi får med oss re-

gionale stortingspolitikere i vår priorite-
ring av dette prosjektet. NLF vil jobbe 
videre mot stortingspolitikerne og sam-

ferdselsforum Nord for å få til en enighet 
om viktigheten av dette veiprosjektet. 

Raset delte Norge 
Natt til 10. mai ble Norge delt etter at det gikk et jord-/ 
leirras ved Sørkjosen i Nordreisa kommune. For vare- 
leveranser fra Tromsø og Narvik til Nordreisa medførte 
dette en omkjøringsvei på 700 ekstra kilometer. Veien ble 
heldigvis stengt bare i 2 døgn. Det er grunn til å berømme 
Statens vegvesen for svært rask og iherdig innsats for å få 
veien gjenåpnet. Etter bare noen timer var de i gang med 
grunnboringer for å finne ut om området var stabilt nok til 
å utbedre de utraste områdene av veien. 
Mye av de samme  konsekvensene for tungtransporten  
opplever man i området når Kvænangsfjellet stenger ved 
om vinteren ved uvær og ved rasfare.

NLF ØNSKER 
Å FJERNE FLASKEHALSEN PÅ 

KVÆNANGSFJELLET  

REGJERINGEN LYTTER: Fra NLF deltok Geir A Mo, Dagfinn Eliassen som er nestleder i NLF Troms, samt regionsjef 
Odd-Hugo Pedersen. Foto: NLF

Tekst og foto: ODD HUGO PEDERSEN troms@lastebil.no



REGION 7
NORDLAND, TROMS  

OG FINNMARK

Den vakre naturen blir tillagt litt min-
dre fokus når angsten for å havne utenfor 
veien er trykkende. Det var nettopp 
denne opplevelsen NLF ønsket å oppnå 
hos samferdselsministeren, da 
Solvik-Olsen i slutten av april besøkte 
Lofoten og Vesterålen.

 
Ut på tur
Sammen med lastebileier Nils Harry Ja-
kobsen fikk Solvik-Olsen oppleve hver-
dagens utfordringer for lastebilnæringen 

i disse områdene. Når samferdselsmi-
nisteren konkluderer med at « på enkelte 
strekninger er veien IKKE bra» må dette 
oppfattes som en diplomatisk tilnærming 
manglende vedlikehold og utbygging.

Jakobsen er overbevist om at samferd-
selsministeren fikk klare oppfatninger om 
hvordan arbeidsdagen for yrkes- 
sjåførene i området arter seg, og hvorfor 
det bør investeres ytterlig i vedlikehold og 
nybygg i regionen.

God opplæring 
Solvik-Olsen ble deretter med opp til 

Fiskebøl, hvor Hadselordføreren fremla 
sine ønsker om en undersjøisk tunnel fra 
Lofoten til Hadsel. Denne strekningen 
hadde de fleste kanskje trodd skulle bli 
mindre trafikkert etter at Lofast ble 
realisert, men de siste års målinger viser 
at trafikkmengden over Fiskebøl bare 
øker. 

Vi tror at førstehånds kjennskap til 
veisituasjonen i regionen vil bidra til 
raskere iverksettelse av nødvendige pro-
sjekter, sier Nils Harry Jakobsen – sty-
remedlem i NLF Nordland. 

NLFs lokalavdeling i Rana hedrer sine medlemmer
Erkjentlighetsmerker ble delt ut til veteraner i lastebilnæringen for henholds-

vis 50, 40 og 25 års medlemskap. 

Styreformann NLF Rana, Vidar Røssvassbukt foresto tildelingen av Erkjentlighets- 
bevisene. Svein Nordvang mottok, på vegne av sin far Erling Nordvang, NLFs plankett 
med gravering for 50 års medlemskap. Bedriften Nordvang Transport AS ledes i dag av 
Svein Nordvang. Aril Solås ble tildelt jakkemerke i gull samt plankett. Aril har parkert 
lastebilen, men er en aktiv bidragsyter i lastebilmiljøet i Rana. Han arbeider for tiden 
med Transportsentralens- og lastebilnæringens historie i Rana. Svein Aaeng blir i denne 
sammenhengen skårungen med sine 25 års medlemskap. Denne tiden gir på den annen 
side rett til NLFs jakkemerke i sølv. 

Vi gratulerer og takker for langvarige medlemskap.

LOFOTEN FRA LASTEBILHYTTA

FORSTÅR PROBLEMET: Samferdselsministeren 
kunne naturlig nok ikke komme med garantier, 

men NLF og politikerne i regionen er godt 
fornøyd med besøket. 

Tekst og foto: FRANK LAURITZ JENSEN flj@lastebil.no

Det er stor forskjell på å betrakte Lofoten fra luften eller havet, kontra det å sitte 

to meter over en hullete, smal asfaltstripe, i førerhytta på en lastebil. 

Aril Solås Svein Aaeng
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REGION 1
Regionsjef J. Kristian Bjerke

Mosseveien 60, 1640 RÅDE

Mobil: 90 18 94 44

Faks: 22 20 56 15

E-post: jkb@lastebil.no 

ØSTFOLD
Fylkesleder Erik Graarud

Fredrikstad Transportforum AS

Titangaten 7B, 1630 GAMLE FREDRIKSTAD

Telefon: 69 35 72 72

Mobil: 90 97 20 85

Faks: 69 35 72 70

E-post: post@graarud-ftf.no

OSLO/AKERSHUS
Fylkesleder Harry Nilsen

Sørum Transport AS

Haldenveien 338, 1923 SØRUM

Telefon: 63 86 61 10

Mobil: 90 82 80 29

Faks: 63 86 61 19

E-post: post@sorumtransport.no

REGION 2
Regionsjef Guttorm Tysnes

Midtstranda 51, 2321 HAMAR 

Mobil: 95 77 47 61

E-post: hedopp@lastebil.no 

Sekretær Mai G. Skjelsvold

Midtstranda, 2321 HAMAR

Mobil: 41 45 19 55

E-post: mgs@lastebil.no

HEDMARK/OPPLAND
Regionleder Odd Haakenstad

Odd Haakenstad Transport

Brovollvegen 73, 2730 ROA

Mobil: 90 61 88 15

E-post: odd.haakenstad@gmail.com

REGION 3
Regionsjef Olav Klasson Vefald

Direktør Smidthsgate 3, 3732 SKIEN

Mobil: 95 70 19 54

E-post: btv@lastebil.no

BUSKERUD
Fylkesleder Knut Bakken

Østhellinga 32, 3370 VIKERSUND

Mobil: 90 18 65 29

E-post: knutba@hotmail.com

TELEMARK
Fylkesleder Anne Lise Øverland

Øverland Transport AS

Knut Dahles vei 100, 3660 RJUKAN

Telefon: 35 09 42 95

Mobil: 99 21 62 01

Faks: 35 09 42 95

E-post: askontor@online.no

VESTFOLD
Fylkesleder Olav Askjer

Olav Askjer Kran og Transport AS

Grøtåsveien 3, 3178 VÅLE

Telefon: 33 06 32 41

Mobil: 91 68 90 51 

Faks: 33 06 29 90

E-post: olav@askjer.no

REGION 4
Regionsjef Reidar Retterholt

Mjåvannsveien 3, 4628 KRISTIANSAND

Mobil: 90 77 32 07

E-post: rr@lastebil.no 

ROGALAND
Fylkesleder Tor Bjarne Asheim

Tor Bjarne Asheim AS

Harriet Backers vei 32, 4023 STAVANGER

Mobil: 91 13 65 25

E-post: tbasheim@online.no

AUST-AGDER
Fylkesleder Rita Elisabeth Birkeland

Bendiks Transport og Cementstøberi AS

Storemyrsletta 1, 4790 LILLESAND

Telefon: 96 51 20 00

Mobil: 41 53 52 42

E-post: rita@bendiks-transport.no

VEST-AGDER
Fylkesleder Kjell N. Nilsen

Transportfirma Kjell N. Nilsen AS

Farvegen 6, 4480 KVINESDAL

Mobil: 90 54 08 14

E-post: kjell@kjellnilsen.no

REGION 5
Distriktssjef Hordaland og 

Sogn og Fjordane Birthe Minken

Postboks 23, Søreidgrend, 5895 BERGEN

Mobil: 99 50 18 75

E-post: bm@lastebil.no

Distriktssjef Møre og Romsdal  

Dagrunn Krakeli

Sentrumsgården, 6490 EIDE

Mobil: 90 53 93 87

E-post: more@lastebil.no

HORDALAND
Fylkesleder Jan-Ove Halsøy

Tuftadalen 12, 5265 YTRE ARNA

Mobil: 92 03 83 33

E-post: janovehalsoy@outlook.com

SOGN OG FJORDANE 
Fylkesleder Rolf Olav Tenden

Tenden Thor Transport AS

Visnesvegen 15, 6783 STRYN

Telefon: 57 87 69 00

Mobil: 90 14 44 71

Faks: 57 87 69 01

E-post: rolfolav@tenden.no

MØRE OG ROMSDAL
Fylkessleder 

Finn Andre Fredvig-Erichsen

Fafe Trans AS

Notvollveien 1, 6456 SKÅLA

Mobil: 90 94 74 44

E-post: finn.andre@fafe.no

REGION 6
Regionsjef Roar Melum 

Kvenildmyra 5, 7072 HEIMDAL

Mobil: 93 00 65 91

E-post: rm@lastebil.no

TRØNDELAG
Regionleder Niklaus Haugrønning

Nik. Haugrønning AS

Postboks 25, 7070 BOSBERG

Telefon: 73 95 66 50

Mobil: 91 76 09 01

Faks: 77 83 56 03

E-post: niklaus@haugronning.no

REGION 7
Regionsjef Odd Hugo Pedersen

Solbakkmelen 23, 9152 SØRKJOSEN

Mobil: 91 57 02 43

Faks: 94 76 23 79

E-post: troms@lastebil.no

Rådgiver Frank Lauritz Jensen

Postboks 343, 8001 BODØ

Mobil: 91 63 12 54

Faks: 75 40 25 01

E-post:flj@lastebil.no 

Distriktssjef Troms og Finnmark 

Odd Hugo Pedersen

Solbakkmelen 23, 9152 SØRKJOSEN

Mobil: 91 57 02 43

Faks: 94 76 23 79

E-post: troms@lastebil.no

NORDLAND
Fylkessleder Einar Endresen

Aksel Endresen Transport

Havnegt. 14, 8430 MYRE

Telefon: 76 13 36 26

Mobil: 41 62 62 19

Faks: 76 13 45 32

E-post: einar@endresentransport.no

TROMS
Fylkesleder Kari Workinn

Thor & Bjørnar Workinn AS

Kvaløyveien 332, 9016 Tromsø

Mobil: 91 10 76 97

Telefon: 77 68 74 35 –

kari@workinnas.no

FINNMARK
Fylkessleder Yngve B. Harila

Yngve B. Harila AS

Postboks 455, 9811 VADSØ

Telefon: 78 95 18 31

Mobil: 91 74 78 98

Faks: 78 95 42 89

E-post: post@ybh.no

FYLKESAVDELINGER   FORBUNDSSTYRET   

Buskerud Anleggstransport AS

Telefon 91 32 67 00

E-post: pm@lastebil.no 

Per Madsen
Forbundsleder

Tamnes Transport

Telefon: 62 41 30 11 / Mobil: 90 52 04 38

E-post: tv@lastebil.no. Faks: 62 41 38 55

Tore Velten
Nestleder, Region 2

Tømmerholt Transport

Telefon: 40 70 95 45 / 69 14 10 17

Mobil: 90 91 82 02 / E-post: jyt@lastebil.no

Jan-Yngvar 
Tømmerholt
Styremedlem, Region 1

Transportsentralen Sandefjord AS

Telefon: 33 47 75 70 / Mobil: 92 03 00 30

E-post: hd@lastebil.no. Faks: 33 47 84 01

Heidi Dahl
Styremedlem, Region 3

Ørland Transport AS 

Telefon: 51 70 91 00 / Mobil: 91 13 53 00   

E-post: kh@lastebil.no / Faks: 51 70 91 01

Kjell Haugland
Styremedlem, Region 4

Stranda Anleggsservice AS

Telefon: 70 26 14 09 / Mobil: 90 86 60 00

E-post: sjr@lastebil.no / Faks: 70 26 22 88

Sverre-Jan 
Rønneberg
Styremedlem, Region 5

P.R. Lunkan Transport AS

Mobil: 90 54 33 10

E-post: ol@lastebil.no / Faks: 74 16 02 41

Øyvind Lilleby
Styremedlem, Region 6

Alv Ervik Transport AS

Telefon: 77 07 71 02 / Mobil: 90 94 14 30

E-post: aer@lastebil.no.no / Faks: 77 07 21 76  

Alv Ervik
Styremedlem, Region 7
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FAGGRUPPER   

E-post Mobil

Ledes av 

Sverre-Jan Rønneberg

 

sjr@lastebil.no

 

90 86 60 00

Fagansvarlig 

Thorleif Foss

 

tf@lastebil.no

 

41 40 35 99

Ressurspersoner

Region 1: Egil Nicolaysen

Region 2: Henrik Ånerud

Region 3: Torfinn Brenna

Region 4: Tor Bjarne Asheim

Region 5: Bjørn Rivenes

Region 6: Arnt Egil Aune

Region 7: Arnold Hauan

firmapost@nicotrans.no

heiki80@hotmail.no

torfinn@bat.no

tbasheim@online.no

bjorn@rivenes.no

post@aune-transport.no

arnohaua@online.no

90 16 16 50

90 09 53 99

91 13 82 82

91 13 65 25

93 00 65 20

91 39 69 69

95 24 22 23

ANLEGG, VEI OG BRØYTING

E-post Mobil

Ledes av 

Kjell Haugland

 

kh@lastebil.no 

 

91 13 53 00

Fagansvarlig 

Jan-Terje Mentzoni

 

jtm@lastebil.no 

 

41 50 67 80

Ressurspersoner

Region 1: Bård Solberg

Region 2: Ørjan Bråthen

Region 3: John Erik Kjettorp

Region 4: Børre Leirvik

Region 5: Nils Anders Larsen

Region 6: Oddbjørn Kristensen

Region 7: Rune Holmen

bard@solbergtransport.no 

orjan.brathen@martinsen.no 

johnerik@dgm.no 

borre@myrvang-transport.no

nils-ala@online.no 

oddbjørn@kristensenstransport.no 

holmtran@online.no 

90 78 22 12

98 21 56 08

98 24 10 21

90 58 18 26

90 03 52 18

90 77 43 67

91 79 86 92

DISTRIBUSJON, LANGTRANSPORT OG ADR

E-post Mobil

Ledes av 

Alv Ervik

 

aer@lastebil.no

 

90 94 14 30

Fagansvarlig 

J. Kristian Bjerke

 

jkb@lastebil.no 

 

90 18 94 44

Ressurspersoner

Region 1: Geir Homlund

Region 5: Olaug Hamre

Region 6: Ann Kristin Fordal

Region 7:  Gøran Karlsen

geir@bkranservice.com 

olaug@bjorkegruppen.no 

ann.kristin@viking-trondheim.no  

goran@vikingnord.no   

92 85 78 76

95 70 94 60

95 89 72 67

91 71 40 00

BILBERGING 

E-post Mobil

Ledes av 

Øyvind Lilleby

 

ol@lastebil.no 

 

90 54 33 10

Fagansvarlig 

Rune Damm

 

red@lastebil.no  

 

90 62 57 21

Ressurspersoner

Region 1: Egil Haugen

Region 2: Kjell Jon Nyløkken

Region 3: Ivar Mustvedt

Region 4: Dag Grødum

Region 5: Inge Råheim

Region 6: Nils Erik Røe

Region 7: Steve Strøm

egilh2@online.no 

kjell.jon@dyretransport.no 

ivarmust@online.no 

marit@oddgrodum.no 

inge@raaheim.no 

ne@nemo-transport.no 

post@dyrebil.no 

90 95 78 52

90 06 61 99

99 45 21 61

90 82 97 93

91 66 57 57 

97 42 75 34

95 86 97 19

TØMMER, LANDBRUK OG LEVENDE DYR

TEKNISK GRUPPE

+NLF
415 44 400

Sliter du med tunge  
tanker etter en ulykke?

E-post Mobil

Ledes av 
Jan Yngvar Tømmerholt

 
jyt@lastebil.no 

 
90 91 82 02

Fagansvarlig 
Rune Damm

 
red@lastebil.no

 
90 62 57 21

Ressurspersoner

Region 1: Jan Slettevold

Region 2: Øystein Müller

Region 3: Jan-Petter Abrahamsen

jan@spesialtransport.com

o-mull@online.no

semijan@online.no

95 89 30 50

91 77 71 46

95 19 94 46

E-post Mobil

Per Herman Pedersen php@transportkompetanse.no 41 62 62 61

OBSERVATØRPLASS (i alle faggrupper)
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Sliter du med tunge  
tanker etter en ulykke? 

KONTAKT KOLLEGAHJELPEN!

Kollegahjelpen i NLF er et nettverk av vanlige NLF-medlemmer,  

som har fått opplæring i det å gi støtte ved kriser. Alle har skrevet 

under på et taushetsløfte, for at det dere snakker om skal bli 

mellom dere to. Kollega hjelpen er gratis og frivillig.  

ER DU I TVIL OM DU SKAL  KONTAKTE KOLLEGAHJELPEN?  

Gjør det! Finn kollegahjelpen i ditt område og ta kontakt.

Psykologvakten
Gjennom medlemskapet i NLF og i samarbeid med forsikringsselskapet If, får du ved behov 
tilgang til psykologisk førstehjelp, uten henvisning fra allmennprakti serende lege. Du kan 
benytte tjenesten i forbindelse med alvorlige hendelser på arbeidsplassen eller i fritiden. 
Tilbudet gjelder også familien.

Grønt nummer: 22 96 50 07

Ulykker i utlandet
Ved ulykker i utlandet fungerer Sjø-
mannskirken som NLFs kollegahjelp.

Ring (+47) 95 11 91 81

Fylke Navn E-post Mobil

Østfold Erik Rynning

Steinar Enderød

Ole Jonny Sørensen

ostfold@lastebil.no

steinar@enderod.no

olanso@online.no

90 53 64 90 

91 73 01 42

90 82 01 00

Oslo/

Akershus

Tor Vidar Frydenlund

Nicolai Jakhelln

Bjørn Røine

Geir A. Mo

tor.vidar@fgtas.no

snj@jakhelln.as

b.roine@online.no

gam@lastebil.no

91 38 03 85

97 55 58 00

95 10 13 20

93 03 03 88

Hedmark Guttorm Tysnes

Arne Trondsen

Tore Velten

Mai Grete Skjelsvold

hedopp@lastebil.no

arntrond@online.no

tore@tamnestransport.no

mgs@lastebil.no

95 77 47 61

99 21 19 63

90 52 04 38

41 45 19 55

Oppland Jon Magne Aspelund

Anders Grønbrekk

Odd Haakenstad

Oddbjørn Vestli

Åge Widme

aspelundjon@gmail.com

angro53@hotmail.com

odd.haakenstad@gmail.com

Oddbjorn.Vestli@transportarbeider.no

post@widme-transport.no

95 22 22 40

90 56 41 84

90 61 88 15

91 79 28 38

91 88 05 00

Buskerud Eva Karin Høgberg

Tom Pedersen

Per Arne Yri

evaka@live.no

tomsbilb@online.no

arne.yri@lifi.no

90 10 13 28

91 88 10 00

91 10 61 84

Vestfold Johan Espeseth

Tove Espeseth

John Ove Villung

weweimo@online.no

jov@vermelidtransport.no

90 06 06 58

91 15 49 34

93 40 97 70

Telemark Anne Lise Øverland

Magne Årvik

Jon Reidar Solstad

Vivi Solstad

askontor@online.no

magne@arne-thorsen.no

99 21 62 01

90 03 43 44

97 58 53 73

91 35 53 01

Aust-Agder Robert Birkeland 

Benn Olaf Tvedt

rita@bendiks-transport.no

bennolaf@frisurf.no

91 87 91 00 

48 15 60 94

Fylke Navn E-post Mobil

Vest-Agder Steinar Solberg

Kjell N. Nilsen

Kai Nilsen

post@hk-solberg.no

kjell@kjellnnilsen.no

kai@kjellnnilsen.no

48 01 30 00

90 54 08 14

90 54 08 15

Rogaland Tor Bjarne Asheim

Endre Krakk

tbasheim@online.no

krakk@online.no

91 13 65 25

48 12 48 60

Hordaland Arne Marås

Frode Børven

arnemara@online.no

frode.borven@kvamnett.no

91 81 72 43

91 69 30 59

Sogn og 

Fjordane

Jomar Standsnes

Arne Steinar Indrebø

j-standn@online.no

s-indreb  @online.no

91 17 83 28

90 83 32 27

Møre og 

Romsdal

Terje Alnes

Ernst Bigset

Kjell Brandal

Jon Brødremoen

Nils Ivar Heggem

Gunnstein Hoem

Dagrunn Krakeli

terje@heggem.no

post@b-bigset.com

kjell.brandal@tussa.com

jon.brodremoen@online.no

nils.ivar@heggem.no

gunnshoe@online.no

dagrunn@transportbransjen.no

91 16 67 40

91 63 26 20

90 10 29 29

98 21 49 70

90 66 30 40

94 17 10 65

90 53 93 87

Sør- 
Trøndelag

Per Morten Storhaug

Arnt Egil Aune

Leif Bromseth

stor-tr@online.no

post@aune-transport.no

ernaogleif@bromseth.no

99 52 69 96

91 39 69 69

41 50 95 75

Nord- 

Trøndelag

Olav Skarsbakk

Harald Ulven

olav@skarsbakk.no

harald.ulven@ntebb.no

48 04 12 02

99 21 71 15

Nordland Steinar Ernestussen

Karstein Larem

Kjell Fredrik Solberg

ernestussen@hotmail.com

ka-lare@frisurf.no

kjsolb2@frisurf.no

48 18 22 48 

95 12 24 85

90 72 63 35

Troms Arnold Hauan

Elling Haukebøe

Ann Pauline Eliassen

Karianne Ervik

arnohaua@online.no

elling@haukeboe.no

annp@eliassens.no

karianne@erviktransport.no

95 24 22 23

90 58 64 90

98 87 50 75

41 69 30 76

Finnmark Torbjørn Mikalsen

Yngve B. Harila

thmikals@online.no

yngve@ybh.no

90 62 41 88

91 74 78 98

KOLLEGAHJELPEN

BLI MEDLEM DU OGSÅ!
Bedriftens navn: Org. nr.:

Adresse: Postnr.: Poststed:

Telefon: Mobil: Telefaks: E-post:

Eier/daglig leder: Fødselsdato:

Type transport: Antall lastebiler: Antall varebiler under 3,5 tonn:

Sted: Dato: Underskrift:

VERVET AV

Navn: Medlemsnr.:

  Jeg har lest og godtatt NLFs etiske regelverk.

Ditt medlemskap trer i kraft så snart medlemsavgiften til NLF er betalt, og varer i 6 måneder etter at vi har mottatt din skriftlige oppsigelse.

Send inn kupongen på faks 22 20 56 15, eller gå inn på våre nettsider www.lastebil.no

Kollegahjelpen alarm nr: 415 44 400



ALTA

TROMSØ

HARSTAD

BODØ

KRISTIANSUND TRONDHEIM
MOLDE

GJØVIK

OSLO
MOSS

SKIEN
ARENDAL

KRISTIANSAND

BERGEN

GEILO/GOLHAUGESUND

STAVANGER

ÅLESUND

MOSJØEN

VÅR KOMPETANSE 
 ER DIN TRYGGHET

telefon: 02242  •  www.transportkompetanse.no

TROM

HARSTAD

BODØ

KRISTIANSUND TRONDHEIM
MOLDE

GJØVIK

OSLO
MOSS

SKIEN
ARENDAL

KRISTIANSAND

BERGEN

GEILO/GOLHAUGESUND

STAVANGER

ÅLESUND

MOSJØE

Gjennom kvalitetsikrede tjenester gir vi den kunnskap  
og kompetanse som yrkessjåfører og maskinførere, samt  
det deres bedrifter trenger for effektiv drift.

Opplæring
• Brukeropplæring av kjøretøy/maskiner – optimal bruk
• Rutiner og bruk av digital fartskriver
• Kjøre- og hviletidsbestemmelsene
• Forskrift om arbeidstid for sjåfører/arbeidsmiljøloven
• Lastsikringskurs, ulykkesberedskapskurs, løyvekurs
• Truck – kran 
• ADR-kurs i alle klasser
• Sikkerhetsrådgiver
•  Etter- og videreutdanning for  

yrkessjåfører

Våre tjenester
•  Opparbeidelse og  

oppfølgning av  
internkontroll systemer

•  Opparbeidelse og oppfølgning  
av komplette HMS – KS system

• Bedriftsintern opplæring/oppfølgning
• Dokumentert og sertifisert opplæring
• Konsulenttjenester 
• Førerkortopplæring – alle førerkortklasser
•  AdmMit – Komplett drifts- og administrasjonsløsning for  norske transport-,  

entreprenør- og logistikkbedrifter

Transportkompetanse AS er lastebil næringens eget kompetanseselskap og NLFs hovedsamarbeidspartner. NLF er 
også deleier i selskapet noe som sikrer deg som NLF medlem ekstra gunstige tilbud på en rekke tjenester, herunder 
YSK og etterutdanning, kjøre- og hviletidsoppfølging, økonomisk rådgivning og det nye administrasjonsprogrammet 
for transportselskaper ADMMIT.
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NARVE FREDHEIM, 2443 DREVSJØ

Narve begynte å kjøre lastebil i 1953. Fortsatt har  

han tre biler. Type kjøring har vært brøyting, tømmer, 

flis, trelast og partilast. Narve har deltatt aktivt i NLF, 

både i lokalforening, fylkesstyre, forbundsstyre og 

forskjellige forhandlingsutvalg. Han var også med og 

stiftet Virkestransport Øst og Transportsentralen Øst.

Hobbyene er musikk, fiske og bærplukking. Det kan være interessant å 

merke seg at firmaet er 80 år, at de har hatt den samme brøyteroden i  

siden starten og at Narve nå har kjørt lastebil i 62 år.

En forsinket gratulerer med dagen!

8019.06

LEIF SKJØNHAUG, 2160  VORMSUND

Det gikk i Scania, MAN og Bedford. Karrieren startet 

for 57 år siden i 1958. Betongbiler, tankbiler, stykk-

godsbiler, kranbiler, containerbiler – Volvo, DAF, Hino, 

Nissan, krokløft, liftbiler og fire drosjer. Det har gått 

unna. Firmaet ble solgt i 2011 på grunn av sykdom. 

Men Leif svarer på typen kjøring med kranbil. Han er 

rimelig aktiv, med eget «hobby-verksted» der han driver vedlikehold og  

reparasjon av biler når han ikke bruker motorykkelen eller bobilen.

Vi gratulerer med dagen!

7502.08

HARALD ASBJØRNHUS, 
3370 VIKERSUND

Sjåførkarrieren begynte i 1963, og den beskrives enkelt som masse- 

transport. Han tok over bedriften etter sin far i 1977 og kjører fortsatt  

massetransport, samt at han graver ut tomter.

Vi gratulerer med dagen!

7006.07

OLAV VASDAL, 8643 BJERKA

Olav startet sjåførkarrieren med fars Volvo «Bamse» 

tippbil i 1963. Han eier fortsatt en bil, men har gitt  

seg litt. Olav sier at han trodde det skulle bli en  

yrkeskarriere som tømmer sjåfør i 40 år med start i 

1972. Dessverre ble det bare 39,5 år. Han har sittet i 

tømmerutvalg både sentralt og lokalt. Hobbyen er 

sannsynligvis svart som natta, det dreier seg visst om kaffe. For ordens 

skyld har vi regnet ut for Olav at han har kjørt lastebil i nær femti år. 

Vi gratulerer med dagen.

7020.07

JAN ODDVAR MØRKEN, 3175 RAMNES

Denne mannen har sittet bak rattet på lastebil siden 1963 og i Volvo. Det 

ble tømmerkjøring frem til 1971, og etter dette og frem til 2011 ble det 

 kjøring for Felleskjøpet. Jan Oddvar har vært leder i Våle og Ramnes  

Lastebilforening samt for fylkesstyre. Hobbyien er vetranbiler. 

Vi gratulerer med dagen!

7002.07

BORGE RØSEN, 2280 GJESÅSEN

Starten på sjåførkarrieren skjedde i 1975, med Volvo 88 og kjøringen var 

trelast. I dag eier han fire biler, og kjøringen er tømmertransport. Hobbyen 

er – racing! Da har han i så fall noe til felles med NLFs forbundsleder.

Vi gratulerer med dagen!

6021.07

ERIK DRAG, 3414 LIERSTRANDA

Eventyret begynte i 1957 med oppdrag gjennom 

Transportsentralen i Drammen. Bilene før var Benz  

og det er fortsatt Mercedes han eier, med skap. Det 

har gått i stykkgods og partilast på Østlandet og  

Vestlandet med maling og lakk, og med «diverse» i 

 retur. Det samme gjelder fortsatt. Han har kjørt fast 

for Star maling og lakkfabrikk fra juni 1960! Dog i dag i noe mindre omfang.

 Vi gratulerer med dagen!

8031.08

AUDUN HOLMGREN, 1535 MOSS 

Audun startet å kjøre i Alta i 1959. Han kjørte da en 

Ford med skifer fra skiferfjellet i Alta. 

I 1977 startet han sin egen bedrift. Det begynte med 

én bil, i dag er det blitt 15. De kjører mest distribusjon, 

men bedriften har også trailere som kjører alt mulig. 

Fritid og hobby har bestått av mye fotball, blant annet 

som dommer, samt at Audun har drevet mye med løping. Dessverre har en 

skade i beinet satt en stopper for dettem men ikke for interessene. 

Vi gratulerer med dagen!

7517.07

ÅGE SVEEN, 2450 RENA

Faren til Åge døde i 1971. Da hadde sønnen kjørt to år 

for faren og overtok en Scania 56 med eget løyve. 

Kjøringen var i sin tid brøyting, grus og tømmer. I dag 

trapper han ned og dyrker friluftslivet. Elgstek og 

småvilt står på menyen. Vi gratulerer med dagen!

7006.07

EINAR ENDRESEN, 8430 MYRE

Einar startet bak rattet i 1975. Fra 1978 ble det Scania 

III for Bothner i Harstad. I dag har firmaet hans 19 biler, 

og det går i Thermo, krokløft, distribusjon og tippbil.

Den typiske kjøringen er krokbilkjøring, men det blir 

også transportert mye fiskefor for BioMar. 

Einar er aktiv innen NLF. Han har blant annet vært le-

der for Vesterålen Lastebilforening siden 2000. Leder for fylkesforeningen 

siden 2007 og er vara til sentralstyret siden 2012. Hytteliv, i den grad det er 

tid til det er en interesse utenfor butikken, som ble startet i 1946 av Aksel 

Endresen. Siden 1995 er det brødrene Einar og Erling som har hatt kontrol-

len, med i dag 25 ansatte. Vi gratulerer med dagen.

6006.07
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ØYSTEIN BARSTAD, 2840 REINSVOLL

Når startet du å kjøre? Tre år før jeg fikk førerkort er svaret, og det fikk han 

i 1972. Kjøringen ble gjort med farens Bedford og hans melkespannrute. 

Øystein sitter fortsatt bak rattet i egen bil. Kjøringen er bred last og uten-

landstransport. Når det gjelder NLF har han lokalt vært innom «alle verv». 

Hobbyen er – korsang, noe som kan være naturlig der man sitter timevis 

alene bak rattet? Vi gratulerer med dagen.

6024.08

ROLF ERLEND GAUTERUD, 
2022 GJERDRUM

Det ble Mercedes og dyretransport for Fellesslakteriet 

fra starten i 1987. Senere Nortura, der Rolf sluttet i 

2013. I dag er han daglig leder av Eisval Transport AS. 

Der er det krokbiler, i alt seks av dem, som kjører flis, 

asfalt, dekk og snø. Rolf har vært kasserer i lokalsty-

ret avdeling Lillestrøm. I den grad det kan kalles en 

hobby driver mannen et gardsbruk med slaktegris! Vi gratulerer med dagen!

5015.07

RUNE THORSEN, 4737 HORNNES

Rune er eier og daglig leder for Indre Agder Transport, 

som ligger godt etablert i Evje og Hornnes. Rune er en 

rolig og sindig kar, med god teft for å skape og drive. 

Hans interesse for firmaet er stor. I tillegg til tran- 

sporttjenester kan han også tilby graving og andre  

entreprenørtjenester, samt brøyting, strøing og levering av alle typer mas-

se, som grus, stein, sand, fyllmasse og jord. Vi gratulerer med dagen!

5010.07

THORE GRIMSRUD, 1782 HALDEN

Thore har kjørt i 40 år, mest dyretransport. I dag har han en Scania og to 

Mercedes Actros – som blir brukt til dyretransport. Og hobbyen, man kan 

klare å gjette det – jakt. Thore har naturlig nok vært med å starte levede 

dyr-gruppa, og satt der som leder i noen år. Vi gratulerer med dagen!

6016.08

OLE MAGNUS JACOBSEN, 
2160 VORMSUND

Han debuterte i 1974 med en Ford Cargo 1972 modell. Det gikk i kraftfor og 

gjødsel i sekker for Eidsvoll Kornsilo og mølle. Ole Magnus har kjørt kraft-

for i bulk for Møllesentralen i Oslo fra 1976. Dette ble utvidet med tre egne 

tippbiler og tre gravemaskiner. Bortsett fra Forden og en Scania er det blitt 

ni Volvoer, som nå er solgt. Nå er det tilbake som sjåfør-leilending hos  

Rønningen Maskin AS på Årnes. Vi gratulerer med dagen!

6029.08

GEIR LERMO, 1920 SØRUMSAND

Geir startet å kjøre i 1985 med en Scania 141 

trekkvogn. Fra 1987 - 1997 holdt han på med bulk kjø-

ring. I 1997 overtok han en Volvo F12 etter sin far, og 

begynte med betongkjøring for Stange betong. I dag 

har Geir en Scania R620 tippsemi, som går i fast kjø-

ring for Asak Miljøstein. Når det gjelder verv sitter han 

nestleder i Lillestrøm og omegn lastebileierforening. Geirs store lidenskap 

er veteranlastebiler. Selv har han en Scania 140 1974 modell, og en Volvo 

F16. Vi gratulerer med dagen!

5018.07

ROBERT LUNDE, 1930 AURSKOG

Denne ungdommen tok ikke lappen før i 1990. Den gangen i Volvo F85 for Linjegods. I dag eier han tre biler, 

og typen kjøring er container (vekselflak). Jobben tar det meste av tiden, så hobbyen er mest vedlikehold av utstyr.

Vi gratulerer med dagen!

5018.08

FØDSELSDAGER I JULI – 2015

85 år
  3. Olav Hage, 2609 Lillehammer

80 år
  3. Odd Gården, 7334 Storås

10. Erik Kristiansen, 0913 Oslo

75 år
  5. Harry Haugland, 4730 Vatnestrøm

17. Audun Holmgren, 1535 Moss

21. Rolf Espe, 6018 Ålesund

70 år

  2. Nils Petter Stensli, 2380 Brumunddal

  2. Jan Oddvar Mørken, 3175 Ramnes

  2. Finn Justad, 3060 Svelvik

  4. Leif Myrdal, 5888 Bergen

  6. Åge Sveen, 2450 Rena

  6. Harald Asbjørnhus, 3370 Vikersund

  7. Johan Fr. Arnesen, 1519 Moss

11. Magne Kaspersen, 2614 Lillehammer

19. Rolf Viggo Bentsen, 2280 Gjesåsen

20. Olav Vasdal, 8643 Bjerka

65 år
10. Robert Jacobsen, 1920 Sørumsand

11. Kjell Flåto, 3652 Hovin i Telemark

12. Karsten Iversen, 3360 Geithus

12. Bjørn Harald Hansen, 3031 Drammen

14. Asbjørn Vaa, 3716 Skien

21. Per Jan Reiten, 7387 Singsås

29. Kjell G. Årikstad, 4628 Kristiansand

60 år
  3. Jarle Mojaren, 3622 Svene 

  6. Einar Endresen, 8430 Myre

  8. Arve Mikkelsen, 7898 Limingen

10. Arvid Elvheim, 7081 Sjetnemarka

19. Rolf Udenæs, 1851 Mysen

21. Borge Røsen, 2271 Flisa

21. Helge Rønningen, 7048 Trondheim

22. Solveig-Grete Edvardsen, 9439 Evenskjer

27. Bjørn Ulberg, 3358 Nedre Eggedal

27. Evald Johansen, 9050 Storsteinnes

29. Erik Ramsem, 7391 Rennebu

55 år
  3. Morten Svenmoen, 2380 Brumunddal

  4. Aage Stensby, 2353 Stavsjø

  6. Helge Gustafson, 4844 Arendal

10. Kjell Roar Nygård, 1940 Bjørkelangen

24. Bernt Henning Borgan, 1430 Ås
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FØDSELSDAGER I JULI – 2015
27. Jan Aslaksrud, 2936 Begnadalen

30. Atle I. Haaland, 4048 Hafrsfjord

30. Rune Haugrønning, 7070 Bosberg

50 år
  3. Sture Dybvad, 7444 Trondheim

  8. Bente Lassemo, 4688 Kristiansand

10. Rune Thorsen, 4737 Hornnes

13. Odd Ivar Yndestad, 5179 Godvik

15. Rolf E. Gauterud, 2022 Gjerdrum

18. Geir Lermo, 1920 Sørumsand

25. Geir-Ivar Hopen, 8907 Brønnøysund

45 år
  7. Frank Hay, 9100 Kvaløysletta

16. Finn Andre Fredvig-Erichsen, 6456 Skåla

17. Kai Viggo Bråten, 2100 Skarnes

17. Morten Grønvold, 1640 Råde

18. Børre Leirvik, 4857 Arendal

20. Stian Portaas, 3050 Mjøndalen

40 år
11. Torbjørn Solberg, 2760 Brandbu

23. Tor Erik Jovall, 1870 Ørje

25. Tonny Tufte, 5282 Lonevåg

35 år
19. Atle Michalsen, 1408 Kråkstad

31. Pål Erik Skaugen, 2672 Sel

FØDSELSDAGER I AUGUST – 2015

90 år
25. Even Berg, 1823 Knapstad

80 år
  3. Halvor Bujordet, 3652 Hovin i Telemark

31. Erik Drag, 3414 Lierstranda

75 år
  2. Leif Skjønhaug, 2160 Vormsund

  8. Oddvar Bakken, 4950 Risør

23. Thorbjørn Holene, 6869 Hafslo

25. Trygve Berg, 2818 Gjøvik

70 år
  1. Harry Skistad, 5282 Lonevåg

  1. Odvar Eriksen, 3427 Gullaug

11. Jan Einar Bæverfjord, 6644 Bæverfjord

15. Anton Sønstehage, 2653 Vestre Gausdal

19. John Terje Skugstad, 1930 Aurskog

24. Arnfinn Johan Sæthervik, 6643 Bøfjorden

27. Odd O. Tveit, 3750 Drangedal

28. Per G. Alstad, 7024 Trondheim

65 år
  2. Ingvald Tøndel, 7200 Kyrksæterøra

  4. Paul Erik Flygind, 2408 Elverum

  6. Tor Mardon Rom, 4580 Lyngdal

  7. Jan Hvidsten, 1820 Spydeberg

13. Olav Vikan, 3632 Uvdal

14. Øyvind Kjærstad, 2022 Gjerdrum

20. Erik Schjerpen, 2390 Moelv

22. Svein H. Hansen, 1813 Askim

23. Tom Hovland, 1793 Tistedal

25. Ole Georg Balto, 9730 Karasjok

60 år
11. Ole Theodor Holthe, 2847 Kolbu

12. Freddy Bergan, 3233 Sandefjord

14. John Skogstad, 2822 Bybrua

16. Thore Grimsrud, 1782 Halden

18. Cato Rekanes, 3811 Hørte

21. Per Magne Østebø, 4335 Dirdal

24. Øystein Barstad, 2840 Reinsvoll

25. Jan Erik Lund, 3070 Sande i Vestfold

27. Ole Kåre Håland, 4760 Birkeland

29. Ole Magnus Jacobsen, 2160 Vormsund

55 år
  2. Arnfinn Lien, 2320 Furnes

  3. Iver Grini, 2860 Hov

  9. Leif Gunnar Ure, 5713 Vossestrand

12. Jon Arne Skullerud, 1450 Nesoddtangen

15. Steinar W. Hagen, 3112 Tønsberg

17. Bente Velten, 2410 Hernes

18. Johan Berg, 9362 Sørstraumen

18. Teunis Jordens, 2090 Hurdal

25. Paal Frantzen, 5888 Bergen

27. Halvar Dahl, 9275 Tromsø

29. Egil Jendal, 4460 Moi

31. Leif Georg Lundberg, 1481 Hagan

50 år
  1. Tore Vikan, 7507 Stjørdal

  3. Svein V. Knutsen, 3514 Hønefoss

  4. Svein Åge Tvedt,4158 Bru

  6. Mette Håkonsen, 2162 Brårud

  9. Cato Larsen, 5310 Hauglandshella

13. Arnfinn Haugen, 2390 Moelv

17. Odd Arne Rødningen, 2953 Beitostølen

18. Trond Løvold, 6146 Åheim

18. Robert Per Lunde, 1930 Aurskog

25. Ivar-Jarl Bjerge, 4521 Lindesnes

26. Gunnar Hauge, 4760 Birkeland

27. Erik Larm, 1747 Skjeberg

45 år
  1. Harald Innbjo, 4885 Grimstad

  6. Gøran Karlsen, 9253 Tromsø

  7. Rune Andreassen, 9514 Alta

  8. Geir Sverre Håland, 5953 Fonnes

19. Bjørn Thore Rørvik, 1870 Ørje

21. Kenneth Arntsen, 7633 Frosta

21. Pereira Dinis, 3050 Mjøndalen

24. Trond Berge, 4308 Sandnes

26. Marianne Kjus, 2015 Leirsund

28. Frode Galåen, 7374 Røros

28. Rune Aaheim, 2668 Lesjaskog

40 år
  2. Ove Morten Halvorsen, 7608 Levanger

10. Jørn Kjellbakken, 2830 Raufoss

18. Dan Vidar Rasmus, 9730 Karasjok

24. Frank Dahl, 3030 Drammen

25. Reidar Dahl, 2653 Vestre Gausdal

35 år
  5. Tore Pettersen-Moe, 2825 Gjøvik

  8. Thor Henrik Thollefsen, 3164 Revetal

FØDSELSDAGER I SEPTEMBER – 2015
80 år
  2. Roald Nilsen, 5106 Øvre Ervik

25. Rolf Næsbak, 2406 Elverum

75 år
10. Harald Skare, 5763 Skare

23. Terje Bråthen, 1730 Ise

26. Steinar Daleng, 1471 Lørenskog

70 år
  8. Arve F. Borgersen, 3320 Vestfossen

11. Ragnvald Dagfin Grubben, 8690 Hattfjelldal

19. Willy Strand, 1279 Oslo

25. Thor Hugo Broks, 9022 Krokelvdalen

30. Jan Haga, 0490 Oslo

65 år
  5. Karsten Larem, 8656 Mosjøen

10. Ole Birger Oftedal, 4333 Oltedal

12. Einar Visnes, 6493 Lyngstad

19. Åge Oskarsen, 2476 Atna

20. Torkild Johnsrud, 3516 Hønefoss

21. Roar Hofstad, 7032 Trondheim

25. Arne Gudøy, 1591 Sperrebotn

27. Jan Topstad, 3083 Holmestrand

60 år
  3. Knut Korsfur, 4280 Skudeneshavn

  5. Ivar Leifseth, 8210 Fauske

  5. Arne Furuli, 2560 Alvdal

12. Kaj Østlie, 2337 Tangen

21. Finn Roar Strange, 3174 Revetal

22. Jarle Tveiten, 5620 Tørvikbygd

23. Jan-Erik Borgen, 3514 Hønefoss

24. Bjørn Børresen, 4780 Brekkestø

28. Roar Aalberg, 7120 Leksvik

30. Svein Hovd, 7053 Ranheim

55 år
  5. John Furulund, 4640 Søgne

  7. Øystein Løver, 3648 Passebekk

  9. Jan Erik Sørensen, 2213 Kongsvinger

10. Geir Homlund, 1344 Haslum

13. Rolf Kårstad, 2170 Fenstad

14. Osvald Olsen, 2930 Bagn

18. Harry Berget, 3551 Gol

20. Nils Vatne, 9144 Samuelsberg

23. Sverre-Jan Rønneberg, 620 Stranda

27. Svein Tore Aalandslid, 1592 Våler i Østfold

27. Jan Berger, 1914 Ytre Enebakk

50 år
  1. Hans Gunnar Bruseth, 6036 Mauseidvåg

11. Jan Magnussen, 4844 Arendal

14. Runar Skogli, 2133 Gardvik

15. Magne Håland, 4349 Bryne

15. Asbjørn Mølland, 4645 Nodeland

20. Eddie Apel, 1662 Rolvsøy

28. Tor Wethal, 2040 Kløfta

45 år
  2. Nils Eivind Kirkeng, 1890 Rakkestad

  2. Rolf Pettersen, 8289 Engeløya

  3. Gunnar Moe Næss, 3282 Kvelde

  5. Svein Haugstad, 3550 Gol

  9. Åge Oftedal, 4333 Oltedal

13. Jo Inge Bakken, 2233 Vestmarka

24. Halvor Aandstad, 1860 Trøgstad

28. Roar Håkenstad, 2610 Mesnali

30. Tommy Venstad, 2020 Skedsmokorset

40 år
  2. Kjell Arild Sørlie, 1430 Ås

16. Frode Fallet, 2150 Årnes

24. Trond Silden, 3089 Holmestrand

35 år
  6. Ole Ivar Topaas, 1350 Lommedalen

30 år
  8. Øyvind Madsen Bjørkebakken,  

2881 Aust-Torpa

25 år
11. Knut Tony Østhagen, 2406 Elverum

14. Anders Voldmo Holen, 2429 Tørberget
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Kåre tok fagbrev som typo-
graf i Stavanger Aftenblad, 
og jobbet der i 11 år. Så ble 
han journalist og var bl.a. 
freelance-engasjert i VG som 
Stavanger-korrespondent i 15 
år. Han skrev om sport og en 
ukentlig side om bil og tran- 
sport.

Tigerstaden
Han flyttet til Oslo i 1962 og 
fikk ansvar for bladet til 
Motorførernes Avholdsfor-
bund (MA). Kåre jobbet i 
PR-byrået Publicity som 
tekstforfatter. Blad som ble 
utgitt av bilimportører, olje-
selskaper, et par store yrkes-
organisasjoner, nærings-
middelbransjen og landsforbundet til amatør- 
korpsene, var hans område. Han og en kollega 
etablerte siden forlaget Norlex AS som han drev i 
23 år. 

Norges Lastebileier-Forbund 
I 1980 begynte han som freelancer i NLF-bladet 
«Lastebilen». Senere ble Norlex AS engasjert av NLF 
for å jobbe med bladet der Kåre ble redaktør. Han var 
humørfylt og hadde lett for å komme i kontakt med 
NLFs medlemmer og samarbeidspartnere. Kåre var 
godt likt og hadde venner over hele landet. Lenge var 
han eneste på heltid i bladets redaksjon. Senere kom 
sønnen Dag-Magnus med.

Andre NLF-oppgaver
Da redaktørjobben var over fikk Kåre ansvar for  

annonsesalget, fordi han var 
ekstremt dyktig til å selge, 
både ideer og annonser. Det-
te til stor glede og nytte for 
NLF. Gode ideer og evne til 
å gjennomføre dem førte til 
ekstra annonseinntekter årlig 
på flere hundre tusen kroner. 
Blant annet ble NLF-alma-
nakken finansiert av midler 
Kåre skaffet og da NLF mar-
kerte sitt 50-årsjubileum var 
han sentral i gjennomføring- 
en av et jubileumslotteri.

Om bord med Kåre 
Samuelsen
Kåre fikk verv som styreleder 
i lokalforeninger, regionalt 
og nasjonalt. Både i journa-
listsammenheng (Norsk 
Motorjournalistforening), i 
idretten, i boligbyggelag- 

styrer og i ideelle organisasjoner. Han var engasjert i 
idrett og som aktiv så han behovet for informasjon til 
medlemmene. Han startet bladet «Racket-Sport» 
som ble organet for Norges Badminton Forbund, for 
Norges Tennisforbund og i noen år for Norges Bord-
tennisforbund. 

Kåre engasjerte seg også i organisert hjelpearbeid, 
bl.a. for barn på Balkan. At han var æresmedlem i 
Norges Badminton Forbund, og har mottatt MAs 
Hedersplakett og NLFs fortjenstmedalje i gull, viser 
at Kåre var høyt verdsatt også i disse organisasjonene. 

En hedersmann er borte
«En hedersmann har sluttet» sto det i bladet Laste-
bilen da Kåre Samuelsen sluttet. Nå er denne heders- 
mannen gått bort. Yrkeslivet som typograf, journalist 
og redaktør er over. 

Et ekte medmenneske 
er borte

NLF-forkjemperen Kåre Samuelsen er død 82 år gammel,  
men minnene og hans innsats for Norges Lastebileier-Forbund  

lever videre.

NLF-FORKJEMPEREN: Redaktør og organisatør 

Kåre Samuelsen døde 16. mai etter ett års sykeleie, 82 år gammel. 

Norges Lastebileier-Forbund lyser fred over hans minne. 

Foto: Faksimile

Tekst: GUNNAR APELAND
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Ramlo Sandtak AS er allerede 

NLF-medlem med lastebiler. 

Nå har de meldt inn følgebilen 

også. 

Maskinparken består av 15 lastebiler 
inklusive tre stykker for maskintran- 
sport, dessuten 15 hjullastere, 10 grave-
maskiner, 1 bulldoser, de leier inn et 
sekstitalls biler fra andre – alle er selv-
sagt NLF-medlemmer, og de har altså 
en varebil eller to. Alt i alt disponerer 
bedriften opp mot 80 biler for transport 
av masser. 

– Vi leser på nettsiden at Ramlo Sand-
tak har fire fin-knuseverk, to grovknus- 
ere og fire sorteringsverk?

– Ja, derfor er vi medlem av MEF 
også. Fellesskap er artig, og vi må støtte 
opp under de som gjør en viktig jobb for 
alle oss andre, sier daglig leder Per  
Håvard Ramlo. 

Å kjøre følgebil er et yrke
Ramlo har selv kjørt følgebil i mange 
år og mener at det er krevende.  

– Følgebiltjenesten er bygd opp 
rundt krav til kurs i arbeidsvarsling. 
Følgebilen er godt merket og dermed 
veldig synlig. Ansvaret for sikker 

fremføring av tyngre anleggsmaskiner 
er «fordelt» mellom følgebilsjåfør  
og storbilsjåføren. Bedriften stiller 
som krav at følgebilsjåføren skal ha 
storbilførerkort - noe som er viktig for 
forståelse av følgebiltjenesten, sier 
Ramlo.

Første varebilmedlem:

FELLESSKAP ER ART 

NLF VAREBIL NR. 1: Bilen er godt dekorert og synlig. Foto: RS

Tekst: TORE BENDIKSEN tb@lastebil.no
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NYE NLF-
MEDLEMMER

Sikkerhet og medlemskap
Følgebilen er Ramlos egen, men den 
leies inn av andre selskaper også. Det er 
derfor viktig med gode sjåfører på bilen, 
samt alle medlemsfordelene som følger 
den. At bilene vil kjøre med NLF- de-
kor samt de obligatoriske NLF Vare-
bil-oblatene, gir en sikkerhet for de 
eksterne brukerne. Dette gjelder ikke 
minst opp mot bruk av NLF-advo- 
katene hvis et uhell eller andre om-
stendigheter skulle oppstå.

– Medlemskapet gir trygghet for oss, 
for sjåførene og for transportører som 
leier tjenester av oss, sier Ramlo.

Storprodusent av stein
Ramlo Sandtak AS er en stor leveran-
dør av masse fra egne produksjons- 
anlegg. De er nå snart ferdig med  
bygging av Nordens største «masse- 
fabrikk» på Hostad i Melhus. Et anlegg 
som vil koste 120 millioner kroner.  

– Vi ønsker det «ferske» varebil-
medlemmet velkommen i NLF-stor- 
familien. 

 IG PROFESJONELLE: Følgebil- 
tjenesten til Ramlo Sandtak AS 
er bygd opp rundt krav til kurs 

i arbeidsvarsling. Foto: RS

REGION V – HORDALAND / SOGN OG  
FJORDANE  / MØRE OG ROMSDAL

Truck Service AS  5709 Voss

Target Logistikk As 5350 Brattholmen

K.A.Nes Transport AS 5099 Bergen

Vossestrand Transport AS 5713 Vossestrand

Rykkje Transport AS 5610 Øystese

Ingolf Bøe Transport  

& Distribusjon 6898 Balestrand

Håvard Orheim AS 6777 Stårheim

Em Distribusjon AS 6977 Bygstad

M.E. Valderhaug og Sønner AS 6058 Valderøya

Bergem Transport 6629 Torjulvågen

Einar Valde AS 6260 Skodje

REGION I – ØSTFOLD / OSLO OG AKERSHUS

K. Skovly Transport AS 1529 Moss
BSKS Transport AS 587 Oslo
Paul-Fredrik D. Paulsen 1615 Fredrikstad
Tom Haugen AS 1930 Aurskog
Knut Hellerød Transport 1470 Lørenskog
Tigre Norpukk AS 2092 Minnesund
Pietaris AS 2040 Kløfta
Veikran AS 1914 Ytre Enebakk
Veireno AS 1914 Ytre Enebakk
BTT Transport AS 1430 Ås
Oslo Betongtransport AS 2016 Frogner
Morten Olsen Transport 2072 Dal
Lynbud AS 482 Oslo

REGION III – BUSKERUD / VESTFOLD /  
TELEMARK

Leif Skagnæs 3512 Hønefoss
Frank Dahl Transport 3001 Drammen
Lars Kjær 3174 Revetal
Modena Restec Tønsberg AS 3170 Sem
Øyvinds Maskin og Transport DA 3193 Horten
Knut Sæbø Transport 3734 Skien

REGION II – HEDMARK OG OPPLAND

Lia Maskin & Transport DA 2224 Austmarka
Thor B. Velten Lastebiltransport 2480 Koppang
Per Hatterud Maskin AS 2360R udshøgda
Per Henning Fiskvik Transport AS 2501 Tynset

REGION VII – NORDLAND / TROMS /  
FINNMARK

Mosjøen Transport AS 8663 Mosjøen
Einar Løvberg  9335 Øverbygd
W-Tromsø AS 9008 Tromsø
PAT Entreprenør AS 9027 Ramfjordbotn

REGION IV - AUST-AGDER / ROGALAND / 
VEST-AGDER

Belland & Senum Transport AS 4580 Lyngdal
Svipp AS 4313 Sandnes
Torland Transport 4365 Nærbø

REGION VI – TRØNDELAG

Kjell Gausen AS 7670 Inderøy
Moholt Transport og Maskin  7113 Husbysjøen
Ole Andreas Bjørnes  7732 Steinkjer

Vi ønsker alle våre  
nye medlemmer hjertelig 
velkommen til NLF!
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VARBILTEST:

VW CADDY

Det er ikke alltid at den man kommuniserer  

med forstår budskapet. Når det gjelder den nye 

Caddy(i)en er det likevel ingen tvil om dette  

blir en bestselger både «der og her». 

Tekst og foto: TORE BENDIKSEN tb@lastebil.no
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EN DAG PÅ KONTORET
– Nå, hvordan var den nye Caddien?
– Super den.

Lunch
– Det er jo ganske eksklusive biler.
– Jo, vel, nei, ikke akkurat, men funksjo-
nell, og det blir utvilsomt en bestselger.

– Bestselger?
– Ja, de har klart å få 

den til å kjøre 
enda bedre, 

det er 

nesten ikke til å tro når bakakselen er en 
tversoverstang, med to fjærer og støtdemp- 
ere i hver sin ende. Men, sånn må det 
nesten være. Så kan vi undre på om bilen, 
som egentlig er en varevogn, også kan 
være en personbil med skyvedører. Det er 
jo praktisk da.

– Ja de holder på med stiv bakaksel 
fortsatt, og god plass er det vel, men 
skyvedører, det må vel være nytt?
– Nei, det var på forrige modellen også. 
Jeg synes forresten nesten det var synd å 
ikke kunne sammenligne den nye fjerde 
generasjonen med den tredje, for den  

utgående modellen er kjempefin, hva 
skal man liksom endre på?

– Nei men de endrer 
vel modeller 

hvert år, det er jo typisk det.
– Nja, nei, ikke akkurat. De endrer ikke 
ofte. Når de sier at modellen er ny, så er 
den det, men det er også ting med den som 
tilhører søstermodellene. For eksempel er 
det ikke tre seter foran.

Tre seter eller treseter?
– Det er vel den sedvanlige myke sofa-
en vel, typisk Caddi det! 
– Nei, bare to seter og ikke noe sted å  
legge fra seg papirer der. Det er i stedet 
oppunder taket, men også under setet.

– Oppunder taket, solskjermen mener 
du?
– Nei, taket er jo hevet, da blir det ekstra 
rom der. Må jo være hevet for å være 
funksjonell, og den kommer i to lengder for 
øvrig.

– Bilen? Den er svær da tenker jeg.
– Ja. Det har blant annet med 

lasterommet å gjøre. Velg 
mellom lang eller kort, 

henholdsvis 2 met- 
er og 2,3 meter 

lastelengde i 
kort og maxi-
modellen.
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Om myndighetene tillater det sier den norske 
importøren at det ikke er vanskelig å lage 
en luke i skilleveggen.

– Skillevegg, ja det må man vel forvente 
i en såpass eksklusiv bil. Kan man få den 
uten også? Jeg har vært i statene og der 
var det typisk at det var skillevegg mel-
lom sjåføren og «lasten».
– Ja, som sagt, da er det personbil. Ganske 
gode seter og greit utsyn fra baksetet, men 
setene er litt  harde.

– Skal de herme etter tyskerne nå, før 
var det i iallfall sofa både foran og bak.
– Sofa?

– Ja, når det er hardt blir det vel mer en 
benk.
– Nei det er ikke benk. Du kan ta bort  
setene, så har du varebil.

– Har de begynt med det de også?
– Æhh, ja, alle i bransjen har det sånn, men 
dette er jo først og fremst en bil som skal 
frakte ting.

Interiøret
– Hvordan er dashbordet da? Glamorøst 
kan jeg tenke meg.
– Nix, men ja. Måler du denne mot for  
eksempel Mercedesen, så føler du at dette er 
mer kvalitet. Oversiktlig, gode brytere, fin 
ergonomi, bortsett fra hvor kjørekompute-
ren sitter. Da må du ta øynene bort fra vei-
en. Men, seter og pedaler og sånne ting er 
perfekt. Akkurat som resten av familien. 

– Masse hestekrefter da, kan jeg tenke 
meg. 
– Ja, sterk motor. Den vil komme med fire 

motorvarianter etter hvert. Først nå i  
begynnelsen er det 102 HK 2 liters diesel, 
eller 122 HK sammen med firehjulsdrift. 
Og nettopp firehjulsdriften har vist seg å 
være en storselger i Norge. Så kommer det 
den spesielle økonomisk tresylindrede motor-
en også, på en liter, og ikke minst 1,2 liter 
med 85 HK. Du vet det kan være at det 
kommer en dreining nå mot bensin i stedet 
for diesel.

– Nei, diesel har vel aldri vært noe for de 
gutta der, men det var veldig små motor-
er da.
– Små?

– Ja.
– Små?

– Ja.
– Tja, kanskje det, men det er veldig vanlig 
da.

– Ja sikkert her i Europa, de tilpasser 
seg?
– Tilpasser seg?
– Bilen er laget for Europa ja, men de har 
da alltid vært veltilpasset. Er jo en best-
selger.

Markedspris
– Jo jo, men hva skal den koste da?
– Det er et godt spørsmål. Dette segmentet 
har stor konkurranse. Modellen med  
det store rommet vil ha en pris på 211 000 
kroner. Maksiutgaven, altså den ekstra  
lange vil koste 243 500 kroner.

– Det var da veldig billig for en Caddi?
– Tja, mulig det. De setter i hvert fall en ny 
standard når det gjelder sikkerhet. Det er 

vel egentlig hovedargumentet. Bilen kjører 
godt, den er driftssikker, har god plass, men 
legg til blåtann, fartsholder med hastighets-
begrenser, den nye typen nedbremsing, var-
sel om at nå er du trett, kjørekomputeren 
som virkelig er oppgradert, samt fem års 
garanti eller 200 000 kilometer. Og så kan 
du dynge på med DSG/automat, firehjuls-
drift og mye annet.
 
– Ja det skal de ha disse amerikanerne, 
utstyr i bilene har de peiling på.
– Amerikanerne?

– Ja.
– Tyskerne mener du vel?

– Tyskerne? Cadillac er vel amerikansk.
– Cadillac? Cadillac. Det er Caddy jeg 
snakker om.

– Ja, det gjør jeg også.
– Caddi?
– JAAA Caddy. Volkswagen Caddy.

– Folkevogn?

– Ja hva trodde du jeg snakket om da.
– Nei, jeg trodde.

– Derfor er denne modellen helt ny. Det 
synes blant annet i grillen, panseret, det 
høye taket. Corporation Identity heter 
det vel…

Og slik er altså en vanlig dag på kontoret 
når man kommuniserer med en dataek-
spert, som selv kjører klassisk Jaguar (den-
ne historien kan virke som en klisje, men 
den er fra virkeligheten – for øvrig er nye 
Volkswagen Caddy en fabelaktig varebil).

TYPISK VOLKSWAGEN: Ryddig, god sittestilling, god 
ergonomi, og ifølge Volkswagen mye standardutstyr 
basert på sikkerhet.

BESTSELGER: Det er hard konkurranse med mange gode alternativer blant de små varebilene, men Caddy er en 
Norgesfavoritt.
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    I ALLE DAGER – ET BUSSM
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Han har en fetisj for lastebiler 

 og føler seg hjemme med den usubsidierte 

lastebilnæringen.

MEDLEM

T
om Roger Øydne er daglig leder 
og er sammen med Olav Lj.  
Risdal kompanjong i Risdal 

Touring. De holder til i Evje, i Evje og 
Hornnes kommune i Aust-Agder.  
Stedet er gjerne omtalt som den sydlige 
innfallsposten til Setesdal, og ligger 60 
kilometer fra Kristiansand. Folketallet 
er cirka 3 500. Historisk sett er Evje 
kanskje mest kjent for 
Flaat gruve, som var 
Nord-Europas største 
nikkelgruve. 

Evjemoen
For mange vil Evje 
være mest kjent for 
Evjemoen. Den mest 
kjente rekrutten i lei-
ren er kanskje Jens 
Stoltenberg som di-
mitterte i 1980. 

Forsvarets store anlegg betydde mye i 
90 år, men i 2002 ble dørene stengt og 
220 grønnkledde arbeidsplasser for-
svant. Det var kritisk, men det ga også 
muligheter. Forsvaret forlot et gedigent 
anlegg i forholdsvis bra stand. Store hal-
ler, verksteder og kontorer var fulle av 
luft og tom for folk og aktivitet. Risdal 
Touring er en av flere bedrifter som har 
flyttet inn i den tidlige militære storhet. 

– Den delen av militærleiren vi kjøpte 
var taksert til 16 millioner kroner, men 
vi betalte én million og femtitusen kro-
ner, sier Øydne.

Har kriget mye
Det er sikkert tilfeldig og har neppe 
noen sammenheng, men bussgutta i 
Evje har trolig kriget og slåss mer enn 
de fleste av sine forgjengere på «Moen». 
Ikke i fysisk forstand selvfølgelig, men i 
form av verbal og skriftlig skuddveksling 
med det offentlige.

– Vi har kjempet mot det offentlige 
som i en årrekke slavisk har valgt offent-
lig heleide busselskaper til å utføre egne 
transportoppdrag. Hadde noen reagert 
på våre anklager kunne det som senere 
ble avdekket som UNI-buss-skandalen 

i Oslo vært avslørt allerede i 2006, for-
teller Øydne.

Klagde og vant
Denne formen for «innavl» i å tildele 
oppdrag satte blant annet Evje-selskapet 
på sidelinjen.

– Vi var sjanseløse, selv om vi kunne 
tilby bedre løsninger og lavere pris,  

forklarer han.
– I 2006 klagde vi 

på denne praksisen til 
den europeiske dom-
stolen ECA. Fire år 
senere kom dommen 
som slo fast at det of-
fentlige hadde drevet 
ulovlig subsidiering i 
Oslo, men da hadde 
virksomheten opp-
hørt.

Millioner til advokater
Konsekvensen er at flere busselskaper 
gjennom en årrekke har fått anledning 
til å bygge seg opp med velsignelse og 
penger fra norske politikere. Det er det 
umulig å konkurrere mot for private  
aktører som er avhengig av positive øko- 
nomiske resultat. 

Kampen mot det de beskriver som 
systematisk og ulovlig kryss-subsidiering 
i det offentlige har tæret på. Også på 
bankkontoen. 

– Det er blitt dyrt, veldig dyrt. Bare 
advokatkostnadene har passert fem  
millioner kroner, i tillegg kommer vår 
egen innsats, innrømmer «terrieren».

Staheten og kampen de har ført mot 
det de oppfatter som ulovlig og konkur-
ransevridende gjennom 10 til 15 år er i 
ferd med å betale seg.

– Selv om det offentlige har sviktet 
opptrer de nå på en mer ryddig måte. Nå 
er det åpne anbud og muligheter også for 
slike som oss til å ta hånd om oppdrag 
for det offentlige.

– Hadde ikke vi tatt denne kampen had-
de både vi og andre tilsvarende selskap- 
er vært feid av banen for lengst, 
slår Tom Roger Øydne fast.

Tekst og foto: STIG ODENRUD

Vi var sjanseløse,
selvom om vi kunne tilby

bedre løsninger og 
lavere pris.

Tom Roger Øydne
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FAKTA

Risdal Touring
John Risdal startet på 60-tallet med turbus-

ser under navnet John Risdal Turbusser. Turo-

peratører med basis som busselskap, men de 

arrangerer også reiser med båt, fly og tog. 

De opererer i hele Europa og gruppereiser er 

en av spesialitetene. På slutten av 80-tallet 

overtok sønnen Olav Ljosland Risdal den dag-

lige driften. I 1994/1995 kjøpte de den første 

store turbussen. Nummer to kom i 1998. 

Samarbeid med Sørlandsruta Touring ble inn-

ledet og Tom Roger Øydne kom inn i selska-

pet.3. januar 1999 ble Risdal Touring AS eta-

blert. 

Konkurrenten.no
27. desember 2000 leverte de søknad om å 

kjøre ekspressbussrute på strekningen Kristi-

ansand – Oslo. Med det utfordret de «stats-

monopolet for landverts reise på strekningen. 

Etter først å ha fått avslag av daværende 

samferdselsminister Terje Moe-Gustavsen 

(Ap), for øvrig fem dager før han formelt gikk 

av som statsråd etter at valget var tapt i 

2001. Avslaget ble anket og 5. mars 2002 inn-

vilget samferdselsminister Torhild Skogsholm 

(V) søknaden. 15. mai 2002 gikk de første av-

ganger fra både Kristiansand og Oslo, og sel-

skapet Konkurrenten.no hadde sett dagens 

lys. Fra den spede start med 28 ukentlige av-

ganger, har konkurrenten.no nå 65 ukentlige 

avganger. Kostnadene med å starte opp var 

store, men nå gir satsingen resultater.

Olto Holding er overbygget
Olav Lj. Risdal og Tom Rogen Øydne eier sel-

skapet Olto Holding AS med like deler. Under 

dette holdingselskapet er de heleide selska-

pene Risdal Touring, Risdal Buss, Konkurren-

ten.no og Olto Eiendom. I tillegg eier selska-

pet 60 prosent av aksjene i Gjerstad Tur & 

Taxi.

Sårbarhet
Hva sier du om en tur til Gdańsk, Ham-
burg, Berlin, Praha, Bornholm, Istan-
bul, Riga, Tallin, Paris, Nice, Mosel, 
Venezia og Roma, eller en svipp til 
Kongsberg, Voss, Stavanger eller Vena-
bygdsfjellet? Om du er alene eler fore-
trekker en gruppereise fikser Risdal 
Touring det på strak arm.

– Et busselskap som er avhengig av of-
fentlige anbud er ekstremt sårbare, og 
kan i verste fall miste driftsgrunnlaget 
over natta. Turvirksomheten bøter på 
dette.

– Vi er ikke så sårbare når vi kan la 
kundene velge oss. Det er bare å være 
på tå hev og gjøre god nok jobb hver 
gang så kommer de ofte tilbake, i til-
legg til at gode rykter spres, sier han og 
smiler.

Venner i lastebilnæringa
Så var det denne lastebil-fetisjen da. 

– Jeg synes det er skikkelig stas med 
en norsk og solid lastebilnæring. Jeg har 
fått mange gode venner der og jeg føler 
mye slektskap med det norske gods- 
transportører sliter med. Det kreves pro-
fesjonalitet for å lykkes og det inspirerer 
oss, forklarer han.

For å bli mer proffere har de engasjert 
tre eksterne personer til å sitte i styret, slik 
at Ola og Tom Roger er i et mindretall.

– Ola og jeg kan fort se oss blinde på 
ulike forhold. Med eksterne folk på laget 
ser de andre forhold og stiller andre spørs-
mål og krav. Jeg er sikker på det at det 
kommer til å bringe oss videre, sier han.

Nå sikter de mot 100 millioner kroner 
i omsetning neste år, og et resultat på 
seks prosent.

USTOPPELIG PÅGANGSMOT: et snev av galgenhumor og bøttevis av godt humør preger denne bedriften. Samtidig tas 
enhver kunde på alvor, og det er lange tøffe arbeidsdager som krever full innsats fra alle de ansatte. Til slutt blir det 
også gode resultater.



Få dine ansatte 
RASKEST MULIG TILBAKE

Med helseforsikring er dine ansatte garantert 
behandling innen 14 virkedager og kommer 

raskest mulig tilbake på jobb. 

Helseforsikringen har ingen  
kostnadsbegrensning og ingen egenandel.

VIL DU VITE MER?
Gå inn på if.no/helse eller ring en av våre  

NLF-spesialister på 815 11 566.

HELSE-

FORSIKRING

I samarbeid med:

Rolig, vi hjelper deg.Rolig, vi hjelper deg.
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NLFs forbundsstyre har  

konkludert med at E134 og 

Rv7/52 bør bli de nye hoved-

veiforbindelsene mellom øst 

og vest i Sør-Norge. 

Viktige premisser i dette vedtaket er 
også at den pågående utbyggingen av 
E16 over Filefjell og gjennom Valdres 
må fullføres, samt at E134 må sikres 
gode forbindelser til Grenlandsområdet 
i øst gjennom oppgradering av Rv36, og 
til Bergen/Stavanger i vest.

Infrastruktur 
Godstrafikken på vei vil øke vesentlig de 
kommende ti-årene. NLF mener at det 
må være et helhetlig syn på veiutbyggin-
gen i Sør-Norge.  Dette er en viktig  
begrunnelse for også å sikre E16 en  
tilfredsstillende standard, selv om det nå 
skal velges to strekninger med karakteri- 
stikken «hovedveiforbindelser» mellom 
øst og vest.

På vestsiden av Haukeliplatået/Har-
dangervidda tar NLF til orde for at det 
i tilknytning til utbyggingen også lages 
en ny forbindelse/krysning av Hardang- 
erfjorden. Dette er viktig for å få mak-
simal utnyttelse av de investeringene 
som skal gjøres på Haukeli og for å min-
ske kjøretiden til Bergen.

Støtter SVVs beslutning
– NLF har etter en grundig behandling 
i organisasjonen nå fattet et fremtidsrettet 
vedtak, som dersom myndighetene følger 
det opp, vil føre til at vi får moderne og 
trygge forbindelser mellom øst og vest 
sier administrerende direktør i Norges 
Lastebileier-Forbund, Geir A. Mo.  

– I tillegg legges det opp en hoved-
veiforbindelse over Haukeli med forbin-
delser til Bergen, Stavanger, Grenland 
og Oslo, som vil få ned kjøretiden og 
gjøre veien kortere, tryggere, flatere og 
mer miljøvennlig.

NLF støtter med dette innstillingen 
fra Statens vegvesen om to hovedveifor-
bindelser mellom Øst- og Vestlandet, og 
at disse bør være over Haukeli i Tele-
mark fylke og Hemsedal i Buskerud 
fylke.

VELGER 
ØST-VEST- 
FORBINDELSER

Tekst: TORE BENDIKSEN tb@lastebil.no

E16 SIDESTILLES: Forbundsstyret i NLF har etter en grundig høring i organisasjonen kommet frem til en beslutning om at de to beste veivalgene mellom øst og vest i Sør-Norge er E134 
og Rv7/52. Foto: NLF

Godstrafikken 

på vei vil øke vesentlig 

de kommende 

ti-årene.

Geir A. Mo

NORGES LASTEBILEIER-FORBUND: 
I tråd med Statens vegvesens anbefaling, 

sier administrerende direktør i Norges 
Lastebileier-Forbund, Geir A. Mo.

FOTO: NLF



nordeafinans.no

Vi finansierer NLFs medlemmer! 
Nordea er NLFs utvalgte finansieringspartner. Siden startet 
av samarbeidet har vi finansiert over 2000 NLF-avtaler og har 
mange fornøyde kunder.

Kontakt din lokale NLF-ekspert for mer informasjon.  

Region Kontaktperson Telefon e-post

Oslo og Akershus Trond Olsen 41 43 20 08 trond.olsen@nordeafinans.no

Østfold Christin Enghaug 46 95 00 16 christin.enghaug@nordeafinans.no

Hedmark og Oppland Kari Fritzvold Malones 91 63 10 95 kari.f.malones@nordeafinans.no

Buskerud, Vestfold og Telemark Bård Røed Larsen 92 22 77 84 bard.roed.larsen@nordeafinans.no

Sørlandet Preben Lønn 91 56 09 66 preben.lonn@nordeafinans.no

Rogaland Jan-Erik Sliper 90 25 58 99 jan.erik.sliper@nordea.no

Hordaland, Sogn og Fjordane Sør Gilbert Totland 92 89 68 65 gilbert.totland@nordeafinans.no

Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane Nord Svein Helge Rafteseth 41 67 50 52 svein.helge.rafteseth@nordeafinans.no

Trøndelag Tor Taksgaard 41 44 93 77 tor.taksgaard@nordeafinans.no

Trøndelag Knut Byrkjeland 97 06 69 97 knut.byrkjeland@nordeafinans.no

Nord-Norge Gunnar Carlsen 99 35 93 35 gunnar.carlsen@nordeafinans.no

Nord-Norge Børge Klæboe 91 16 56 08 borge.klaboe@nordeafinans.no

Som NLF-medlem får du:

• Fast kontaktperson med lang 
bransjeerfaring

• Prioritert behandling

• Gunstige betingelser, blant annet 
lavere termingebyr

• Leasing eller lån - valget er ditt!



Volvo trucks service

Tilkoblede lastebiler | Dynafleet | Volvo Gold-kontrakt | Volvo Action Service 

Sjåføropplæring | Fuel Advice | Volvo Serviceplanlegging | Volvo Lastebilutleie 

Volvo Originaldeler | Volvo Finans Norge AS

Les mer om TOPP 10 SERVICETJENSTER på volvotrucks.no/servicenyheter

kom I toppform


