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Mandag 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg. 
Hvem skal styre, hva skal de styre med og på hvilket grunnlag 
skal de styre de neste fire årene? 

Avhengig av politisk ståsted forsøker politikerne å gi oss akkurat de svarene 
vi etterspør. Målinger viser dessverre at folk flest bryr seg ganske lite.  

Vi håper at dette ikke gjelder ansatte i NLFs medlemsbedrifter og med-
lemmer. Valget den 14. september er viktig for våre bedrifter og de 20 000 
arbeidsplassene som er tilknyttet oss.  Det er nå vi har mulighet til å tale 
næringens sak, å gjøre politikerne og partiene oppmerksom på hvilke behov 
vi har, om hva som trengs for å sikre trafikksikkerheten, veiene og lokal 
konkurransekraft de neste fire årene. 

NLF har arbeidet med valget lenge. Våre fylkesavdelinger har forsøkt å 
påvirke partiene til å ta fornuftige standpunkt når de utformet sine valg- 
programmer tidligere i år. Mange steder lykkes vi med det. Men arbeidet må 
ikke stoppe der. Det er nå vi kan få den enkelte politiker til å forplikte seg. 

Vi oppfordrer hele vår organisasjon, alle våre medlemmer og alle ansatte 
i våre medlemsbedrifter til å engasjere seg aktivt i valgkampen. Still kritis-
ke spørsmål, få politikerne i tale, fortell dem hva som skal til og få dem til 
å forplikte seg til å gjøre noe med det!

Kommune- og fylkestingspolitikerne er store veieiere i Norge. Faktisk er 
det disse som forvalter mest vei. Lokalpolitikerne kan prioritere hvilke 
flaskehalser som skal utbedres først, hvilke bruer som skal fornyes, hvilke 
kryss som skal ordnes. Det er mange grunner til å være aktiv i valgkampen. 

Politikerne er også store innkjøpere av transport. Som transportkjøpere 
skal de være bevisst på å kjøpe kvalitetstransport i stedet for lavpristran- 
sport.  De har også ansvaret for den videregående opplæringen. Den er 
viktig for rekrutteringen til næringen vår. Uten et godt skoletilbud er 
det vanskelig å rekruttere fremtidige sjåfører til våre bedrifter og ikke 
minst personer som har lyst til å drive med transport også i fremtiden. 

Lokalpolitikere er også reguleringsmyndighet. De er med på å 
bestemme om det skal komme nye bomstasjoner og bomringer. Om 
det skal innføres veiprising, rushtidsavgift, dieselforbundssoner, 
kollektivfelt, sykkeltraseer og fortau. De bestemmer hvordan  
utbyggere skal bygge varemottakene sine, og ikke minst hvordan 
adkomsten dit skal være. De vedtar om det skal være eiendomsskatt 
som også vil ramme næringslivet hardt.  
Lokalpolitikere har en viktig jobb i å bygge fremtida i by og bygd. 

De påvirker sine sentrale partier i konkrete saker. Vi som nærings-
organisasjon og du som medlem eller ansatt i en transportbedrift har 

derfor en viktig jobb i å møte opp på valgmøter og stands for å stille 
spørsmål og få politikerne til å forplikte seg til å arbeide for konkrete 

saker som kommer norske transportører til gode. 
Møt opp på møter og stands. Ta diskusjonen. Få politikerne til å  

forplikte seg. Møt opp på valgdagen og stem. Godt valg!

GODT VALG? 

 

Geir A. Mo
LEDER

Møt opp på 
valgdagen og stem. 

Godt valg!



Høstkampanjen er i gang

Kontakt din nærmeste forhandler for gode kjøp!

COMET 200 LED 
ARVTAGEREN 

nyheter
HELLA LED-BAR REF 20%

WWW.HELLANOR.NO
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GOD ASFALT GIR 
MILJØGEVINST
En svensk undersøkelse med tømmerbiler viser at forholdet 
mellom god og dårlig vei kan variere drivstoff-forbruket 
med opptil 70 prosent.

Den største variasjonen fremkom-
mer når tømmerbilene kommer fra 
grusvei til nyasfaltert bred vei. Det 
overrasker ingen at forbruket blir 
høyt på en krokete skogsvei, men 
forbruket øker med mellom 25 – 40 
prosent når bilene kjører på god eller 
dårlig asfalt!

God vei er miljøvennlig
Det er ikke bare asfaltkvaliteten som 
teller, selv om denne også har mye å 

si for kjøringen. Dårlig asfalt og 
smale veier minsker naturligvis fly-
ten. Dette viser de «sorte boksene» 
som ble montert i fire ordinære tøm-
merbiler. Hvis plassen er begrenset 
av bredden på veien bremses det of-
tere, med gasspådrag som følge. Det 
samme gjelder før sving og i sving. 
Bremsene brukes hyppigere og der-
med også gasspådraget. Der veien er 
bred og asfalten god ruller bilene på 
en helt annen måte.

CO2 og drivstoffkostnader
Det er altså store kostnader å spare 
både for miljøet og i drivstoff samt 
slitasje på bilene. God vei er lønn-
somt for samfunnet. I den svenske 
testen ble sjåførene også undervist i 
supermiljømessig kjøring. Testsjåfør- 
ene varierte med +/- 15 prosent på de 
samme strekningene. Resultatet  
etter kurset ble en umiddelbar  
spare-effekt på 10 prosent drivstoff. 
Selv et halvt år senere kjørte sjåføre-
ne med en besparelse på mellom tre 
og fem prosent. Sammenlagt kjørte 
testbilene 720 000 kilometer i test-
perioden.

Undersøkelsen er foretatt av blant 
annet SkogForsk, Scania og Volvo. 
Målsettingen var å spare fem pro-
sent drivstoff.

Tekst: TORE BENDIKSEN tb@lastebil.no

SVENSK UNDERSØKELSE: God asfalt og gode veier 
senker forbruket og øker sikkerheten uten at 
farten stiger. Foto: Colourbox   
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Tellefsdal AS
Norges største produsent av

snøploger og plogfester

Besøk oss på 

www.tellefsdal.no

Siden 1980 har svenskene tillat 
vogntog med 60 tonns vognvekt 
på veiene. «Allerede» 33 år 
senere vedtok norske myndig-
heter det samme. Nå åpner 
svenskene for 74 tonn.

Høyre er fremtidsrettet
Høyre i Hedmark, representert med 
Lise Berger Svenkerud og Runde  
Øygarden ber Hedmark fylkeskommu-
ne om å forberede seg på en totalvekts 
økning til 74 tonn.

Arbeiderpartiet er imot
Det er interessant å merke seg at de to 
Høyre-politikerne mener at Hedmark 
fylkeskommune bør forberede seg på økt 
tonnasje, og at planlagte bruer, og ikke 

minst utbedring av allerede eksisterende 
bruer må ta hensyn til dette.   

Arbeiderpartiets Anne Karin Torp er 
usikker på hvor viktig det er å prioritere 
en totalvekt på over 70 tonn, så lenge fyl-
keskommunen har mer enn nok med å 
fjerne flaskehalser for vogntog på 60 tonn.

Rødt fylke
Stort sett er det bruene som ikke tåler 
vekten. Det er vanskelig å prioritere ut-
bedring av bruer som nå skal tåle 60 
tonn til å tåle 74 tonn.

VALG 2015:

VALGKAMP: Alle ønsker at godstransporten skal ha gode vilkår, med enkelte reservasjoner. Foto: Hedmark fylke. 

HØYRE ER KLAR FOR 74 TONN!

Tekst: TORE BENDIKSEN tb@lastebil.no
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På tremilstrekningen mellom 
Bergsenga og Kopstad på E18 i 
Vestfold har kun tre personer 
omkommet i løpet av 13 år.

Før denne strekningen ble åpnet gikk 
veien som tofelts via Holmestrand og 
Sande. I 13-års-perioden før motorveien 
ble åpnet omkom 31 personer.

Det er hevet over tvil at bilene er blitt 
mye sikrere enn de var. 

Regnefeil
Det har vært en formidabel nedgang i 
antall omkomne i trafikken. I 1999 
trodde man at 338 ville dø i trafikken i 
2012, mens tallet ble oppsiktsvekkende 
145.

Samtidig har trafikken økt med tre til 
fire ganger siden 1970. Hvis tiden hadde 

stått stille ville det vært 2000 omkomne 
i dag. Slik er det ikke. Bilene blir stadig 
sikrere og veiene bedre. Trafikksikker-
hetsdirektør Guro Ranes i Statens  
vegvesen hevder at det laveste tallet SVV 
nå opererer med er 70. Da må kontrol-
lene tidobles, veiene må sikres bedre og 
det må lages 250 kilometer nye motor-
veier.

MOTORVEIER REDDER LIV
FÆRRE ULYKKER MED MOTORVEI: At færre dør i trafikken har ikke bare med bedre biler å gjøre. Når veiene blir bedre skjer det færre ulykker generelt. Foto: Illustrasjon NLF



9NLF MAGASINET 2015 • NR 6

www.utvalgte.no

1  Frich’s Kafeteria • Dombås
 Tlf: +47 61 24 10 23
2 Oppdalsporten • Oppdal
 Tlf: +47 72 40 06 40
3 Rudshøgda Nordgående Kro
 Tlf: +47 62 35 50 50
4 Skeid Kro • Skjåk
 Tlf: +47 61 21 40 24

5 Taverna Alvdal
 Tlf: +47 62 48 71 33
6 Motell Nor-Kro • Nesbyen
 Tlf: +47 32 06 73 40
7 Lygnasæter Hotell • Gran
 Tlf: +47 61 32 86 13
8 Morten’s Kro • Gjelleråsen
 Tlf: +47 67 06 77 90
9 Rustad Kafe • Sokna
 Tlf: +47 32 18 10 10

10 Solstad Hotell • Gol
 Tlf: +47 32 02 97 20
11 Spiseriet • Elverum
 Tlf: +47 452 35 056
12 Valdresporten • Nes i Ådal
 Tlf: +47 32 13 77 33
13 Gjestegården Fagernes
 Tlf: +47 61 35 88 00 
14 Valsøytunet • Valsøyfjord
 Tlf: +47 915 55 165

15 Isehaug Kafeteria • Stryn
 Tlf: +47 57 87 17 40
16 Tonys Matglede • 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.

KOSTNADSUTVIKLINGEN JUNI/JULI
Totalkostnadsindeksen for 
lastebiltransport steg 1,1 
prosent fra mai 2015 til juni 
2015. I juli var økningen kun 0,1 
prosent.

Årsaken til den store stigningen i juni var delindeksen 
for reparasjon, drivstoff, dekk og administrasjon.

Juni-diesel
Dieselprisen økte sterkt, og dermed også drivstoff- 
indeksen med hele 5,0 prosent i løpet av mai/juni, men 
fra juni 2014 til juni 2015 gikk drivstoffindeksen ned 
med 3,0 prosent.

Service og reparasjon
Delindeksen for reparasjons- og servicekostnader 
økte 0,4 prosent. Fra juni 2014 til juni 2015 gikk repa-
rasjons- og servicekostnader opp 3,0 prosent.

Økte administrasjonskostnader
Administrasjonskostnadene gikk opp 0,1 prosent fra 

mai til juni. De siste tolv månedene økte de totale 
kostnadene med 2,2 prosent. I juli flatet dette ut. 
Feriemåneden gir en naturlig stillstand. 

Totalkostnaden for lastebiltransport steg kun 
0,1 % fra juni 2015 til juli 2015. 

Årsaken er økning i delindeksen for reparasjon, 

administrasjon og kapitalkostnader, mens delindek-
sen for drivstoff gikk ned. Øvrige delindekser var 
uendret. 

De siste tolv månedene har de totale kostnadene 
økt med 0,6 %.
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Fjord Line vil frakte godstransport med lastebiler sjøveien 
mellom Bergen og Stavanger. NLF støtter forslaget til regel- 
endringer fullt ut, men det gjør ikke LO som blant annet hevder 
at nye tollregler bare kommer Fjord Line til gode. 

Fjord Line opererer med fergestrek- 
ningen Bergen - Stavanger - Hirtshals 
(Danmark). Årsaken til at det ikke har 
vært mulig å frakte lastebiler med gods 
på strekningen Bergen – Stavanger er 
blant annet at Fjord Line er fritatt for 
både norsk merverdiavgift og toll på 
den maten de selger ombord. Ingenting 
er foreløpig avgjort, men samferdsels-
minister Ketil Solvik-Olsen har vært 
svært positiv til å finne en løsning.  
Fristen for høringsuttalelsene til Sam-
ferdselsdepartementet er gått ut.

NLF-argumentasjon
NLF støtter endringene, fordi det vil 
medføre at tungtransport for eksempel 
mellom Bergen og Stavanger får et godt 
alternativ til transport langs veg. Dette 
er positivt for HMS-forholdene. Det vil 
redusere miljøutslippene og trafikk- 
belastningen, og det vil bedre trafikk-
sikkerheten langs veg.

LO-argumentasjon
Det vil ikke bli flere norske arbeids- 
plasser om bord på de «danske» fergene. 
Muligheten for tungtrafikken til å bli 
fraktet pr. båt kommer ifølge LO kun 
Fjord Line til gode. Ifølge nettsiden 
vest24.no mener NHO det samme.  

Vinn-vinn-situasjon
Bergen Næringsråd har i en felles  
høringsuttalelse med næringsforening- 
ene i Stavanger, Haugesund, og Stord, 
samt Maritimt Forum i de samme  
stedene, tatt høylytt til orde for alle for-
delene det medfører at godstransporten 
kan gå med båt på strekningen.

Miljø og kjøre-hviletid
Høringsuttalelsen viser til at 100 tunge 
kjøretøy daglig vil kunne fjernes fra E39 
på strekningen. Det gir mindre utslipp 
av CO2 og NOx, mindre slitasje på vei-
ene, mindre trafikk generelt, bedre  
trafikksikkerhet, bedre miljø for de som 
bor langs veien, og dessuten vil sjåførene 
være mer uthvilte og de vil kunne plan-
legge sin obligatoriske kjøre-hviletid 
etter fergeavgangene. Dette er helt i tråd 
med NLFs høringsuttalelse.

Motstand
Nærmiljøet til fergen i Bergen frykter 
derimot mer tungbiltrafikk på småvei-
ene. Dette avvises av næringsrådet, ikke 
minst fordi båten legger til ved gods-
havnen i sentrum. Der er det allerede 
stor trafikk. En flytting av godstermi-
nalen i Bergen er for øvrig noe de poli-
tiske myndighetene i Bergen og omegn 
har diskutert i årevis uten at det har 
kommet til enighet om hvor denne skal 
plasseres.

Det er Bergensavisen og nettsiden 
vest24.no som i flere oppslag har tatt 
saken opp med LO, for å få svar på fag-
foreningens argumentasjon i hørings-
uttalelsen hvor det blant annet hevdes 
at Fjord Line er den eneste som profit-
terer på at tungtrafikken kan fraktes 
med ferge mellom Bergen og Stavan-
ger.

LO OG NHO 
GÅR MOTFJORDS

Tekst: TORE BENDIKSEN tb@lastebil.no

SJØVEIEN: Det er et uttrykt ønske fra regjeringen om at mer 
godstransport skal foretas med båter. Foto: Fjord Line

HØRINGSUTTALELSE: NLF vil ha en endring slik at 
tungtransporten kan reise med Fjord Lines ferge 
mellom Bergen og Stavanger. Illustrasjon: 
Høringsuttalelsen

Tilsluttet: Nordisk Lastebil Union, International Road Transport Union. Utsteder av TIR Carnet. 

Forbundskontoret St. Olavs gate 25 P.b. 7134 St. Olavs plass  0130 Oslo    
Tlf. 22 03 32 00 Faks 22 20 56 15 Bankkonto 6005.06.16234 Org.nr.  955430336 MVA www.lastebil.no Deres ref: 13/119268 

Vår ref: TF/JTM 
Oslo, 31. juli 2015

Høringssvar – endring av tollforskriften vedrørende provianteringsregler
Norges Lastebileier-Forbund (NLF) viser til brev av 4.6.2015 vedr. ovenstående. 

Hensikten med endringen er å gjøre det mulig for rederier å kunne bruke tollfri 

proviant for utlandsreisende selv om det også fraktes last og/eller passasjerer 

mellom innenlandske destinasjoner. I praksis vil forslagene til endringene 

muliggjøre at lastebiler i innenlands transport for eksempel kan benytte Fjord 

Lines ferjetilbud mellom Bergen og Stavanger v.v. på dets linje mellom Bergen, 

Stavanger, Hirtshals og Langesund v.v.  NLF støtter endringene fordi det vil medføre at tungtransport for eksempel 

mellom Bergen og Stavanger v.v. får et godt alternativ til transport langs veg. Dette 

er positivt for HMS-forholdene for sjåførene, det vil redusere miljøutslippene og 

trafikkbelastningen, og det vil bedret trafikksikkerheten langs veg. 
Brevet sendes kun elektronisk. 

Med vennlig hilsen Norges Lastebileier-Forbund 

Geir A. Mo 
Administrerende direktør Thorleif Foss 

Seniorrådgiver næringspolitikk 

Særavgiftsavdelingen

Toll- og avgiftsdirektoratet  Avdeling for toll, merverdiavgift og vareførsel 
Postboks 8122 Dep 0032 Oslo 

tad@toll.no 



Volvo trucks servicetjenester

 Volvo 
Dynafleet

ALLE SJÅFØRER HAR ET forbedringspotensial når det gjelder drivstoffeffektiv 
kjøring. Dynafleet er et perfekt verktøy for kontinuerlig sjåførveiledning. Hvis én 
sjåfør øker drivstoffeffektiviteten med 3 prosent, kan dette bety besparelser på over 
10 000 kroner per år for et typisk transportselskap. 

Les mer om DYNAFLEET påt volvotrucks.no/dynafleet

Spar over 10 000
per sjåfør i drivstoff

Annonse_A4_transportmagasinet_dynafleet.indd   2 19.08.2015   11:07:18
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Det begynte som et møte 
mellom barn og lastebil på 
Hernes skole  i Hedmark. Nå er 
det lokale initiativet utviklet 
til et trafikksikkerhetstiltak i 
NLF-regi for hele landet.

Venner på veien er utviklet av NLF og 
If, med økonomisk støtte fra Samferd-
selsdepartementet og Trygg Trafikk.

Tekst: TORE BENDIKSEN tb@lastebil.no

EN LASTEBIL 
KOMMER TIL 

SKOLEN
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Hvorfor startet NLF 
et slikt prosjekt?
•   Vi mener det er viktig å vise barn, 

lærere og ikke minst foreldre at 
NLF bryr seg om sikkerhet i 
trafikken

•   Vi tror vi har noe å lære andre 
med hensyn til sikkerhet rundt en 
lastebil – ikke minst dette med 
blindsoner

•   Vi mener vi kan medvirke til 
større forståelse for lastebilens 
betydning i samfunnet

•   Vi vil vise at lastebilen ikke bare 
er et skremmende kjøretøy

•   Vi mener prosjektet kan medvirke 
til at flere kan få et positivt 
inntrykk av yrkessjåføren

•   Og kanskje vi kan tenne noen 
små lys og på sikt få flere 
yrkessjåfører 

• Bruk øynene 
• Bruk ørene 
• Stopp opp 
• Bruk refleksvest

VENNER
PÅ VEIEN

Initia-
tivet er 
tatt av 
NLF for å 
gi barn opp-
fatningsevne i 
møte med lastebiler, men 
kursopplegget gir også en generell inn-
sikt i trafikkforståelse.  

Skolene tar imot med glede
Kursmateriellet ble ferdig til skolestart. 
Foreløpig er det lagt opp til en kapasitet 
på to skoler i hvert fylke med til sammen 
60 barn. Det betyr at mer enn 1100 barn 
skal få opplæring i og oppfatning av 

lastebiler både på veien og 
inne på laste- og losseområ-

der. De skal dessuten få lære 
om trafikkskilt og hva de vik-

tigste av disse betyr for dem.

Inne og ute
Barna får refleksvester, lekelastebil, 
fargeleggingshefter og en plakat som 
kan henge i klasserommet. Denne er en 
påminnelse om hva de har lært. I tillegg 
vil det vises en video om blindsonepro-
blematikken, om praktisk bruk av 
refleks, og barna vil gå ut i skolegården 
og oppleve det de har lært i 
praksis.

VENNER PÅ VEIEN: Et sam- 
arbeidsprosjekt for trygge 

barn i trafikken, utviklet av 
Norges Lastebileier-For-

bund med støtte fra 
Samferdselsdepartemen-

tet, Trygg trafikk og If.  
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Lek og lær
– Det er spennende å klatre opp og inn 
bak rattet, sier mannen som startet det 
hele, Tore Velten. Barna vil veksle på å stå 
i blindsoner mens andre er i førerhytta. 
De vil ikke kunne se kameratene sine. 
Forhåpentlig gjør det inntrykk. Vi skal 
nemlig ikke undervurdere det barn opp-
lever i praksis, sier Velten.   

– Dere ser også på skolenes opplegg med 
overgangsfelt, av- og påstigning for de som 
blir kjørt til skolen, og andre ting? 

– Vi spør om noe kan endres til det 
bedre? Søppelkontainere for eksempel? 
De kan plasseres utenfor gjerdet, slik at 
søppelbilen slipper å rygge inn på skole-
området. Vi viser ungene hva som kan 
skje, hvis vi ikke tar hensyn til hverandre. 
I klasserommet forteller vi litt om  
trafikksikkerhet og hvordan det er å  
kjøre lastebil med førsteklassinger i nær-
heten. At det ikke alltid er så enkelt å se 
småtassene bak rattet. I klasserommet 
leker vi med en lekematte, med stor og 
liten bil. Vi bruker legomennesker til å 
illustrere. Snakker om skilting, trafikk-
regler, refleksbruk, og hvor viktig det er å 
ha på sikkerhetsselen i bilen de selv kjører 
med. Dessuten stopplengder og blind- 
soner. Når unga får leke med bilene på 
matta, så skjønner de det og oversetter til 
praksis når vi kommer ut på skoleplassen, 
sier Velten.

– Dere går og gjemmer dere i et mørkt 
rom? Er ikke det litt skremmende?

– Jo da, smiler Velten, men vi har med 
lommelykt. Unga skal se forskjellen,  
refleks, ikke refleks med lommelykt. Det 
blir som å gå langs veien. 

– Og så er det ut i den store bilen? 
– Ja, og det handler blindsoner. Noen 

av barna står foran, noen på skrå bak og 
mellom bil og henger. Vi gjør oppmerk-
som på at det kun er i dag de kan leke 
rundt lastebilen.

Poenget er at sjåføren skal vite at det er 
barn rundt bilen, og at unga skal fortelle 
sjåføren at de er der! Vi rullerer. Det er 
viktig for alle å skjønne at de skal stoppe 
foran gangfelt. Få øyekontakt med sjåfø-
ren. Vinke, vinke tilbake, så gå over veien, 
sier Velten, som etter hvert har fått gan-
ske god kontakt både med de barna han 
har undervist, men også å forstå hvordan 
småtrolla tenker og fungerer. 

– Vi er venner på veien, sier Velten.

Tilbake i klasserommet
Dagen avsluttes med å vise filmen - velg 
livet det er kjedelig å være død. Den fin-
ner du enkelt på  Youtube. Vi forteller 
selvsagt at det er skummel film, men det 
kan være farlig i trafikken også. 

Et samarbeidsprosjekt
Fra en forsiktig start har altså dette  
prosjektet blitt landsomfattende. Norges 
Lastebileier-Forbund er ikke alene. Sam-
ferdselsdepartementet er med på finansi-
eringen. Trygg Trafikk og If støtter med 
bidrag og innspill. Lærerne mener at det 
viktig at barna får opplevelsen og kan 
fortsette arbeidet slik at ikke opplevelsen 
går i glemmeboken. 

– Dette er et vinn-vinn-prosjekt, men 
det er faktisk opp til oss i de forskjellige 
regionene å få det til for hele landet,  
avslutter Velten. 

 

VENNER
PÅ VEIEN

BLINDSONER: Barna opplever i praksis at de ikke blir sett. Dette gjør inntrykk. Barn forstår mer enn vi tror. Foto: Tysnes/NLF TIDLIG FORSTÅELSE: Barn har ikke utviklet sidesynet, og forstår ikke alltid ko    nsekvensene av egne handlinger. En bil har jo bremser? Foto: Tysnes/NLF

VENNER PÅ VEIEN: En er liten og en er stor. En går på to bein og en ruller 
på mange hjul, men begge skal være – venner på veien. Foto: Tysnes/NLF

FERDIG MATERIELL: Det som startet med enkle møter 
mellom barn og lastebil skal i løpet av høsten gjøres til 
en trafikksikkerhetsopplevelse for første- og andreklas-
singer i alle fylker. 
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TIDLIG FORSTÅELSE: Barn har ikke utviklet sidesynet, og forstår ikke alltid ko    nsekvensene av egne handlinger. En bil har jo bremser? Foto: Tysnes/NLF PRIMUS MOTOR: NLF-nestleder Tore Velten har arbeidet med unger, skoler og lastebiler i årevis. Foto: Tysnes/NLF

TRAFIKKSIKKERHET: Hvor sitter speilene? Hvorfor lager den lyd når den rygger? Hvordan vet barn at en lastebil skal 
svinge? De får se det på film og opplever det i virkeligheten. Foto: Tysnes/NLF
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For å nå denne visjonen må også  
lastebiltransporten være miljømessig 
bærekraftig, og det legges til grunn at 
NLF og forbundets medlemmer opp-
trer ansvarlig.

Temahefte - Miljø
Sammen med denne utgaven av  

NLF Magasinet følger det et miljø-
hefte til NLF-medlemmene. I dette 
heftet finner man en god innsikt i 
hvordan godstransporten påvirker 
miljøet, og gode forslag til hvilke løs-
ninger som finnes. Det gjelder spesi-
elt lokale miljøproblemer, som luft-
forurensning og NOX-utslipp. Det er 

hevet over tvil at tungtransporten på 
vei står for en stor andel av dette, men 
Norges Lastebileier-Forbund, gods-
næringen, lastebilprodusentene og 
myndighetene tar miljøproblemene 
på alvor. 

Lastebilen som en del av 
løsningen
Mange politikere mener at lastebil-
transport med Euro VI-motorer bør 
kunne sidestilles med kollektivtrafik-
ken, fordi godstransport omfatter så 
mange nødvendige tjenester. Det 
forventes at godstransporten løser 
samfunnsoppgavene. Samtidig må vi 
finne veier mot bedre miljøløsninger. 
Det er vanskelig å spå om fremtiden. 
Godstrafikken skal øke med over 30 
prosent i løpet av de neste 15 årene. 
Temaheftet forsøker å belyse hvor vi 
står nå og hvilke valg vi har for frem-
tiden. 

Overoppfyller utslippskravene 
Med Euro VI-lastebilmotorene er ut-
slippene av NOX redusert med over 90 
prosent i forhold til Euro V-teknologi. 

KLIMA OG 
MILJØ
NLFs strategi tar utgangspunkt i en visjon om at norsk 
godstransport på vei får full aksept for sin nytte for  
samfunnet.

Tekst: TORE BENDIKSEN tb@lastebil.no

MILJØPLAN: Lastebilen sørger effektivt 
for at Norge ikke stopper opp, samtidig 
som lastebilen forurenser. NLF mener at 
alle må være villige til å ta inn over seg 
tosidigheten i samfunnsutviklingen for 
effektivt og målrettet å ta tak i 
miljøutfordringene. Foto: Volvo
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CO = karbonmonoksid/kullos. 
Dette er en lukt- og smakfri gass  
som er svært giftig. Gassen dannes 
ved ufullstendig forbrenning i blant 
annet bilmotorer, vedovner og olje-
brennere på sykehus, aldershjem, 
skoler, samt båter. Gassen påvirker 
hjerte og åndedrett.

HC = hydrokarboner. 
Det omfatter benzen og 1.3-butadien. 
Dette er kreftfremkallende og for- 
verrer luftveislidelser.

PM = partikler. 
PM er svevestøv med så liten dia- 
meter at støvpartiklene er usynlige, 
men de kan sees som tåkedis. Sveve-
støv kan være pollen, men også fra 
dekk og dieselmotorer. Andelen fra 
tungtrafikken er gått dramatisk ned, 
særlig med de nye Euro VI-motorene.

NOx = nitrogenoksid. 
NOx er en fellesbetegnelse for NO og 
NO2. Gassene fører til luftveissyk-
dommer og bakkenær ozon, som er 
svært skadelige. 

LOKAL-
UTSLIPP

Dette er en stor prestasjon. I praksis 
betyr det at utslippet fra de nye store 
dieselmotorene er en tredjedel mindre 
enn utslippet av NOX fra Euro 6-mo-
torer for personbiler (TØI-rapport 
1407/2015). Dette snur opp ned på hva 
man hitil har visst.

Veien videre
Vi vet at gjennomsnittsalderen på las-
tebiler i Norge er seks år. I løpet av få 
år vil Euro VI-motorer være domine-
rende. Men bransjen kan gjøre mer 
enn å skifte ut bilparken. Unødig 
tomgangskjøring og å overholde 
fartsgrensene er to enkle faktorer å 
gjennomføre. NLF har laget program 
for dette med KMV/ISO (Kvalitet og 
miljø på vei) og På riktig side. Vi kan 
gjøre mer. Bedre IT-styring og bruk 
av logistikkverktøy, flåtestyring, og 
bruk av modulvogntog er faktorer 
som teller. Bedre veier vil også i bety-
delig grad minske utslippene fra vei-
trafikken. Dagens veistandard med-
fører hyppige fartsøkninger og 
oppbremsinger som øker driv-
stoff-forbruket og utslippene.

Miljøorientering
De store byene i Norge vurderer å for-
by dieselbilbruk på dager med mye 
forurensning i luften. Det må vi ak-
septere, men samtidig er det viktig at 
myndighetene kjenner til konsekven-
sene dersom dette også rammer vare-
transporten. Samtidig er det viktig å 
informere myndighetene om bran-
sjens tilrettelegging i en miljøriktig 
retning. 

Transportkjøperne vil i fremtiden 
både ha krav og ønske om å foreta 
miljøvennlig sikker transport. Det 
må våre medlemmer tilpasse seg. 

Kommunene og fylkene vil frem-
skynde miljøvennlige transportløs-
ninger og sette spesielle miljø- og 
sikkerhetskrav til den som skal utføre 
tjenestene.

Miljøfundert transportvalg 
NLF oppfordrer medlemmene til å 
lese temaheftet og ta egne miljøbe-
slutninger. Hvilke krav vil samfunnet 
stille til oss i fremtiden og hva kan din 
bedrift bidra med?

•   PM-utslipp fra tunge dieselkjøretøy  
er redusert med to tredjedeler og 
halvert sin andel fra 1999 til 2013, 
mens antall kjørte kilometer har  
økt med 47 prosent.

•   PM-utslipp fra dieselpersonbiler har  
i samme periode økt med en tredjedel 
og doblet sin andel.

•   Effekten av Euro VI-motorene vil  
ytterligere redusere utslippene fra 
tunge dieselkjøretøy.

•   Veislitasje skyldes stort sett  
piggdekkbruk.

FAKTA:

TILPASSNINGSDYKTIGE: Godstransport- 
næringen er en kundedrevet bransje, som betyr 
at lastebileierne raskt tilpasser seg kundenes  
krav. 
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POLITISK
VIRKSOMHET
I PRAKSIS
Tekst: TORE BENDIKSEN tb@lastebil.no

 

ARENDALSUKA

Norges Lastebileier-Forbund blir sentralt plassert når vi også i 
2015 deltok med egen stand under Arendalsuka. På plass var både 
regionale og nasjonale representanter.

Vellykket møte
Torsdagen var første dag med politisk gate. 
Norges Lastebileier-Forbund hadde arrangert 
møte med arbeids- og sosialminister Roberth 
Eriksson for å diskutere allmenngjøring av  
minstelønn. Hvordan skal dette følges opp av 
myndighetene?
   – Eriksson var veldig tydelig på at de gir  
politisk støtte til tiltak, som bidrar til ryddige 
og ordnede forhold i transportbransjen, fortel-
ler administrerende direktør i Norges Laste- 
bileier-Forbund, Geir A. Mo.
   – Arbeids- sosialministeren var åpenbart  
godt orientert om situasjonen etter at allmenn-
gjøringen ble innført. Han var klar over at det 
har vært en del utfordringer medkontroll og 
oppfølging, forklarer Mo videre. 
   I etterkant av møtet i Arendal skal NLF over-
sende en del punkter med forslag til hvordan 
organisasjonen mener dette arbeidet skal  
organiseres.

ORIENTERING: Norges Lastebileier-Forbund møtte 
Arbeids- og sosialminister Roberth Eriksson til 
diskusjon om allmenngjøring av minstelønn. Foto: NLF

Politiske møter
I møtet med Hans Fredrik Grøvan presenterte 
forbundslederen bakgrunnen for og hensikten 
med allmenngjøringsvedtaket for godstran- 
sport. Grøvan var også interessert i NLFs tanker 
om et kabotasjeregister hvor oppdragsgiver 
registrerer kabotasjetransporten før oppdraget 
gjennomføres. En slik løsning vil gi kontroll-
myndighetene et godt redskap for kontroll både 
av kabotasje og av allmenngjøringsvedtaket. 
Den positive utviklingen av lastebilene i forhold 
til lokale utslipp ble gjennomgått, og Grøvan 
fikk overlevert NLFs nye miljøbrosjyre som 
viser at lastebilnæringen tar miljøulempene på 
alvor.

MØTEVIRKSOMHET: I løpet av mandagen hadde NLFs 
ledelse møter med både statsråd Ketil Solvik-Olsen og 
stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan. Foto: NLF



19NLF MAGASINET 2015 • NR 6

NLF mener at det er betydningsfullt å 
befinne seg midt i det som er et politisk 
sentrum i Norge i august. Særlig viktig er 
det å være tilstede i forbindelse med val-
går. Hele det politiske Norge var på plass 
i Arendal og NLF benyttet anledningen 
til å føre samtaler med representanter for 
storting og departementer.

Politiske forbindelser
Når det blir gitt anledning for uformelle 
og formelle møter med for eksempel ar-
beids- og sosialminister Roberth Eriks-
son og samferdselsminister Ketil 
Solvik-Olsen, eller stortingspolitikere 
som Kristelig Folkepartis Hans Fredrik 
Grøvan, så gir det gode bekjentskaper og 
informasjonsflyt – begge veier. 

– Slike møter hvor det blir tid til me-
ningsutveksling om løsninger på de ut-
fordringer næringen har er svært nyttige, 
sier Geir A. Mo. 

Gjør NLF mer synlig
Forbundsleder Per Madsen mener at det 

er viktig å bruke den muligheten som 
Arendalsuka gir for gode og saklige sam-
taler. I møte med statsråden fikk for-
bundslederen mulighet til å diskutere 
med statsråden om hva som nå skal skje i 
forbindelse med Grindgut.

– For NLF er det viktig at effektivise-
ring av bompengeinnkrevingen blir gjen-
nomført, at antall selskaper blir redusert 
og at løsningen medfører forenklinger for 
kundene. At Grindgut-prosjektet nå er 
skrinlagt gjør at det må finnes løsninger 

som sikrer at alle betaler i bomstasjonene, 
sier Madsen. 

Han benyttet anledningen til å be om 
et møte i departementet for å få en opp-
datering i forbindelse med effektene med 
innføring av obligatorisk bombrikke.

Grip dagen
Det er ikke bare NLF som får slippe til i 
samtalene med politikerne. Samferdsels-
minister Ketil Solvik-Olsen var meget 
interessert i å høre NLFs synspunkter på 
en rekke spørsmål. Allmenngjøring, 
ulovlig kabotasje, antall utenlandske biler 
på norske veier, og kompetanse for kjø-
ring på norske vinterveier ble diskutert.

Sosialt
Norges Lastebileier-Forbund hadde stand 
i en hel uke. Hvor mange medlemmer, 
politikere eller lastbilinteresserte som var 
innom er det ikke tall på. Arrangementet 
modnes. Dette er det fjerde året Arendal-
suka ble arrangert. Det var her valgkam-
pen startet i 2015. 

NYTTIG: Det er fjerde gang Arendalsuka arrangeres. 
NLF mener at det er nyttig å være synlig tilstede og 
avtale møter med sentrale politikere. Foto: NLF

SENTRALT PLASSERT: NLFs stand var plassert 
midt i den politiske gaten. Foto: NLF
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Norges Lastebileier-Forbund har mange spørsmål knyttet til   
«Nye veier AS».

Norges Lastebileier-Forbund og sørlands-
regionen er naturlig nok svært opptatt av 
hva som skjer rundt «Nye veier AS». 

Selskapet operativt fra 01.01.16
Det er en klar motivasjon at selskapet skal 
være operativt fra januar neste år. I følge 
Samferdselsdepartementet skal dette være 
klart selv om ikke alle brikkene er på plass.

E18 Tvedestrand – Arendal starter 
neste år
Ministeren bruker naturlig nok E18 som 
en del av argumentasjonen for veiselska-
pet på E18. Veistrekningen mellom Tve-
destrand og Arendal er flyttet til en tid-
ligere start. Etter alle solemerker er det 
oppstart allerede neste år, noe den lands-
delen nå trenger. 

I og med at det nye selskapet skal byg-

ge veier mer sammenhengende enn tid-
ligere håper NLF at strekningen Sør-
landsporten ved avkjørsel til Risør og til 
Tvedestrand blir bygget ut samtidig.

Exit «Grindgut»
En av våre store utfordringer, som 
Solvik-Olsen er veldig klar på, er konkur-
ranse på like vilkår. For å få dette til må 
NLF ha de samme spillereglene. Staten 
skulle få på plass «Grindgut» og det skul-
le ta seg av inndriving av bompenger. Nå 
er «Grindgut» prosjektet havarert og de-
partementet leter etter nye løsninger på 
hvordan dette kan gjøres. Det kom man-
ge forslag og flere av lastebileierne som 
var tilstede viste til gode eksempler fra 
Østerrike og Tyskland hvor det skal være 
en meget effektiv inndriving av både bo-
mavgifter og bøter.

«Spørretimen»
Ministeren er godt kjent med spørreti-
men på Stortinget. Solvik-Olsen tok seg 
god tid til spørsmål fra frammøtte. Sosi-
al dumping, erfaring med utenlandske 
entreprenører, bøter i utlandet, vanskeli-
ge veistrekninger på Vestlandet, med 
mer. Det er sporty å opptre med en åpen 
dialogform som gir mulighet for alle til å 
få svar på sine spørsmål.

God kjennskap til næringen
Etter et godt innlegg fra Solvik-Olsen er 
det lett å merke seg at han er meget godt 
orientert som situasjonen og utfordringer 
i godstransportbransjen. Dermed blir 
også forventningene høye. Det er derfor 
spennende å se på leveransene på utfor-
dringene. 

Per Madsen takket statsråden med en 
lastebil som symbol på de veiutbygginge-
ne som skal til i tiden framover.

MEDLEMSKVELD
MED SAMFERDSELS-
MINISTEREN

INFORMATIVT: Ved siden av det nye veiselskapet fulgte samferdselsministeren opp med et innlegg om saker som er viktig for næringen vår. «Trafikkpolitiet» er et annet meget viktig 
tema i et trafikksikkerhets perspektiv samt rettferdig konkurranse. Foto: NLF

GODT OPPMØTE: Det var bortimot 80 personer på 
arrangementet i Pollen bar i Arendal. De fikk høre et 
hardtslående innlegg av administrerende direktør i 
Norges Lastebileier-Forbund, Geir A. Mo. Foto: NLF

Tekst: REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no

 

ARENDALSUKA



lastebil.no

KMV KVALITET
OG MILJØ
PÅ VEI

HMS HELSE
MILJØ OG
SIKKERHET

For enmanns og små bedrifter
Det er pålagt av myndighetene at alle bedrifter skal ha et HMS system.
NLF sitt HMS system dekker dette behovet. Et enkelt system for medlemmer.

Prisen er kr 4.500,- for innføringen og kr 1.500,- for årlig revisjon.

For de som har flere enn 5 biler
Systemet er laget for transportbedrifter og oppfyller de fleste krav til  
kvalitet/miljø og trafikksikkerhet i bedriftene.

Prisen er kr 16.000,- for innføringen og en årlig revisjon på kr 6.500,-.

4 500,-
+ årlig kostnad

kr 1 500,-

16.000,-
+ årlig revisjon 

kr 6 500,-

Innholder bl.a:
•  oversikt over alle lover og forskrifter (HMS)
• rutiner for ansettelse og oppsigelse
• mål og politikk
• sykdom og ulykker
• permitteringer
• miljøtiltak
• trafikksikkerhetstiltak
• kontroll av biler og utstyr
•  avviksbehandling og risikoanalyse

For mer informasjon:

lastebil.no

Kontakt oss for avtale på 415 44 100
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FRA KMV TIL ISO 
NLFs HMS-system heter  
KMV og er spesialtilpasset 
NLF-medlemmer og tran- 
sportbransjen. Nå utvides 
systemet til også å omfatte 
ISO 39001-sertifisering.

Norges Lastebileier-Forbund utviklet 
«Kvalitet på vei» i 1994. Tre år senere 
ble miljø og HMS (Helse miljø og sik-
kerhet) lagt inn systemet. Med end-
ringen fulgte navnet - Kvalitet og mil-
jø på vei (KMV). 

Dagens KMV-system inneholder en 
del kvalitet fra ISO-standarden 9001, 
og miljø fra ISO-standarden 14001. I 
tillegg inneholder det alt som kreves av 
HMS for en transportbedrift.

I nyere tid har trafikksikkerhet blitt 
satt mer i fokus. I 2012 kom det en in-
ternasjonal ISO-standard 39001 (Road 
traffic safety management systems 
-RTS), som tar for seg dette.

Videreutvikling
NLF har fått konsulenthjelp fra Tek-
nologisk Institutt for å gå gjennom 
innholdet i KMV for å se hva som 
manglet med hensyn til ISO-sertifise-
ring etter 39001. Dette arbeidet er nå 
ferdig og den første medlemsbedriften, 
Ruuds Transport AS, har nå satt i gang 
arbeidet med ISO-sertifisering etter 
ISO 39001 standarden. Dette skjer 
med konsulenthjelp fra NLF.

– Ruuds Transport AS er en pilotbe-
drift hvor vi samler erfaring til andre 
bedrifter som ønsker ISO-sertifisering, 
sier kvalitetsleder i Norges Lastebilei-
er-Forbund, Inge Børli. 

I støpeskjeen
– Hittil er det bare to bedrifter i landet 
som er sertifisert etter ISO 39001, men 
det er flere NLF-medlemsbedrifter 
som står på ventelisten og ønsker ser-
tifisering. Hvorfor ønsker disse bedrif-
tene ISO-sertifikat?

– Først og fremst er det et kvalitets-
stempel for bedriften, sier Børli, og 
svarer videre at interne kontroller og 
rutiner blir bedre. Det setter krav til 
alle bedriftens ansatte og ledelse. 
ISO-sertifiseringen kan brukes i salg. 
Kundene vet at firmaet de forholder seg 
til er sertifisert etter en ISO-norm, noe 
som er utslagsgivende for seriøsiteten. 
Dermed stoler oppdragsgiverne på at 
selskapet forholder seg på riktig måte 
til både myndigheter, regnskap, teknisk 
materiell, og egne ansatte.

– Myndighetene forholder seg også 
til de samme tingene, sier kvalitetsle-
deren. 

– På hvilken måte?
– Det viser seg at når NLF-bedrifter 

med KMV-sertifikat blir kontrollert 
for typiske ting som kjørelister i forbin-
delse med kjøre- og hviletid, så er de 
mer positive. Vi opplever ofte at kon-
trollørene bare spør om bedriften har 
KMV, og så lar de være å kontrollere 

mange ting som koster bedriften mye 
i tid og penger, fordi KMV-systemet 
automatisk gjør at bedriften følger opp 
lover og forskrifter. Legg til ISO-ser-
tifisering på toppen av dette og resul-
tatet er at du får en bedrift i det vi må 
ha lov å kalle kvalifisert toppklasse. 
Men, ISO-sertifisering er ikke bare et 
kvalitetsstempel. På mange måter er 
det en bedriftsfilosofi, som altså flere 
NLF-bedrifter ønsker å jobbe mot, sier 
Børli.   

Ruuds Transport AS
– Du arbeider med Ruuds Transport AS 
i et pilotprosjekt. Hva er deres reaksjon?

 – Den tilbakemeldingen vi får, og 
dette er vel verdt å legge merke til, 
er at oppdragsgivere i større grad 
vil konsentrere seg om trafikk-
sikkerhet i framtiden. Når 
kontrakter utløper, og før 
nye kontrakter inngås, vil 
flere stille krav til at 
transportøren tilfreds-
stiller innholdet i stan-
darden – ikke nødvendig-
vis at de er sertifisert. Vi tror 
derfor at trafikksikkerhet vil  
bli viktig i framtiden, sier 
Børli.

Nye standarder 
ISO-standardene 9001 og 14001 vil 
også komme i ny utgave nå i høst. NLF 
satser på også å kunne tilby konsu-
lenttjeneste til de som ønsker å sertifi-
sere seg etter disse standardene.

KVALITETSLEDER: De som er interessert i KMV-ISO kan 
ta kontakt med Inge Børli hos Norges Lastebileier-For-
bund. Foto: NLF

NYSKAPENDE: Ruuds Transport AS holder til på 
Sagstua i Nord-Odal. Bedriften blir den første som har 
både KMV og ISO 39001. Foto: NLF

ANSVARLIG: Knut Henning Ruud er daglig leder av 
Ruuds Transport AS og initiativtaker til ISO-sertifise-
ring av bedriften. Eli Tingstadberget følger opp 
fremdriften i prosjektet. Foto: NLF 
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Styringssystemer 
for trafikksikkerhet
Den internasjonale standarden 
NS-ISO 39001 (Road traffic safety 
management systems -RTS) 
for trafikksikkerhet skal bidra til å 
forebygge alvorlige hendelser i 
trafikken. Standarden er relevant for 
alle typer transportvirksomheter, både 
offentlige og private, store og små. 

Trygg trafikk
Kravene i standarden omfatter 
blant annet en kartlegging av brukere 
og interessenter, hvilke behov de har, 
organisasjonens oppgaver og de 
ansattes roller, ansvar og myndighet. 
Krav til planlegging, gjennomføring og 
evaluering av prosesser er også en 
viktig del av standarden.

NS-ISO 39001 kan brukes sammen 
med andre standarder for styrings-
systemer, som NS-EN ISO 9001 for 
kvalitetsstyring og NS-EN ISO 14001 
for miljøstyring. NS-ISO 39001 egner 
seg som grunnlag for sertifisering 
på lik linje med flere andre styrings-
systemstandarder.

Kilde: standard.no

HVA ER 
NS-ISO 39001? 

NS-ISO 39001: I praksis er ISO et verktøy for å bygge 
sikkerhetskultur i en virksomhet og beskriver 
konkret hva som kreves av et styringssystem for 
vegtrafikksikkerhet. Foto: Colourbox
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Allmenngjøring av en tariffavtale (mel-
lom en arbeidstaker- og en arbeidsgiver-
organisasjon) innebærer at enkelte av 
bestemmelsene i tariffavtalen tas ut og 
settes opp som minimumsbetingelser for 
alle arbeidstakere i bransjen. 

Den vanligste betingelsen som all-
menngjøres er krav om minstelønn. For 
godstransport på vei spesielt snakker vi 
om en minstelønnssats for alle god-
stransportsjåfører på kr. 158,32 per time. 
For langtransporter en minimums diett-
sats per døgn på kr. 307. Legg merke til 
at en oppdragsgiver ikke kan kreve at en 
lastebileier har en tariffavtale som sådan 
for å få tilslag på oppdrag.

Hvem omfattes av  allmenngjøring?
Forskriften gjelder for alle arbeidstakere 
som utfører godstransport i Norge. Om 
arbeidstakeren er norsk eller utenlandsk 
statsborger spiller det ingen rolle, så  
lenge godstransporten foregår med et 
kjøretøy med en totalvekt på 3,5 tonn 
eller mer. Dette gjelder også de som  
utfører kabotasjetransport innenfor 
Norges grenser. 

Hva er hensikten med allmenngjøring?
Hensikten med allmenngjøringen av 
minstelønn innen godstrafikk i Norge er 

«å sikre utenlandske arbeidstakere 
lønns- og arbeidsvilkår som er likever-
dige med de vilkår norske arbeidstakere 
har, og å hindre konkurransevridning til 
ulempe for det norske arbeidsmarkedet».

Kamp for rettferdige konkurransevil-
kår og mot sosial dumping har lenge 
vært viktige saker for Norges Lastebil- 
eier-Forbund. Vedtaket om allmenn- 
gjøring bidrar til mer rettferdig konkur-
ranseforhold for NLFs medlemmer 
overfor utenlandske bedrifter der sjåfør- 
ene går på «luselønn».

Hva med langtransportsjåfører?
Sjåfører som lønnes etter langtransport-
tariffen i Godsoverenskomsten har en 
lønnsmessig sikring gjennom garanti- 
bestemmelsen i denne delen av avtalen. 
Garantibestemmelsen sier at langtran- 
sportsjåføren på månedsbasis ikke skal 
komme under månedslønnen til distribu-
sjonssjåføren. Derfor har timesatsene i 
langtransporttariffen ikke noen relevans 
med hensyn til allmenngjøringsvedtaket.

For langtransportsjåfører som lønnes 
etter andre lokale lønnsavtaler må disse 
avtalene være slik at garantibestemmel-
sene også her oppfylles. I tillegg kom-
mer kravene til diettgodtgjørelse i for-
skriften om allmenngjøring.

ALLMENN-
GJØRING
Det er allmenngjort krav til minstelønn og diett for sjåfører i 
godstransport fra 1. juli. Men hva innebærer det i praksis?

– VERDT Å VITE

Tekst: OLAV G. HERMANSEN ogh@lastebil.no

SENIORRÅDIGER NÆRINGSPOLITIKK, NORGES LASTEBIL- 
EIER-FORBUND: Olav G. Hermansen. Foto: Stig Odenrud

Kamp for rettferdige 
konkurransevilkår og mot 
sosial dumping har lenge 

vært viktige saker 
for NLF
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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

KOSTNADENE: En minimum månedslønn for 
en distribusjonssjåfør er, ifølge Godsoverens-
komsten per i dag (august 2015). kr. 25 806,16. 
Den er basert på at et månedsverk = 163 
arbeidstimer. Ved overtidsarbeid gjelder, som 
tidligere, bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven. 
Foto: Tore Bendiksen
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Lastbilsalget i Norge har  
vært noe svakere i 2015 enn 
 i foregående år.  Ved utgangen 
av august var det solgt i alt 
1992 tunge biler. Dette er  
en nedgang på 4 prosent 
sammenlignet med 2014. 

Nordea, som er NLF-samarbeidspart-
ner, har i samme periode økt volumet  
på finansiering og har begge de to siste 
kvartalene hatt «all-time-high» på  
finansiert beløp. Dette betyr at flere 
velger NLFs samarbeidspartner på 
finansiering og at Nordea Finans tar 
markedsandeler.

God utvikling
Jan Egil Sandstad, som er ansvarlig for 
NLF-avtalen i Nordea Finans, er svært 
fornøyd med disse tallene. Avtalen med 
NLF ble tegnet i 2008 og hadde sitt  
første hele driftsår i 2009. Sandstad er 

stolt over at salget er doblet fra 2009 til 
i dag og at den fine utviklingen ser ut til 
å fortsette.      

– Jeg tar dette som et tegn på at avtalen 
mellom NLF og Nordea nå begynner å 

bli godt kjent i markedet og at medlem-
mene ser at vi har gode og konkurranse-
dyktige finansieringsprodukter, sier 
Sandstad. Våre regionale NLF-eksperter 
gjør en god jobb hver eneste dag og følger 
opp eksisterende og nye medlemmer som 
er kunde i Nordea Finans. Det er tøff 
konkurranse og vi får ingenting gratis, 
sier Sandstad, og vi jobber kontinuerlig 
for å bli bedre.

Fornøyde kunder
Selskapet Viktor Andersen transport As 
i Alta driver virksomhet innen offshore, 
ADR for offshore, maskintransport, 
transport av betongelementer og grus/
asfalt, har vært kunde i Nordea Finans 
siden 2009. Viktor Andersen legger vekt 
på personkjemi og oppfølging også når 
det gjelder finansiering og foretrekker å 
bruke folk han kjenner. I utgangspunkt- 
et ble Nordea Finans valgt fordi de var 
NLFs samarbeidspartner. Nordeas 
NLF-ekspert i regionen, Gunnar Carl-
sen, får godt skussmål av Andersen, som 
hevder at Nordea er flinke til å ordne 
opp, er til stede i markedet og har  
betingelser som er vel så gode som kon-
kurrentenes. 

Tekst: JAN EGIL SANDSTAD

SAMARBEIDSPARTNER:  
Sandstad har ansvaret for 

samarbeidsavtalene mellom NLF 
og Nordea Finans, som første 

gang ble signert i 2008.  

NLF-AVTALEN: 

NORDEA 
VOKSER I FALLENDE 

MARKED

 

NORDEA
FINANSRÅD



Flom Kjetting AS er stolt samarbeidspartner 
av NLF gjennom 20 år!

For bestilling:
e-post: post@flom.no

mrk bestillingen “jubileum 2015”

- meget slitesterk

- dobble kroker

- 0,5+9 meter lang

Vi ønsker å vise at vi setter pris på alle NLF-medlemmer med å 
gi et KNALLTILBUD på 5 tonns surringer med 

“NLF - FLOM KJETTING 20 ÅR”

50,-
pr.stk. 
+ mva

Begrenset antall på lager 
- vær derfor rask med din bestilling for å sikre 
deg dette jubileums-kuppet! Tilbudet gjelder så 
langt varebeholdningen rekker.



Bruk av kjetting er forholdsvis kostbart og det er derfor 
viktig ved valg av kjetting, å være nøye med å vurdere 
bilens bruk og dekk før man går til innkjøp. 

Kontakt oss for en hyggelig og informativ prat 

Flom Kjetting AS er landets største lagerførende grossistselskap på hjulkjetting til alle dimensjoner 
fra den minste snøfreser opp til den største hjullaster. Vi representerer i dag både Norske, Østeriske 
og Svenske/Finske produsenter av hjulkjetting, og alle produserer i henhold til “Kjettingstandarden 
NS 5960”. Vi er agent for Pewag Dekkbeskyttelseskjettinger for de mest ekstreme forhold. 
Be gjerne om referanseliste. 

Vi bruker kjetting fra Flom Kjetting fordi den 
har god kvalitet og ingen reklamasjon. 
Kjettingen passer når kunden skal bruke 
den og de har alltid varer på lager.
Ove Soldal, Bil og Anleggsdekk AS

Kvaliteten og passformen har jeg ingen 
ting å si på. Det letter min og kundenes 
hverdag at både BL ÅMANN og Goldstar er 
tydelig merket med kode. Avtalen med NLF 
fungerer bra, men medlemmene kan nok bli 
enda flinkere til å benytte seg av den. Alle 
NLF medlemmer får kjøpt hele sortimentet 
hos Dekkmann
Joar Persen, Dekkmann Furuset

Jeg mener, at produsentens påstand om 
forbedringer mellom 20 og 25% når det 
gjelder kjettingens levetid, stemmer. 
Veigrepet var også bedre enn tidligere.
Øivind Løite, Telemark-brøyter Formann 
og styremedlem i NLFs fylkesavdeling

tpc dekkbeskyttelse
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Salgsansvarlig
Sør/vest
Jan-Ove Flom
Tlf: 4041 2995
jan-ove@flom.no

Salgsansvarlig
Øst/midtnorge
Helge Stikbakke
Tlf: 4041 2994
helge@flom.no

Salgsansvarlig
Nord
Per-Ole Heika
Tlf: 4041 2954
per-ole@flom.no

Stokkevannveien 17, 3962 Stathelle 
Tlf: 35968790     www.flom.no    post@flom.no

B L Å M A N N
I tillegg til hjulkjetting har selskapet de siste årene blitt en 
stor leverandør av alt innen lastesikring og løft. Selskapet er 
godkjent av Norsk Sertifisering som “Sakkyndig virksomhet”. 
Vi kan utføre inspeksjon/kontroll, vedlikehold og eventuell 
reparasjon av løfteredskaper,  traverskraner og bilmonterte 
kraner. 

Vi lagerfører ferdige redskaper og komponenter i Grade 80 
Grade 100 og nå også Grade 120

BL ÅMANN er godt kjent som en kvalitetskjetting for 
norske lastebileiere. Piggene er utformet på en måte som 
gjør, at kjettingen har lang levetid. Dvs at brukerne vil 
oppnå mange fordeler som særdeles godt grep, gunstig 
pris og lang levetid.

Les brukernes egne 
  uttalelser om BL ÅMANN
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n
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tet

den originale blåmann 

- for den profesjonelle bruker 

som tenker kvalitet i alle ledd!

- den originale kjettingen med ekstrem høy kvalitet

rotogrip
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www.cargobull.com/no

Optimèr og forny 
din lastebilpark 
med en M.KO fra 
Schmitz Cargobull.

For mer informasjon: +47 23 96 14 00

70
97

Effektiv.Distribusjon.
M.KO bilskap med innovative 
FERROPLAST®-paneler kan skreddersys 
etter behov, og er meget godt egnet til 
distribusjon og langtransport. Allsidig, 
e� ektiv og sikker – just more.

M.KO bilskap for distribusjon 

og langtransport

DRIVSTOFFMARKEDET FUNGERER
I møte med finansminister 
Siv Jensen (FrP) og nærings- 
minister Monica Mæland (H) la 
Statoil Fuel & Retail fram tall 
som viser at drivstoffprisene 
på statoilstasjonene varierer i 
takt med våre kostpriser, slik 
man kan forvente i et marked 
med intens og kontinuerlig 
konkurranse mellom bensin-
stasjonskjedene.

Statsrådene stilte spørsmål om hvorfor 
en vesentlig lavere oljepris ikke har ført 
til lavere bensinpriser? I svaret ligger i 

det internasjonale raffinerimarkedet og 
ikke hos de norske bensinstasjonskjede-
ne, sier Thomas Støkken, norgessjef i 

Statoil Fuel & Retail.
Siden årsskiftet har råoljeprisen i dol-

lar falt med 5,4 prosent, mens statoil- 

EFFEKTIV KONKURRANSE: Bildet viser hvordan pumpeprisen på statoilstasjonene varierer med kostprisene på bensin.

INTERNASJONAL DRIVSTOFFBØRS: 
Prisen på oljefat og salg av det 

raffinerte produktet styres ikke av 
råoljeprisen. Foto: Produsent
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stasjonenes innkjøpspris på ferdig raffi-
nert bensin i norske kroner har økt med 
46,8 prosent.

Råoljemarked og drivstoffmarked
Det siste året har prisen på nordsjøolje 
falt med 52 prosent i dollar, 37 prosent 
i norske kroner. Pumpeprisen på bensin 
og diesel har bare falt rundt 50 og 70 
øre. 

Forklaringen på prisnivået i Norge er 
at avgiftene er uendrete og at bensinsta-
sjonskjedene ikke kjøper billig råolje, vi 
kjøper dyr diesel og bensin. Mens råolje 
falt 37 prosent siste år falt vår kostpris 
på bensin med 11 prosent. Siden årsskif-
tet har vi attpåtil hatt en utvikling 
med fallende oljepris og raskt sti-
gende bensinpris i verdensmarke-
det (se over). Det internasjona-
le markedet for raffinerte 
produkter har altså hatt 
helt andre priskurver 
enn råoljemarkedet. 

- Perioden med 
fallende råoljepris 
kombinert med 
økt global et-
terspørsel 
etter 

ferdig raffinert bensin og 
diesel har gitt økte margi-
ner for oljeraffineriene, 
men det er viktig å 
skille mellom sel-
skaper som driver 
europeiske olje-
raffinerier og 
oss som 
d r i v e r 
norske

bensinstasjoner, påpeker Thomas 
Støkken.

Våre kostpriser fra raffinerie-
ne øker også som følge av at 
dollarkursen har økt med 
over 30 prosent siste år.

Statoil er en NLF-sam-
arbeidspartner. Den-
ne pressemeldin-
gen er skrevet 
av Statoil.

BILLIGERE BENSIN: Siden årsskiftet har råoljeprisen falt 5,4 prosent (USD), mens statoilstasjonenes kostpris 
på bensin har økt med 46,8 prosent (NOK). Det globale bensinmarkedet har utviklet seg annerledes enn 
råoljemarkedet, og dette forsterkes i Norge av en betydelig svekket kronekurs.
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REGION 1
ØSTFOLD OG 

OSLO/AKERSHUS

Det er tverrpolitisk enighet om 
at godstrafikk skal prioriteres 
på linje med kollektivtrafikken. 

En fylkesordfører, en varaordfører, to 
stortingsrepresentanter og en tidligere 
visepresident på Stortinget, i tillegg til 
førstekandidater for flere partier, satt på 
rad og rekke i Thon Hotell Arena ons-
dag 19. august. Debatten ble frisk, og 
sett med NLF-øyne, svært positiv og 
avklarende.

Man kan definitivt ikke si at NLFs 
medlemmer hadde gått mann av huse for 
å høre hva fylkenes toppkandidater mener 
om de viktigste spørsmålene i  
en lastebileiers hverdag. Det er mulig di-
eselforbud i Oslo, rushtidsavgifter, E-18 
utbygging og lange køer ikke opptar 
medlemmene, men de som var til stede, 
fikk en frisk og oppklarende debatt.

Enighet
NLFs slagord «Uten lastebilen stopper 
Norge» har åpenbart festet seg hos samt-
lige partier, for enigheten om at 
næringstransporten må frem, var uni-
son.

– Vi kan ikke bygge oss ut av proble-
mene, men er åpne for å en diskusjon om 
å tillate lastebiler med Euro6 motor i 
kollektivfeltene, sa Harald Nissen, før-
stekandidat for Miljøpartiet i Oslo.

Det siste var alle enig om, men både 

Høyres Tony Tiller og FrPs Carl I. 
Hagen mente at det går an å bygge seg 
ut av elendigheten.

– Vi er nødt til å bygge flere veier og 
tuneller i og rundt Oslo, sa begge nær-
mest i kor. Tiller mente vi må bygge ut 
kollektivtrafikken enda sterkere enn hittil 
og Hagen nikket samtykkende og la til:

– Togene er fulle, trikkene er fulle og 
bussene er fulle. Veiene er fulle. Vi kan 
ikke tvinge folk vekk fra bilen uten at det 
er et tog eller en buss å sette seg på.

Oslopakke 3
– Den er vi i mot utbrøt SVs Sunniva 
Holmås .Eidsvoll, da Oslopakke 3 kom 
på banen.

– Vi kan ikke bruke 40 milliarder  
kroner på mer vei og bil, fremfor å bruke 
midlene til kollektivutbygging og sykkel-
veier, sa hun.

Venstres Ola Elvestuen kastet seg 
umiddelbart inn og mente at en avvikling 
av Oslopakke3 ville føre til et betydelig 
dårligere kollektivtilbud.

– Oslo har under H,V og Kr.Fs styre 
gjennomført en formidabel satsing på 
kollektivtransport og er kanskje den bes-
te byen i Europa p.t, understreket  
Venstres stortingsrepresentant og tid- 
ligere byråd.

Høyres fylkesordfører Anette Solli var 
også opptatt av å holde Oslopakke 3 i 
hevd.

– Husk at Oslo har brukt dette samar-
beidet til å styrke sitt vei- og kollektiv-
nett. Nå er det Akershus som står for tur. 
Da er det urovekkende at SV, hvis det blir 

rødt styre i Oslo, vil forsøke å tvinge Oslo 
AP til å droppe Oslopakke 3 og E18- 
utbyggingen. Det vil være å sette oss 
mange, mange år tilbake, mente hun.

Akershus APs Sverre Myrli var for  
anledningen uvanlig enig med Høyres 
Anette Solli og han mente det var helt 
utenkelig å bryte Oslopakke 3-samar- 
beidet.

– Fylkestinget har vedtatt å bygget 
E-18 og vi er nødt til å løse problemene 
i Vestkorridoren. Dette støtter AP hel-
hjertet. Men, det MÅ ikke koste 40 
milliarder, det bør ses på rimeligere løs-
ninger. Her fikk han støtte av flere, bl.a. 
Vibeke Limi fra Fr.P, som støttet Høy-
res Anette Sollis ønske om litt mer rea-
lisme i debatten.

– Vi må selvsagt bygge ut E18, det 
skulle vært gjort for lenge siden, men vi 
må også få all trafikken som i dag går 
inn i Oslo til å gå rundt byen. Vi vil  
ha en ny ring 4, som demper presset på 
hovedstaden, krevde hun.

Miljø, mat og arvesynden
I visse kretser fremstilles Miljøpartiet 
som helt utopisk tatt i betraktning tran- 
sport og miljø. Dette inntrykke ble  
nyansert av førstekandidat i Akershus, 
Øyvind Solum.

– Vi skjønner jo at mat, medisiner og 
annet viktig må frem også i byen. Derfor 
synes vi det er svært positivt at nettopp 
NLF tar initiativ til et slikt møte. Vi vil 
gjerne støtte en belønningsordning for 
lastebileiere som satser miljøvennlig, for 
eksempel med Euro 6-motorer, hydro-

LASTEBILEN SKAL FREM!
FANTASTISK DEBATT: Møteledelse, politikere i toppform og toppklasse. Dette burde vært direktesendt på fjernsyn var omkvedet etter møtet. NLFs medlemmer møtte ikke frem. Det er 
under enhver kritikk og veldig skuffende. Da kan man ikke klage, mente fylkesleder i Akershus Harry Nilsen. Foto: Guttorm Tysnes. 

Tekst: J. KRISTIAN BJERKE jkb@lastebil.no
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gen, biodrivstoff eller lignende, fortalte 
han.

Akershus Venstres Solveig Schytz dro 
umiddelbart til med et forslag om tre 
filer i hver retning å E-18.

– En fil til kollektivtransport, en fil til 
miljøvennlig næringskjøring og null- 
utslippsbiler og en til vanlige privatbiler.

En forlokkende tanke for nærings- 
drivende, men fylkesordfører Solli ut-
brøt med et sukk: -Dette høres jo fint ut, 
men vi har jo nesten ikke 6-felts veier 
inn til Oslo. Det vil jo koste en formue 
å bygge om alle veiene for å få dette til.

SPs Dagfinn Sundsbø var helt tydelig 
på at vi ikke kan bygge oss ut av proble-
mene og han var ikke enig med FrP om 
at det er fullt på toget.

- Jeg kjører kollektivt hver dag og det 
plass til et par til hvis de vil. Men vi må 
bygge ut buss og tog enda mer for å unn-
gå at flere blir syke av NOx, under- 
streket han.

KrFs varaordfører i Akershus, Lars 
Salvesen, var klokkeklar på at her må 
det prioriteres. Og, mente han, privatbi-
listen vil tape.

– Kollektivt og næringstransport må 
prioriteres og folk får ta matpakkene 
med på toget.

Å bare bygge vei for privatbilen men-
te han var helt håpløst.

– Køene inn til Oslo er verre å bli kvitt 
enn arvesynden fastslo han som ekspert 
på området.

Spennende og viktig
Debatten i Lillestrøm gikk direkte inn i 
de viktigste miljø- og samferdselsutfor-
dringene Stor-Oslo sliter med. Rolf  
Reikvam kjente deltagerne godt og han 
bidro til å skape en både frisk og avkla-
rende debatt. F. eks. var SV og Miljøpar-
tiet helt klar på at en utbygging av E18 
vestfra ikke må skje, mens i alle fall 
Høyre, AP og FrP garanterte for ny vei. 
Venstre og KrF er nok også med på  
notene, fordi de står bak avtalen om  
Oslopakke 3. Fylkesleder i NLF Oslo & 
Akershus, Harry Nilsen, var skuffet over 
det dårlige fremmøte fra NLFs medlem-
mer. Det var flere utenforstående enn 
våre egne til stede.

– Vi har tatt opp viktige saker og  
responsen fra de folkevalgte dokumen-
terer at de tar disse sakene på alvor, sier 
Harry Nilsen

ERIK GRAARUD: NLF Østfold hadde invitert fylkets ledende samferdselspolitikere til en lærerik tur med 
lastebil, samt til påfølgende debatt om veistandarden. Foto: NLF

VEIMØTE I ØSTFOLD
God dialog med de folkevalgte.
Fredag 21. august var neppe drøm-
medagen for politisk møte med Øst-
folds toppkandidater. 

Solen skinte og det var varmt og 
godt, men jammen hadde ikke samt-
lige politiske partier meldt seg på til 
både kjøretur og debatt om veistan-
darden i Østfold. Tilhørere kom det 
også.

På tur i lastebil
Etter turen rundt i fylket var stem- 
ningen høy blant politikerne og Mil-
jøpartiets representant, som selv had-
de vært bussjåfør i studietiden, skrøt 
av en lærerik og fin tur med NLFs 
Simen Grimsrud.

Se hva som skjer?
Alle politikerne var enig om at pen-
gene ikke strekker til, at etterslepet 

inne vedlikehold er uoverkommelig, 
men at «noe må gjøres». Høyre, Ven-
stre og Fremskrittspartiet foreslo å 
bruke 750 millioner kroner ekstra til 
vei ved forrige budsjettbehandling, 
men fikk ikke flertall.

De styrende i Østfold, med Arbei-
derpartiet og Kristelig Folkeparti i 
spissen, var opptatt av dialog med 
bransjen og at vi retter felles initiativ 
mot Statens Vegvesen, som ikke all-
tid er like lydhøre overfor fylket.

Kommentaren
Leder av samferdselskomiteen, Olav 
I. Moe sitter som en terrier i leggen 
på Statens Vegvesen, det skal han ha, 
sa Høyres Tor Prøitz, før FrPs  
Håvard Jensen understreket at han 
ville ta Østfolds veistandard direkte 
opp med statsråden.



34 NLF MAGASINET 2015 • NR 6

REGION 2
HEDMARK/OPPLAND

Vegen er arbeidsplassen vår.  Og yrkes-
sjåføren skal selvsagt ha en best mulig 
arbeidsplass. Derfor blir veg og samferd-
sel en viktig oppgave når nye kommune- 
og fylkestingspolitikere kommer på plass 
etter valget midt i september. Vårt råd er 
klart: Snakk med politikere du kjenner. 
Spør hva de mener om samferdsel. Fortell 
dem hvor det bør prioriteres. Og ta dem 
gjerne med opp i lastebilen på en kjøretur. 

Mangelen på penger er nok større enn 
mangelen på vilje. Veger taper ofte mot 
skole og helse (i kommunene). Men det 
er en god investering å satse på veger. Vår 
påstand: Uten god kommunikasjon, blir 
det dårligere næringsliv, færre innbygge-
re og mindre inntekter.

Noen tall
Hedmark har 3845 kilometer med  
fylkesveger. Oppland eier 3025 kilometer 
med veger - inkludert 637 bruer og to 
tunneler samt ett ferjesamband.  Fylkes-
vegene utgjør over halvparten av det  
offentlige vegnettet i Innlandet. Bare 
Nordland har flere kilometer fylkesveg 
enn Hedmark.  Møre og Romsdal kom-
mer på en «bronseplass» - like foran Opp-
land.  

På ssb.no kan en lese følgende: «Hed-
mark har nesten 9 prosent av fylkesvei-
nettet i Norge, men bare 4 prosent av 

fylkeskommunenes samlede brutto 
driftsutgifter til fylkesvei i 2014. Hed-
mark var dermed også i 2014 fylket med 
desidert lavest forbruk per kilometer  
fylkesvei med 80 000 kroner. Dette er 1,9 
prosent mer enn i 2013». 

Samtidig vet vi at vedlikeholdsetter- 
slepet er stort. Nærmere to milliarder 
kroner i Hedmark og 1,5 milliarder i 
Oppland. I Hedmark mangler også over 
20 prosent fast dekke. 

I begge fylkene er det til sammen ca. 
2000 kilometer med fylkesveger der det 
ikke er tillatt å kjøre med 10 tonn aksel-
last. Det byr på mange utfordringer for 
de tyngste bilene. (Kilde: SSB)

Opplysningsrådet for vegtrafikken ut-
arbeidet for et par år siden en oversikt 
som viste at 44 prosent av de gamle  
fylkesvegene og 33 prosent av de som 
Hedmark fikk fra Staten, er for ujevne. 
Tilsvarende tall for Oppland er 57 pro-
sent og 37 prosent. I tillegg er mange av 
vegene smale og har dårlige skuldre.

Valgmøter om samferdsel
NLF Hedmark og Oppland var med på 
å starte Vegforum Innlandet. Når dette 
skrives, planlegges de to åpne valgmøtene 
om samferdsel. I Elverum 26. og på Biri 
27. august. Politikerne er utfordret til å 
svare på følgende spørsmål: 

1.  Hvilke fylkesveger vil partiet priori-
tere i kommende fireårsperiode? 

2.  Hva vil partiet gjøre for å stoppe for-
fallet på fylkesvegene?

3.  Har partiet konkrete forslag til å øke 
bevilgningene til større fylkesveg- 
utbygginger?

4.  Den statelige rentekompensasjons-
ordningen ble økt for 2015. Hva men- 
er partiet om dette?  

5.  Bompenger utgjør en stadig større 
andel av vegfinansieringen. Hva vil 
partiet gjøre for å redusere bom- 
pengeandelen?

Godt valg!

VEGFYLKENES VEGVALG! 

Tekst og foto: GUTTORM TYSNES hedopp@lastebil.no

Hedmark og Oppland er blant landets største vegfylker – og de 
to eneste i landet uten sjølinje. Politikernes vilje til å satse på 
vegene blir derfor viktig ved lokalvalget 13. og 14. september. 

KOMPLISERT: I Hedmark og Oppland er fylkesveg 
standarden slik at de mange steder ikke tåler ti tonn. Da 
må man planlegge ruta. Foto: NLF
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BØR BLI MINSTESTANDARD
Opplysningsrådet for Veitrafikken sa i 
2013: - Norge kan ikke vente lenger på 
statlige minstestandarder for veiene. 
For å sikre et likt tjenestetilbud i landet 
- som veiene er en del av - bør det eta-
bleres statlige minstekrav og et uav-
hengig tilsynsorgan for fylkesveiene, 
sa Vilrid Femoen som den gangen var 
ansatt i OFV. Femoen pekte på at fra-
vær av krav og tilsyn samt rammeover-
føringer alle trekker i retning av ulik 
tjenestekvalitet på tvers av fylkes- 
grenser. - Ingen regjering burde være 
bekjent av et ulikt tilbud til befolkning- 
en. Vi savner en politikk som sikrer et 
fylkesveinett som er like pålitelig,  
sikkert og godt vedlikeholdt over hele 
landet. Det vil være et viktig grep for 
å opprettholde bosettingsmønsteret og 
sikre størst mulig nasjonal verdiskap-
ning, slik regjeringen ønsker, sa 
Femoen.  Nå er hun ansatt i Veg- 
direktoratet. 

HUSK HØST-
SEMINARET
Høstseminaret 2015 
arrangeres fra 30.10 til 
01.11 på Storefjell i sam- 
arbeid med region 1.   

Vi satser på en helg med nyttig fag-
lig påfyll, en variert messe, fine las-
tebildiskusjoner, god underhold-
ning, julebord og mye moro. Det 
blir spennende og aktuelle temaer. 
Bl.a. med sentrale samferdselspoli-
tikere rett etter valget. Hva vil de 
gjøre for vår bransje de kommende 
fire årene? 

Og alle fjellhallene fylles dessuten 
med lastebiler og masse utstyr. 

MELD DEG PÅ!

VALGMØTER: NLF og Vegforum Innlandet vil 
være aktive ved alle valg. Dette bildet er 
fra 2013. Fra venstre: Karin Andersen (SV), 
Gunnar Gundersen (H), Anne Karin Torp 
Adolfsen (Ap), Tor-Andre Johnsen (FrP), 
Olov Grøtting (Sp) og vår nestleder Stein 
Hesthagen. Foto: NLF
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Vegbygging og vegdrift blir 
neppe sentralt for de som fører 
valgkamp i region III i år. Ikke 
i år heller kunne vi si. Unn- 
taket er kanskje Telemark med 
«Grenlandspakka» som stadig 
avføder nye innspill og utfall 
lokalt, men lite gode løsninger.

De tre fylkeskommunene har alle et 
stort fylkesvegnett som skal driftes og 
vedlikeholdes: Buskerud ca. 1800 km, 
Telemark ca. 1900 km og Vestfold ca. 
1300 km. Etterslepet, eller rettere: 
FORFALLET, er så stort at vi ikke skal 
være ufine nok til å minne om det en-
gang. Fylkenes ledende politikere er nok 
klar over det og gjør etter fattig evne det 
beste de kan for å fordele penger til de 

mest presserende behovene. Handlings-
planer vedtas, men utsiktene er lange. I 
Buskerud, hvor fylkeskommunen kan-
skje er den av de tre som har den mest 
konkrete og ambisiøse målsetningen, tar 
man sikte på at man om 16-17 år skal ha 
bragt vegene tilbake til opprinnelig stan-
dard. I Vestfold og Telemark tilsvarende. 

En fattig trøst?
I mellomtiden vil trafikken og de vegfa-
rendes behov for et moderne vegnett ha 
økt kraftig. Det får behovene til å øke, 
noe som erkjennes av de fleste. Partiene 
skiller seg lite fra hverandre i så måte. 
Alle, kanskje med unntak av SV og 
Miljøpartiet, mener at vegene må bli 
prioritert. Uenighet kan råde om hvilke 
områder som skal prioriteres, -byområ-
der eller utkanter-, men alle synes enige 
om at noe skal og må gjøres.

Lokale sakskomplekser
Det er naturlig fra vår side å peke på at 
Buskeruds politikere må sette kraft inn 
på løsning av Rv 23-tilknytningen til 

E 18 og utbygging av Rv 35 som en full-
god ringveg nord for Oslo. Lokale sær-
interesser må vike for gode helhetsløs-
ninger her.

For Telemarks del gjelder det samme 

Tekst og foto: OLAV KLASSON VEFALD btv@lastebil.no

VALG OG VEG:

IKKE-SAK 
I FYLKENE?

TRAFIKKSIKKERHET ELLER FRAMKOMMELIGHET: Mange vegstrekninger i Region 3 har ingen av delene.
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ÅRSMØTER 2016  
Vestfold er arrangør av regionens 
årsmøter i 2016. Styret har på 
bakgrunn av gode erfaringer på 
årets arrangement på Storefjell 
og ikke minst tilbakemeldingene 
fra våre sponsorer, bestemt at de 
med enkelte justeringer ønsker 
å benytte samme sted til vinteren. 
Tidspunktet blir allerede første 
helg i mars, fredag 4. til søndag 6.

DYRSKUN I SELJORD
11.-13. september er det igjen full 
fart på Dyrskun i Seljord. NLF i  
region III og IV er sammen med 
våre samarbeidspartnere til stede 
på stand I 507. Du er hjertelig 
velkommen til å komme innom 
for en prat med Per Madsen, 
Geir A. Mo eller de mange andre 
NLF-ere som stiller der.

NLF-STANDEN: Det er plass til mange på 
NLF-standen..

kravet om å tenke helhetlig. Og som 
transportører vil vi ønske at pengene 
brukes mer der hvor viktig godstrafikk 
avvikles og ikke bare på småveger langt 
til fjells.

I Vestfold tror vi politikerne må ta 
lærdom av E 18-stengningene og ruste 
opp et reservenett av omkjøringsveger. 
Vi trenger neppe være dommedags- 
profeter for å spå at hendelser som bro-
kollapsen ved Holmestrand vil gjenta 
seg andre steder eller i andre former en 
eller annen gang.

Ikke bare veg
La oss også oppfordre de kommende 
fylkespolitikere til å ta ansvaret for å 
skape levelige arbeidsvilkår i sjåføryrket 
(stikkord: døgnhvileplasser og vare- 
leveringsforhold i byene) og støtt opp om 
skoletilbudene som utdanner unge jenter 
og gutter som ønsker å bli seriøse laste-
bil- og bussjåfører.

FLASKEHALS: Museumsbru som ikke tåler tunge tak. 

TRAFIKKSIKKERHET ELLER FRAMKOMMELIGHET: Mange vegstrekninger i Region 3 har ingen av delene.

Transportnæringens krav
Vår næring vil likevel våge å kreve at også 
våre behov og argumenter blir hørt. Vi  
krever blant annet at:

•  Etterslepet på fylkevegene må tas alvorlig 
før det er for sent. Fylkene må utnytte 
både frie midler og statlige lånemulig- 
heter for å forhindre at vegene bryter  
fullstendig sammen

•  Svake og smale bruer må utbedres for  
et sammenhengende vegnett

•  Trafikksikkerheten må bedres

•  Rundkjøringer og fotgjengeroverganger 
må lages slik at de ikke blir faktiske  
trafikkfeller

•  Bypakkene må i større grad tilgodese  
næringslivets transporter. Bybane, 
strandpromenader og sykkelstier løser 
ikke godstransportens utfordringer
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I forbindelse med arrangementene under 
Arendalsuka hadde vi invitert partiene 
til en prat i NLF-sofaen på standen vår. 
Det var en flott mulighet til å treffe fle-
re av partiene og høre hva de mener om 
saker som er viktige for oss.

Miljø på agendaen
NLF har nettopp gitt ut en brosjyre om 
miljøutslipp fra lastebilen. Dette er vik-
tig lesning for oss alle og er en tydelig-
gjøring av de reelle lokale utslippene fra 
bilene. Det kan fort virke som om at en 
stor bil er ensbetydende med store loka-

le utslipp. Derfor er det viktig at vi får 
vist overfor myndighetene at en Euro 
VI-lastebil produserer ut lokale utslipp 
på nivå med en personbil. Når restrik-
sjoner settes opp for å hindre NOx og 
lignende lokale utslipp er det viktig å 
presentere fakta.

Tømmer er en av våre regionale 
utfordringer
Vår forrige regjering åpnet opp for 60 
tonn og 24 meter på veinettet vårt. Når 
vi ser hva som er gjort på riksveiene er 
resultatet bra. Men på fylkesveier og 

kommunale veier er det mye som gjen-
står. Det er derfor viktig at politikerne 
sørger for at veiene i kommuner og fyl-
keskommuner kommer opp på dette 
nivået der det er mulig. 

Kommuner og fylkeskommuner må 
bruke innkjøpsmakten sin

Vi brukte anledningen til å snakke om 
innkjøp i kommuner og fylkeskommu-
ner. De kjøper årlig inn for milliarder av 
kroner. Det er derfor viktig å bruke kon-
traktene til å hindre og forebygge sosial 
dumping og svart arbeide. Med gode 
prekvalifiseringer, kontrakter og oppføl-
ginger kan dette forebygges.

Etterslep på veivedlikehold
Vi vet at etterslepet på fylkesveiene er 
stort. Bare i vår region er det flere milli-

HAUGESUND 22. SEPTEMBER
22. september er vi igjen så heldige at vi har 
fått til en medlemskveld hos Statens veg- 
vesen i Haugesund. Møtet starter på trafikk-
stasjonen kl. 18.00. Alle lastebilinteresserte 
er hjertelig velkommen. På grunn av servering 
trenger vi din påmelding. Det blir et spennende 
program, samt en møteplass. Forbundsleder 
Per Madsen er på plass. Det samme er flere 
leverandører. Det blir også muligheter til 
spørsmål til både SVV og Madsen. Påmelding 
til rr@lastebil.no eller 90 77 32 07

GODE DISKUSJONER: Høyres Torunn Ostad, AP Tellef Mørland og Arne Bråten fra NLF. 

GODT BESØKT
Vi har hatt mange sentrale regional- og lokalpolitikere til vår 
stand under Arendalsuka.

Tekst og foto: REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no

POLITISK AGENDA: Politikerne lytter, i dette tilfellet Jon Olav Strand KrF. 

MØT FREM: SVV og Per Madsen setter dagsorden under medlemskvelden 22. september i Haugesund. 
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AUST-AGDER, VEST-ADGER 

OG ROGALAND

ROLANDS 2. OKTOBER
2. oktober samles igjen bransjen hos Rolands 
påbygger på Mjåvann utenfor Kristiansand. 
Du er hjertelig velkommen. NLF-ere og alle 
andre lastebilinteresserte er velkomne.  
Det blir et spennende program, samt en  
sosialt møteplass og Kjetils lapskaus. Det  
er masse leverandører på plass. Påmelding 
til rr@lastebil.no eller 90 77 32 07

ÅRLIG TRADISJON: Mange kommer til temakveld hos 
Rolands påbygger 2. oktober. 

arder. Politikerne vi snakket med ser 
viktigheten av god infrastruktur og har 
rettet fokus mot å stoppe opp og ta igjen 
etterslepet. Dette vil likevel ta tid. 

I tillegg fikk vi diskutert flere lokal-
veiutfordringer som f.eks. ankomst til 
havna i Arendal.

Andre aktuelle temaer
Vi fikk rikelig anledning til å snakke om 
flere aktuelle temaer for NLF i valgkam-
pen. Trafikksikkerhet er viktig for oss og 
flere kontroller kan forebygge ulykker. 
Andre temaer som rushtidstrafikk og 
bomfinansiering er også viktig for oss. 

Vi ser også utfordringer i byer som 
setter for smale tidsvinduer for å kunne 
utføre varmedistribusjon. Det er viktig 
at denne tiden ikke blir for knapp.

Arendalsuka 2015
En flott Arendalsuke ble avrundet 
med medlemskveld 17. august. Ad-
ministrerende direktør i NLF, Geir 
A. Mo, holdt et meget inspirerende 
innlegg. De 80 tilhørerne som var 
påmeldt til arrangementet fikk vite 
mye om de problemene vi står overfor 
akkurat nå, og hva vi kan forvente 
fremover. At godstransportnæringen 
er i fremdrift, og at vi trenger flere 
sjåfører i tiden fremover er utvilsomt. 
Likeledes fortsetter kampen mot so-
sial dumping, ulovlig kabotasjekjø-
ring, og ikke minst arbeidet for bom-
brikke med forhåndsbetaling.

Samferdselsminister Ketil Solvik- 
Olsen hadde møtt frem til med-
lemskvelden for å fortelle om frem-
driften i det nye norske veiselskapet. 
At han tar seg tid til å være med 
NLfs medlemmer betyr mye, ikke 
minst respekt som går begge veier.

Vi benytter anledningen til å takke 
alle medlemmene som besøkte oss, 
og ikke minst alle de lokale og sen-
trale aktørene som gjorde at standen 
vår ble godt besøkt i en hel uke. 

Vi sees til neste år. 
 

TILSTEDEVÆRENDE: At samferdselsminister  
Ketil Solvik-Olsen valgte å være sammen med 
NLF-medlemmer i timene før partilederdebatten  
på NRK viser at han respekterer Norges Lastebil- 
eier-Forbund.    

POLITISK AGENDA: Politikerne lytter, i dette tilfellet Jon Olav Strand KrF. 
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I slutten av juni åpnet en ny 
døgnåpen Statoil-stasjon på 
Digernes ved Ålesund.

Uten tvil er dette et resultat av et langt 
og godt samarbeid mellom NLF Møre 
og Romsdal og Statoil.

Firmaet som disponerer området, 
Wenaas Eiendom AS, har også vært en 
god pådriver for å få det nye anlegget på 
plass.

Nært en døgnhvileplass.
Stasjonen ligger på Digernes, et indu- 
striområde rett utenfor Ålesund – et 

område med en rask utbygging på. 
Rett nedenfor stasjonen, ble det i  
desember 2014 åpnet en ny døgnhvile-
plass. Denne plassen har i den senere tid 
hatt en stor økning i besøkstall og en 
døgnåpen Statoilstasjon vil være et godt 
tilbud også til de sjåførene som velger å 
ta døgnhvilen sin på denne plassen.

 
Høye mål.
Statoil har satt seg som mål at denne 
fullservicestasjonen skal ha de beste 
kundemøtene og den beste og sun- 
neste maten og drikken. Blant annet 
planlegger de her å prøve ut fersk  
smoothie. Her får kundene mulighet til 
å kjøpe matpakker, grove baguetter og 

grove wraps.
I målsettingen er også å ha de reneste 

toalettene og en ryddig og trivelig plass 
foran stasjonen.

Og selvfølgelig, tilbudene til olje- 
relaterte produkter skal være gode.

Truck-stoppen skal ha dobbelt løp 
med Ad Blue på begge plasser.

Her er hurtigleverende pumper og 
stasjonen har tilbud om farget diesel.

Inne på stasjonsområdet er det også 
bygd en moderne vaskehall.

Vi er godt fornøyd med de tilbud som 
møtte oss på åpningsdagen.

En mer høytidelig åpningsmarkering 
blir gjennomført i løpet av august.

Samarbeid mellom NLF og Statoil:

NY DØGNÅPEN STATOIL-STASJON 
PÅ DIGERNESET

Tekst og foto: DAGRUNN KRAKELI more@lastebil.no
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Fjord Line
NLF Hordaland & Sogn og Fjordane er positiv til å la Fjord Line frakte vogntog innenlands  
mellom Bergen og Stavanger.
  Å åpne for godstransport mellom Bergen og Stavanger på Fjord Lines ruter vil medvirke til 
reduserte klimautslipp, færre trafikkulykker, mindre trafikkbelastning på veiene og en  
lettere hverdag for mange bedrifter i regionen.
  I dag gjør moms- og avgiftsreglene at Fjord Lines to danskeferger seiler med ledig kapasitet 
tilsvarende 34.000 vogntog mellom Bergen og Stavanger hvert år. Grunnen er at fergene har 
momsfritak i utenriksfart, men ikke innenlands. Nå blir det tatt grep for å finne en løsning  
på det som blir omsatt innenlands på fergene.
  NLF har inngått rabatert prisavtale med Fjord Line for våre NLF-medlemmer. 

Valg 2015
Det er kommune- og fylkestingsvalg 
i høst. 
NLF Hordaland & Sogn og Fjordane har 
flere regionale saker vi ønsker å snakke 
med fylkes- og kommunepolitikere om. 
Vi vil i ulike møter/fora fokusere på  
saker som: E16 – rassikring, Hordaland-
diagonalen, «køprising» i Bergen, 
E39-etterslep/veivedlikehold av veier. 
En uke før valget vil NLF Hordaland & 
Sogn og Fjordane delta på to store møter: 
Stamvegkonferanse E39 i Sogn og  
Fjordane 1. september (Scandic  
Sunnfjord Hotell, Førde) og Transport-  
og Logistikkdagen i Bergen 3. september 
(Scandic Ørnen Hotell, Bergen).

Ringveg øst
E16 Arna-Vågsbotn får ingen nye tun- 
neler før traseen for Ringveg øst 
er valgt mener SVV.
Hovedårsaken er at Statens vegvesen 
frykter at de kommer til å bygge dette 
strekket feil, sett opp mot den en  
kommende Ringveg øst.
NLF Hordaland mener at E16 mellom 
Trengereid og Voss er det viktigste 
veiprosjektet fremover. Strekningen er 
så viktig at vi mener den skal prioriteres 
fremfor alle andre veiprosjekter, dette 
grunnet en svært rasutsatt strekning. 
  Stengt E16 og elendig omkjøringsvei 
kan ikke transportnæringen leve med; 
det utgjør også enorme kostnader for 
transportnæringen og deres kunder.

Lote – Anda
Fergesamband i Nordfjord får sann- 
synligvis el-ferge
  Grunnen til at oppstart ikke blir før  
2018 er ifølge statsråden at den ene  
fergen skal være miljøferge, med elek-
trisk drift. Den andre skal være en lav- 
utslippsferge. Departementet har derfor 
forlenget konsesjonen på sambandet, på 
grunn av tiden det vil ta for å få bygget 
nye ferger og få det rette materiellet på 
plass.

Hordalandsdiagonalen
E134 med direkte forbindelse mellom Odda og 
Bergen vil endre dagens trafikkmønster radikalt. 
Denne veistrekningen vil være svært viktig for 
Bergen og NLF Hordaland. 
   Nye opplysninger viser at å investere 38 
milliarder kroner på en ferdig utbedret E134,  
inkludert Hordalandsdiagonalen mellom Odda  
og Bergen, vil gi en trafikknytte på 1,6 milliarder 
kroner per år. Tar en med tungtrafikk, vil den  

antakeligvis bli på 2,4 milliarder. Klart best av 
alle de potensielle stamveistrekningene. 
   Hordalandsdiagonalen alene vil redusere  
kjøretiden fra Bergen til Odda med en time og  
15 minutt i forhold til i dag. Med armen til Bergen 
og en utbygget E134 med nye tuneller ved Røldal, 
i Telemark og Buskerud kan gi en ferjefri vei på 
390 km mellom Bergen og Oslo. 

«Køprising» fra 1. januar 2016
Varetransporten er en form for kollektiv-
transport. Vi flytter godset på vegne av  
andre. 
  Vi har en jobb som skal utføres og vi må 
kjøre når kunden vil ha varene.
Transport er prisdrivende, i tillegg sliter 
transportbransjen med lav inntjening (små 
marginer). Vi ønsker fritak for EURO 5 og 
EURO 6 - fritak for «løyvepliktig» transport. 
Vi har tatt dette opp med Bergens-politikerne 
i møte 3. juni. 
  På møte i NLF Oslo 17. juni tok NLF Horda-
land opp bomdiskusjonen som tema.
Det var enighet om at vi trenger en ny  
tilnærming på alle spørsmål rundt bom,  
dieselforbud i byer, «køprising» og lignende.  

Regionsjefene foreslår derfor at det ut- 
arbeides en helhetlig strategi for hvordan 
NLF skal fremstå i disse diskusjonene. 
Hvordan få andre på banen? Vareeiere og 
næringslivet må også reagere. En arbeids-
gruppe vil bli etablert etter ferien.

MØTE: «KØPRISING» i Kanalv 88 med våre 
politikere.
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Det meget viktig at alle bidrar i valgkampen.

Nå er høsten her og oppmerksomheten 
er nok for de fleste tilbake på de hver-
dagslige gjøremål. For mange vil jakta 
stå øverst på listen. Jaktprøve og innsky-
ting preger praten rundt mangt et kaf-
febord. Slik er det også med våre politi-
kere, der de jakter på våre stemmer ved 
kommende kommune- og fylkestings-
valg. Vi vil møte dem på de underligste 
steder der de fremfører sine hjertesaker 
i håp om at nettopp vi skal bite på. Det 
er derfor viktig at vi utfordrer dem til-
bake på det som vi er opptatt av. Still 
spørsmål og krev tydelige svar.

Valgkamp og våre hjertesaker
Vi skal utfordre lokale politikere på de 
sakene som angår oss, og vi skal kreve 
tydelige svar. Hva vil de gjøre med det-
te krysset, akseltrykket på denne vegen 
og så videre? Lokalt kjenner vi som regel 
politikerne. Det er enkelt å komme i 
kontakt med dem. Inviter politikerne 
med på en kjøretur slik at de får et klart 
bilde på hvordan vår hverdag er. Det er 
bare å ta kontakt med NLF-kontoret 
dersom dere trenger hjelp.

Vegvedlikeholdet
Når det kommer til vegspørsmål så vil 
det meste av ansvaret ligge på fylkes- 

politikerne. Det er nok her vi finner de 
største utfordringene. For Trøndelag er 
det snakk om nesten 6 000 km fylkesveg 
og mye av dette er dårlig veg. Her er vi 
prisgitt fylkenes prioriteringer. Hvor 
mye settes av til drift- og vedlikehold, 
hvor mye til nye prosjekter? Gjennom 
vårt arbeid i Vegforum Trøndelag har et 
samlet næringsliv kommet frem til kla-
re prioriteringer for fylkesvegene. Dette 
er politikerne kjent med og det vil derfor 
være på sin plass å kreve svar på hvordan 
de enkelte partier forholder seg til dette. 

 www. transportkompetanse.no   l  post@transportkompetanse.no   l   Telefon 02242

TRANSPORTBRANSJENS EGEN 
KOMPETANSELEVERANDØR

Vi setter ned prisen på etterutdanning

Ukeskurs 
Helgekurs 

kr 7 000,-       
kr     9 500,-

*For NLFs medlemmer og avtalekunder hos Transportkompetanse Haugesund AS

Sjekk ut vår kursoversikt på www.transportkompetanse.no

HØSTJAKT FOR ALLE

Prioriterte fylkesveier som er 
vedtatt, men ikke fullfinansiert:
1.  Fv. 17 Steinkjer – Namsos
2.  Fosenvegene AS Ei tim te by’n,  

fv. 715, 717, 710, 755, 14 og 193
3.  Fv. 714 Laksevegen fra Stokkhaugen 

til Sunde
4.  Fv. 704 Sandmoen – Tulluan

Prioriterte fylkesveier uten 
vedtatte oppstartsplaner:
1.  Gartland – Vikna, Fv. 775, 17 og 770
2.  Fv. 30 Støren – Ålen
3.  Fv. 710 Orkanger – Ingdalen
4.  Fv. 65 Surnadal – Orkanger
5.  Fv. 705 Hell – Selbu
6.  Fv. 72 Verdal – Riksgrensen
7.  Fv. 715 Ila – Flakk

Andre aktuelle saker:
1.  Utbygging på Sandmoen har medført en 

betydelig trafikkøkning. Ny kryssløsning 
for adkomst til Sandmoen fra E6 må på 
plass snarest.

2.  Lengre og tyngre tømmervogntog vil  
redusere transportutslipp og bidra  
positivt for skognæringens lønnsomhet. 
Flaskehalser på riksvegene, fylkesvege-
ne og kommunevegene må oppskrives 
eller utbedres til 24 meter og 60 tonn.

3.  Nybygging og utbedringer av veinettet 
må ha en standard som tilfredsstiller 
kravene til brukerne om 30–40 år.

4.  Prioriterte fylkesveier skal ha veg- 
normalstandard i løpet av 15 år.

5.  Transportkostnadene for næringslivet i 
Trøndelag skal reduseres ved å sikre 
gode og effektive intermodale løsninger 
mellom ulike transportformer.

6.  Det store vedlikeholdsetterslepet på 
våre veger må tas igjen. Hvordan?

7.   AutoPASS på alle fergesamband.
8.  Tilrettelegging for parkering av lastebil 

i forbindelse med fergeleie på Flakk.
9.  Tungtransport i kollektivfelt.

SKOLESTART
Mange førsteklassinger ferdes langs våre 
veger og det er all grunn til å være ekstra 
oppmerksom i disse dager. Vi har ingen å 
miste.

Tekst: ROAR MELUM rmv@lastebil.no

POLITIKERNE: Vil de bevilge penger til oppstart og ferdigstillelse av fylkesvegene? Foto: NLF

OMVISNING: Deltagerne på møtet fikk en omvisning på 
veistrekningen som skaper problemer sør for Trondheim 
sentrum.
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Godt oppmøte på Dekkmann og 
NLF sitt arrangement.

Til tross for sur nordavind og regn i luf-
ten møtte transport- og anleggsbransjen 
opp i hopetall på «Truckers Night» i 
Tromsø 12 juni. Fylkesleder i NLF 
Troms Kari Workinn og avdelingsleder 
på Dekkmann Tromsø Kurt Uglestad 
sto i bresjen for et flott program.

Det hele startet med en minimesse 
hvor det var utstilling av lastebiler, gra-
vemaskiner, varebiler m.m. De fleste av 
våre samarbeidspartnere var til stede 
med stands. Etter utstillingen var det 
duket for grillaften med musikk, dans 
og underholdning. Hele 250 personer 
deltok på treffet, noe som er ny norges-
rekord ifølge Dekkmann. 

Endelig løsning for Kvænangsfjellet 
er i prosess 
NLF var i møte med samferdselsdepartementet tidligere i vår 
hvor en permanent løsning for Kvænangsfjellet var tema.  Nå  
er det klart at det blir utarbeidet et planprogram denne høsten 
som et første skritt i prosessen. Det videre løpet blir en konse-
kvensutredning før det kan utarbeides en reguleringsplan. 

FREMDRIFT: Etter at NLF var i møte med samferdselsdepartementet 
ser det nå ut til  at ting begynner å skje. Fv Odd Hugo Pedersen, Geir 
A. Mo og Dagfinn Eliassen. Foto: NLF

«TRUCKERS NIGHT» I TROMSØ BLE 
EN KJEMPESUKSESS  

SMÅ HJUL: Møte hos Dekkmann var både faglig og 
balansert. Foto: NLF

NORDNORSK SUPERTREFF: NLF og Dekkmann satser på å 
gjenta suksessen om 2 år. Foto: NLF

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

1.   Etterslepet på vedlikeholdet av fylkesveiene er enormt, samtidig ser vi at rammene  
til fylkeskommunene er begrenset. Ofte ser vi at fylkesveier havner i en priorite-
ringsskvis mot andre fylkeskommunale oppgaver, som for eksempel kollektivtilbud 
og videregående skoler. Hvordan vil ditt parti prioritere i et slikt dilemma? 

2.   Samferdselsministeren har signalisert at det kan være aktuelt å tilbakeføre noen  
viktige fylkesveier til Staten etter at de ble overført fylkene i 2010, hva mener ditt 
parti om dette? Og, hvilke veier bør i så fall overføres til staten?

3.   Er det fornuftig å gå i gang med nye store fylkesveiprosjekt all den tid det ikke er  
midler til å gjennomføre påkrevet vedlikehold av de eksisterende fylkesveier?

4.   Tilbudet om transportfagutdanning på videregående skoler i fylket er begrenset til 
noen få steder, vil ditt parti jobbe for at dette tilbudet også kan finnes på mindre  
videregående skoler i fylket?

5.   I 2014 ble reglene for differensiert arbeidsgiveravgift endret, dette førte til at  
transportbransjen nå må betale full arbeidsgiveravgift på 14,2 %. Det ble samtidig 
innført en kompensasjonsordning delvis som bedriftsrettet og noe som generelle  
infrastrukturtiltak. Vil ditt parti jobbe for en bedre og mer bedriftsrettet  
kompensasjonsordning?

GENERELLE SPØRSMÅL TIL PARTIENE I FORBINDELSE MED VALGKAMPEN 2015
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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
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Resultatet i første kvartal viser at transportarbeidet med norsk-
registrerte lastebiler i Norge og utlandet økte med 6,1 prosent 
sammenlignet med samme periode i 2014.

Statistisk sentralbyrå har presentert re-
sultatet for godstransport i første kvartal 
2015. Samlet godsmengde gikk opp 3,5 
prosent i første kvartal målt mot samme 
periode i fjor.

Vekstnæring
Godstransport på vei har en varslet 
vekst, som ser ut til å stemme godt med 
prognosene. Statistikken viser at den 
nasjonale egentransporten har økt med 
formidable 60 prosent siden 2010, og 8,1 
prosent i forhold til samme periode i fjor.

Det er også verdt å legge merke til at 
nasjonal leie- og egentransport økte med 
6,9 prosent i første kvartal i forhold til 
samme periode i fjor, men også her har 
det vært en formidabel økning siden 
2010 med hele 42,5 prosent.

Til bekymring  
Tomkjøringen synker, men andelen 
utenlandskregistrerte kjøretøy som  
kjører lovlig kabotasje i Norge øker noe. 
Det er positivt at norskregistrerte laste-
biler frakter mer gods på norske veier, 
men nedslående at konkurransesitua-
sjonen gjør at det kjøres veldig lite på 
utlandet. Nedgangen i første kvartal er 
-0,9 prosent. Siden 2010 har nedgangen 
vært -38,3 prosent.

Statistisk sentralbyrås pressemelding:
Totalt kjørte norske lastebiler 21,5 mil-
lioner flere kilometer enn i 1. kvartal 
2014. Av i alt 542 millioner kjørte kilo-
meter ble 410 millioner kjørt med gods. 
Dette gav en tomkjøringsandel på 24,5 
prosent, som er 1,1 prosentpoeng lavere 
enn i tilsvarende kvartal 2014.

I 1. kvartal 2015 utgjorde norskregi- 
strerte lastebilers transportarbeid innen-
lands 5,0 milliardertonnkilometer, mens 
det ble fraktet 63,4 millioner tonn gods. 
Når det gjelder norskregistrerte biler i 
utenlandsk transport, var transport- 
arbeidet tilnærmet uendret i perioden, 
mens transportert mengde gikk ned med 
21 prosent.

Den innenlandske aktiviteten er totalt 
dominerende innenfor godstransport på 
vei med lastebil. Transport til, fra og  
i utlandet stod bare for om lag 10,3 pro-
sent av transportarbeidet og 1,6 prosent 
av transportmengden i 1. kvartal i år.

STERK ØKNING I
GODSTRANSPORTEN

Tekst: TORE BENDIKSEN tb@lastebil.no

Statistikken viser 
at den nasjonale egen- 

transporten har økt med 
formidable 60 prosent 

siden 2010, og 8,1 prosent 
i forhold til samme 

periode i fjor.
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JUBILANTER

FØDSELSDAGER I OKTOBER – 2015
85 år
21. Birger Lommerud, 3800 Bø i Telemark
26. Arne Nicolaysen, 1703 Sarpsborg

70 år
  1. Harald Tangen, 6600 Sunndalsøra
  7. Inge Martinsen, 3370 Vikersund
16. Fredrik Gaski, 9846 Tana
17. Helge Kongsten, 1430 Ås
19. Arve Solibakke, 6711 Bryggja
20. Nils Johan Tufte, 3760 Neslandsvatn
20. Nils Sauro, 3652 Hovin i Telemark
22. Egil Bygland, 4745 Bygland

65 år
  2. Håvard Orheim, 6777 Stårheim
  9. Oddbjørn Svean, 7105 Stadsbygd
16. Bjørn Eigil Mork, 2022 Gjerdrum
24. Oddvar Andersen, 8360 Bøstad
25. John Arvid Helland, 4400 Flekkefjord
25. Wiggo Sandelin, 9144 Samuelsberg
29. Kjell Dahle, 2022 Gjerdrum

60 år
  2. Arne Marton Ørsland, 4376 Helleland
  5. Svein Karlsmoen, 2429 Tørberget
  9. Rolf Iversen, 6006 Ålesund
  9. Helmer Lund, 1379 Nesbru

13. Knut Evenrud, 2337 Tangen 
13. Morten Sandbakken, 2540 Tolga
17. Nils Reidar Haaland, 3157 Barkåker
23. Halvor Sveistrup, 1930 Aurskog
24. Bjørn Åslund, 2838 Snertingdal
24. Jostein Førde, 5709 Voss
25. Jon Erik Aune, 7985 Foldereid

55 år
  1. Stig Kristiansen, 9018 Tromsø
  6. Frank Johansen, 8007 Bodø
26. Thor Egil Naas, 7441 Trondheim
31. Trond Haugen, 2881 Aust-Torpa

50 år
  2. Gunnar Lundblad, 1675 Kråkerøy
  2. David Jonny Sjøli, 2332 Åsvang
  7. Bjørn Kihl, 4700 Vennesla
13. Per Anders Brøto, 3550 Gol
15. Per Erik Bjurstrøm, 3055 Krokstadelva
17. Per Kristian Kjernli, 2335 Stange
27. Trond Iversby, 1641 Råde
29. Inge Nerland, 6409 Molde

45 år
  9. Jan Erik Løkken, 2387 Brumunddal
11. Per Sverre Aune, 7609 Levanger
19. Trond Sverre Bjerkaker, 7340 Oppdal

21. Raymond Bader, 3739 Skien
26. Åge Angeltveit, 5346 Ågotnes
28. Ole Roar hagen, 3550 Gol
29. Stein Jomar Lindsethmo, 7860 Skage
 i Namdalen
31. Jan Petter Aarseth, 3280 Tjodalyng

40 år
  1. Thomas Solli, 1914 Ytre Enebakk
  5. Ivan Hansen, 2265 Namnå
  8. Anne Margrethe H. Lund, 3070 Sande
 i Vestfold
10. Marianne Maurbråten Sørsdal,
 3160 Stokke
16. Roger Fauske, 2825 Gjøvik

35 år
  1. Dzevad Kahric, 2827 Hunndalen
  7. Øyvind Mollestad, 4760 Birkeland

30 år
21. Jon Magnus Myhr, 7629 Ytterøy

25 år
  2. Anders Olav Bakke, 3624 Lyngdal i
 Numedal

FØDSELSDAGER I NOVEMBER – 2015

75 år
  5. Ingar Strengen, 1860 Trøgstad
  9. Jan Kaulum, 2609 Lillehammer
18. Arne Søhus, 3405 Lier
18. Ole Hauge, 4760 Birkeland

70 år
  1. Erland Krog, 1870 Ørje
  4. Øystein Tangen, 4950 Risør
  5. Oskar Gamsgrø, 6460 Eidsvåg i Romsdal
13. Bjørnar Kjørsvik, 6690 Aure
17. Olav Hagen, 2651 Østre Gausdal
23. Terje Frandsen, 7082 Kattem
25. Konrad Jørgensen, 8647 Bleikvasslia

65 år
  9. Johs. Lunn, 2836 Biri
13. Rune Pedersen, 8615 Skonseng
15. Olav J. Lurås, 3650 Tinn Austbygd
17. Harald Nilsen, 3661 Rjukan

23. Arne Lystad, 2100 Skarnes
24. Herleik Garaas, 3414 Lierstranda
26. Roy C.  Olsen, 1921 Sørumsand
60 år
  5. Arne Johan Wiik, 5563 Førresfjorden
15. Oddvar Jensen, 33243 Kodal
24. Lars-Tore Rogne, 5705 Voss

55 år
10. Leif S. Gudmundsen, 8073 Bodø
12. Odd Anders Sæter, 2230 Skotterud
13. Borger Ulven, 2390 Moelv
16. Ståle Dyngeland, 5353 Straume
21. Øyvind Larsen, 1581 Rygge
26. Lars Jostein Morstøl, 6320 Isfjorden
28. Svein Ensrud, 2624 Lillehammer
30. Are Thyholdt, 9275 Tromsø

50 år
  1. Geir Rune Romseland, 5566 Hervik

  6. Karl-Christian Strømnes, 1640 Råde
  9. Bjørn Volehaugen, 2880 Nord-Torpa
11. Jens Petter Opshaug, 6200 Stranda

45 år
  2. Magnar Lund, 4400 Flekkefjord
  4. Ingar Eikeland, 9845 Tana
14. Øyvind Tobiassen, 3300 Hokksund
27. Tommy Sire, 3420 Lierskogen

40 år
  8. Hilde Andersen, 4848 Arendal
18. Karl-Hugo Larsen, 9118 Brensholmen
23. Jann Jukanen, 3409 Tranby

35 år
  1. Esten Grøtli, 7074 Spongdal
15. Inge Storbukås, 3750 Drangedal
27. John Telhaug, 4596 Eiken

JAN KAULUM, 2609 LILLEHAMMER

Jan begynte å kjøre tilbake i 1958. Han kjørte poteter for en kamerat og skulle 
til Ålesund i løpet av natta. Så glatt var det at Jan måtte bære potetsekker fra 
hengern til lastebilen for å komme opp de glatteste bakkene. På den første tu-
ren var det Magirus. Etter dette har det kun vært Volvo. På det meste hadde Jan 
15 biler i drift. Sønnen, Jon, tok over driften. Lidenskapen er nå å bygge modell-
biler i skala 1:25, fortrinnsvis Volvo! Vi gratulerer med 75-årsdagen. 

7509.11 PER ANDRES BRØTO, 3550 GOL

Per startet å kjøre i sesongen 86/87, med åpen bil og 
henger. Oppdragene var trelast, og for Felleskjøpet 
med flere. I dag har Brøto Transport AS syv biler. Fort-
satt går det i flis, bulk, stykkgods, pallegods, samt 
kranbil. Per Anders liker seg på ski og tar gjerne fottu-
rer i fjellet. Vi gratulerer med 50-årsdagen.

5013.10



Statoil Minnesund, Feiringveien 23, 2089 Minnesund. Tel 63 96 82 40

Gratis parkering ut året 
på Statoil Minnesund

Dagens lunsj 
og middag med 
25% avslag i pris Registrer deg inne 

på stasjonen for 
medlemskap
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Bare få dager etter brannen i Gudvanga-
tunnelen på E16 mellom Flåm og Voss 
skulle man tro at tungbilsjåfører ble ek-
stra oppmerksomme på motorfeil og 
varmgang i bremser, samt mange andre 
tekniske feil. Likevel fikk 37 av 112 kon-
trollerte lastebiler kjøreforbud på den 
alternative, og minst like kritiske strek-
ningen mellom landets to største byer. 
Resultatet er oppsiktsvekkende.  

– Vi bør ikke ha slike resultater, men 
jeg kan ikke si at jeg er overrasket, sier 
Tormod Gausdal i Statens vegvesen til 
BA.

Sterke stigninger
E16 er stengt og Riksveg 7 over Har-
dangervidda er det mest opplagte ferge-
frie alternativet for tungtrafikken mel-
lom Oslo og Bergen. Veien, på Vest- 
landssiden, har meget sterke stigninger 
med mengder av svinger og til dels gan-
ske smal veibane. De mest dramatiske 
delene av turen går i stupbratte tuneller, 
som ble laget på åttitallet og hvor flere 
av disse slynger seg som uoversiktlige og 
ganske trange spiraler nedover. 

Det er altså ikke uten grunn at Statens 
vegvesen vil foreta kontroller før vogn-
togene går løs på det 17 kilometer  
lange unnarennet fra Maurset på  

Hardangervidda og til man til slutt  
ender i Hardangerfjorden ved Øvre  
Eidfjord. Det er for øvrig interessant å 
merke seg at de kontrollerte vogntogene 
som fikk kjøreforbud bare hadde kjørt 
bakkene ned fra vannskillet ved Dyranut 
til Maurset. Det er varmgangen der som 
ble målt. I praksis blir nedoverbakken 
ganske nøyaktig 30 kilometer. Varm-
gang i motorer som sliter i oppoverbak-
ke, med smitte til andre deler av motor-
kassen, er heller ikke et ukjent fenomen. 

Elendig resultat for 
transportbransjen
På Maurset ble det målt 450 grader på 
bremsene til enkelte kjøretøy, som altså 
hadde tenkt seg utfor. Det var grunn, 
ifølge SVV, til å kjøle ned bremsene før 
turen fortsatte. 

Bergensavisen presenterer tallene: 
•  23 av 112 vogntog hadde for varme 

bremser!
•  Syv vogntog hadde feil på ABS 
•  Fem vogntog hadde for dårlig sikring 

av lasten
•  Ett vogntog hadde «manglende brem-

ser»
•  Ett vogntog hadde luftlekkasje

Norges Lastebileier-Forbund kjenner 
ikke til nasjonaliteten på de 37 vogn- 
togene som fikk kjøreforbud, men resul-
tatet er uansett skremmende sett i et 
trafikksikkerhetsperspektiv.

Dramatisk for turbuss
Det ble kjøreforbud på to turbusser på 
grunn av bremsefeil. Med tanke på den 
siste ulykken i Gudvangatunnelen kan 
man bli forundret (NLF har ikke tek-
niske opplysninger om bremsefeilene). 

Bergensavisen har tallene: 
•  121 busser ble stoppet og kontrollert 

langs riksvei 7 på Maurset. 
•  To busser hadde varme bremser og fikk 

kjøreforbud.
•  I tillegg fikk 17 busser pålegg om å 

vaske motoren, eller ta bussen på verk-
sted på grunn av lekkasje. 

Statens vegvesen vil foreta flere kontrol-
ler ved Maurset. 

SKUFFENDE RESULTATER
Tekst: TORE BENDIKSEN tb@lastebil.no

SMALT OG SLITT: Tilhengerne av RV.7 som hovedvei mellom 
de største byene i landet får stadig nye argumentasjon, 
men da må hele veien forbedres. Foto: NLF 

Det er grunn til bekymring når over en tredjedel av de kontrollerte vogntogene, som skulle ferdes i 
alle tunellene og bakkene på riksvei 7 mellom Dyranut og Eidsfjord, fikk kjøreforbud. 

LANDFAST: Når E16 er stengt vil Rv. 7 være 
et naturlig alternativ å velge mellom Oslo og 
Bergen, fordi denne veien også gir fergefri 
forbindelse. 
Illustrasjonsbilde: Tore Bendiksen, NLF



Stolt samarbeidspartner

Hos Scania føler vi oss hjemme”
-Torger Skaug, Torger Skaug Spesialtransport AS 

“

ScaniaFamilien#Facebook.com/NorskScania Instagram: NorskScania
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Scania har de seneste årene 
profitert mye på Only SCR- 
versjonen 410. Den har vist seg 
å være en særdeles økonomisk 
lastebil. Nå blir den fulgt opp  
av den nye 450-modellen, som 
også klarer seg med Only 
SCR-systemet med hensyn  
til rensing av utslipp og å 
overholding av Euro 6-normen.

En kraftfull forbedring
Stikk i strid med hva Scanias motor- 
teknikere uttalte for noen år tilbake  
er det nå SCR (katalysatoren som krever  
AdBlue) som er den store tekniske  
slageren. Magasinet har prøvekjørt  
R 450 Streamline i 4x2. Det ble en  
ganske fin opplevelse.

Motoren, med typebetegnelsen DC13 
147 450 Euro VI, har et sylindervolum 
på 13 liter. Den har akkurat litt mer 
kraft enn 410. Det gjør slik at bilen vil 
kunne settes inn nesten overalt i de tun-
ge segmentene, fra 40 til 60 tonn vogn-
togsvekt. Derfor passer den fint til  
distribusjon og langtransport, men også 
til for eksempel offroad-kjøring.

Det man bør legge merke til er dreie-

momentet fremfor antall hestekrefter. 
Og 450-en har hele 2350 Nm, som  
avleveres mellom 1000 og 1300 o/min, 
hvor kurven nærmest er helt flat. Til 
sammenlikning har R143 V8, som ble 
produsert for et dusin år siden, en mak-
simal effekt på henholdsvis 450 HK og 
2020 Nm. Altså har den legendariske 
V8-motoren en vesentlig mindre trekk-
kraft.

Sammenlikner man i stedet med  
en mer moderne sekssylindret Scania- 
motor, så hadde Euro IV-utgaven med 
480 HK høyeste dreiemoment på 2200 
Nm. I løpet av få år har det skjedd en 
utvikling.

Motoren går bra, og det skal ikke 
minst tilskrives XPI (commonrail driv-

SCORER
SCANIA
MED SIN ALLROUND-MODELL

 

TEST:
SCANIA 

R 450
Testsjåfør:

FINN BJERREMAND

Tekst og foto: FINN BJERREMAND
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stoffinnsprøytningssystemet), som er en 
videreutvikling av HPI, som ble utviklet 
sammen med Cummins i Amerika.

Med Only SCR holder det med FGT 
(turbolader med fast geometri). Det er 
en vesentlig billigere løsning, samt SCR 
(SCR-katalysator), DOC (Diesel oxi-
ding catalyst) og DPF (Diesel particula-
te filter). 

På siste vers
Det er ingen tvil om at Scania snart  
kjører på siste vers med den nåværende 
generasjonen.

Et nytt førerhus venter rett rundt 
hjørnet. Streamline-førerhuset, som 
kom som en ansiktsløftning for få år  
siden, er kjent for å være en eldre sak, 

men som likevel representerer en god 
arbeidsplass. R450 er utstyrt med et  
Topline-førerhus av typen CRT19T, 
som er Scanias største versjon, og med 
R-versjonen er gulvet nesten flatt.

Førerplassen er på et nivå som man 
kan forvente av en moderne lastebil. 
Alle viktige funksjoner er innenfor rek-
kevidde. Førersetet er et typisk sete, som 
ikke skiller seg ut fra tidligere Sca-
nia-testbiler hvor førersetet normalt all-
tid er godt å sitte i. Puten i testbilens sete 
var dog ikke god å sitte på. Det føltes 
som om puten hadde mistet polstringen, 
og det er tidlig med hensyn til den lave 
kilometerstanden. Jeg velger å betrakte 
det som en feil i setet.

Det er godt utsyn i speilene.

«Only SCR»- 
motorene blir 

sterkere

PÅ FLAT MARK: Den vårgrønne Scania på 
vei i det sjællandske landskapet. Den 
varierte prøveturen endte opp med et 

drivstofforbruk på 2,78 km/l.
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Det beste girskiftet
Opticruise-girskifteprogram på GRS- 
895R-girkassen med 12-trinns gir har 
aldri vært bedre i en Scania enn i denne 
generasjonen.

Det skifter helt uproblematisk hurtig 
og nærmest lydløst. Scania har nærmet 
seg Volvos I-Shift, men det er fortsatt 
langt frem til Volvos Dual Clutch, som 
slår alt. Bakakselen er en R870 med en 
lang giring på 2,59, som i sammenheng 
med Michelin Savergreen-dekkene i 
størrelsen 315/70 R 22,5 passer bra til et 
40-tonns Europavogntog, akkurat som 
testbilen. På forakselen brukes tilsvaren-
de dekktype, men i størrelsen 315/80  
R 22,5. 

Girkassen omfatter også en «free- 
wheeling retarder» av typen R4100, som 
har mindre påvirkning på motstanden i 
girkassen enn forgjengeren. Det har jo 
betydning for vognens evne til å rulle 
fritt, som kjent nok utgjør gratis energi.

Med retarder har bilen også alle funk-

sjonene i den fine styringen av hastig- 
heten, både i opp- og nedoverbakke. 
Transportører som velger å anskaffe en 
ny Scania uten retarder går dessverre 
glipp av muligheten til å styre hastig- 
heten på samme måte som de som velger 
retarderen.

Det er en av de egenskapene som  
Scania bør rette opp ved et kommende 
fornyelsesprogram. Både Volvo og DAF 
har maksimal styring av hastighetene 
både i opp- og nedoverbakke, selv om 
bilen kun er utstyrt med en effektiv 
motorbrems.

Firepunkts luftfjæring
Bakakselen er opphengt i en 4-punkts 
luftfjæring, som helt klart gir både den 
beste fjæringen og de mest komfortable 
og nøytrale kjøreegenskapene.  For- 
akselen er utstyrt med parabelluft og 
akselen er en 7,5-tonns aksel.

Bremsesystemet inneholder ESP og 
ACC, som er skikkelig godt utstyr. 

Dessuten er det også Scania Driver 
Support, som assisterer sjåføren ved å 
regne ut kostnadene for kjøringen. Den 
avanserte fartsholderen er utstyrt med 
Active Prediction, som gir gass på rett 
tid. Det styres fra GPS-systemet.

Rundt Roskilde Fjord
Prøveturen gikk i Danmark. Bilen kjørte 
meget godt og alt virket som det skulle. 
Drivstofforbruket var faktisk bra, spesi-
elt med tanke på at den valgte ruten bød 
både på litt motorvei, men også på van-
lig vei med mange uforutsigbare 
lyskryss. Samtidig var det variert tra-
fikk, som gav en del nedbremsinger og 
akselerasjoner. Turen var på over 143 
km, hadde en snitthastighet på 52 km/t, 
og et samlet dieselforbruk på 51,4 liter 
som tilsvarer 2,78 km/l. Det er ingen 
tvil om at versjonen aldri har vært bedre, 
men det er jo ofte tilfelle i kjølvannet av 
et modellskifte at: Den siste generasjo-
nen av den gamle er ofte den beste!

DIGITAL TEKNIKK: Informasjonsflyten til sjåføren om 
hvordan han kan forbedre kjørestil.

DETALJER: Skiltet viser at dette er en 450 hk-versjon. 
Legg merke til ACC-sensoren til høyre i bildet.

KJENNETEGN: Gode innstigningsforhold har alltid vært 
et kjennetegn for Scania Streamline.

SIGNATUR: Grillen er veldig åpen for å slippe inn mye luft rundt motoren. En nødvendighet for en høyeffektiv 
Euro 6-motor.



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!
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Caddy ble kjørt i forrige utgave av 
NLF Magasinet. Nå er det tid 
for ny Transporter. De samme 

varene gjelder. Trivselsfaktorer som 
komfort, sikkerhet, utstyr og kjøreglede 
er vektlagt i stor grad. Samtidig intro-
duseres Euro 6-motorer og en stor sik-
kerhetspakke som standard. VAG- 
konsernet vet verdien av gode nyttekjø-
retøy og hva inntjeningen er på disse. 
Men nettopp dette kommer kundene til 
gode. Relativt sett er alt blitt bedre sam-
tidig som prisen er satt ned.  

HMS Transporter
Transporter T6 har i tillegg til front- og 
sideairbagger også multikollisjonsbrems, 
front assist, city-nødbrems og tretthets-
varsler. I sum skal det gi færre små og 
store ulykker. Front assist-systemet re-
gistrerer situasjoner der avstanden til 
forankjørende er for liten. Systemet går 
inn og bidrar med å begrense bremse-
lengden samtidig som føreren blir vars-
let. City-nødbremsen leser trafikken 
over 5 km/t og opp til 10 meter foran 
bilen ved kjøring under 30 km/t. Der-
som trafikken plutselig stopper og føre-

ren ikke følger med 
foretar bilen selv 
nødbremsing. Mul-
tikol l isjonsbrems 
betyr at bilen selv set-
ter bremsene på etter en 
kollisjon. Legger vi til an-
tispinn og ESP, samt 4x4 blir 
Transporter vanskelig å komme uten-
om når det gjelder sikkerhet på veien. 

Design
På samme måte som Volkswagen Golf 
er det ikke enkelt å se med første blikk 
at dette er en ny Transporter. Er «kas-
sen» litt stiligere, moderne og kanskje 
skarpere i frontprofilen? Ja, vi synes det, 
men slett ikke alt er helt nytt. Det er 
ikke Volkswagens filosofi. 80 prosent er 
nytt, og når den i tillegg presenteres i 
to-tone-farge a la fordums tider, så kan 
man nesten føle at dette er en smule  
retro. T6 forteller om seksgenerasjoner 
varebiler gjennom 60 år. Bare se på de 
usedvanlig stilige felgene. 

I praksis er det slik at gammel teknikk 
og Euro 5-motorer skiftes ut etter 12 år. 
Inn kommer klassens mest sikkerhets-

utstyrte varebil, og 
naturlig nok også 
med miljøvennlige 
Euro 6-motorer. Re-

lativt sett rimeligere i 
innkjøp har den også 

blitt. Det er en totalpakke 
som borger for en ny Tran- 

sporter-suksess.

Høy trivselsfaktor
Setene er gode og kjørestillingen meget 
bra. Med utvidet «norsk vegg» mot  
lasterommet slipper man å sitte bak  
rattet med «italiensk kjørestilling».  
Betjeningen er gjenkjennbar fra de fles-
te Volkswagen-produktene, som betyr 
god kvalitet i brytere og hendler. Hard-
plasten synes ikke så godt som hos kon-
kurrentene. Vi skal ikke skryte for mye 
av benken med plass til to passasjerer, 
hvorav den som sitter nærmest føreren 
blir overfalt av girmodulen, men dette er 
forventet.  

Når T6 presenteres i toppmodellen 
med skinninteriør, klima, navigasjon og 
DSG-kasse, samt justerbart understell, 
kjøleskap, bord og annet snacks til  

K(L)ASSE-
LEDENDE
Volkswagen har montert sikkerhetspakken fra  
personbilene i Caddy og Transporter. Samtidig 
lanseres Euro 6-motorene. Dermed setter  
produsenten ny bransjestandard for hele  
varebilklassen.

Tekst: TORE BENDIKSEN tb@lastebil.no
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passasjerene bak, forstår man at en enkel 
varevogn kan gi «masse-transport- 
glede».

Mange motoralternativer
Bilen leveres i Norge med seks forskjel-
lige motoralternativer fra 84 – 204 HK. 
Mange av disse faller utenom norske 
behov. Vi kjørte 102 HK, og syntes den 
var fin. 150 HK turbodiesel ga massevis 
av moment fra 1500 o/min. Så mye at 
204-hesteren med bensin føltes litt slapp 
i forhold. Det henger selvsagt sammen 
med dreiemomentet. 204 HK bensin 
trenger turtall for å flytte kassa.  

s GARANTERT SUKSESS: T6 + E6 + DSG + 4x4 
+ 150 -28 000 = 424 300 kroner, eller til- 
svarende oppskriften på en bestselger i 
Transporter-klassen.

    BASISINTERIØRET: Arbeidsmiljøet er moderne og 
fint. Ikke uventet med hensyn til VWs øvrige biler.

t

ADBLUE: 2015 Transporter bruker 
miljøvennlige Euro 6-motorer.

       SKARPE HJØRNER: T6 er en evolusjon av T5, med litt 
modernere skarpe stilrene former og det nå typiske 
LED-kjørelyset.

t
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Gode kjøre- 
egenskaper 
Bilen ble kjørt både tom og 
lastet uten å virke for stumpete. 
Med 500 kilo last var tyngden merkbar 
uten at bilen ble for bløt. Den taper lite 
av styrken på grunn av dreiemomentet i 
de moderne Euro 6-motorene. Selv den 
lille 102-hesteren viste seg frem med 
forbausende fleksibilitet. Den er ingen 
«racer» i forhold til 150 HK diesel, som 
er den motorutgaven Harald A. Møller 
regner med å selge mest av. 150-heste-
ren på sin side er en fryd. Det er forbau-
sende lite støy på innsiden, trekk-kraft-
en er stor, mens forbruket er lavt. 

Spesiell opplevelse
Vi kunne ikke la det være. Transporter 
måtte kjøres med 4x4. Kombinasjonen 
vi ble tildelt var Multivan og 204 HK 
bensin, med gedigent skinninteriør, 
DSG-girboks, adaptiv fartsholder og 
justerbart understell. 

Det tok litt tid å forstå. Bilen føltes 
dvask. Som en svamp på veien. Mini-
buss med stor komfort, ja visst, men 
dette? Etter en stund fant vi knappen. 
Denne ble satt i sport og bilen stivnet til. 
Å kalle det sportslig er å gå for langt, 
men du verden så store forskjeller Volks-
wagen har lagt inn i systemet. Bra!  
Vi kjørte firehjulsdriften på grusvei uten 
å finne ut hvordan den fungerte. Adap-
tiv fartsholder derimot fungerer helt 
utmerket. 

Prisnivåene
Innstegsmodellen koster 332 000 kro-
ner. Det er bare noen få tusenlapper mer 
enn den rimeligste T5 kostet. Nå kan du 
kjøpe den nyeste Transporteren med 
150 HK Euro 6-diesel samt 4x4 med 

automat (DSG-dob-
belt-clutch-girkasse) for 

424 300 kroner inklusive 
mva.

Konklusjonen
Bilen er både en arbeidsplass og et verk-
tøy for bedriften. Konkurransen er stor. 
Mercedes-Benz Vito, Ford Transit, og 

søskenflokken Toyota-Peugeot-Citroën 
Proace er noen av konkurrentene. Volks-
wagen utfordrer alle sammen med  
både sikkerhetspakken og 150 HK  
turbodiesel i kombinasjon med den  
nyeste utgaven av Haldex firehjulsdrift. 
Prisen, antall hestekrefter og skadelige 
miljøutslipp er satt ned. Prisen betyr  
nok mest. 

s ARBEIDSHEST: Tansporter kommer som panelvogn, pick-up og minibuss, samt mange 
variasjoner over disse tre temaene. 

      BASISLØSNING: Man begynner med et enkelt firkantet lasterom, som kan tilpasses alle 
typer praktiske yrker.

SOBERT INTERIØR: 
Toppversjonen av T6 «people 
carrier» med 204 HK og DSG 
er en lekker luksusbil.  

t

60 år på ett minutt – Loffens historie
Da de første «VW-loffene» kom på  
markedet fra 1950, het de alle Type 2  
og var basert på Volkswagen Type 1 –  
Bobla. For enkelhets skyld kaller Volks-
wagen disse varebilene for T1, T2 og T3. 
Bilene hadde motoren bak, motorene var 
for det meste luftavkjølte, og de hadde et 
hjuloppheng bak a la Porsche. Sett i et 
varebilperspektiv mener mange at disse 
bakhjulsdrevne Type 2-modellene 
(T1,2,3) hadde fine kjøreegenskaper og 
god fremkommelighet på vinterstid,  
nettopp fordi motoren på ekte VW-vis 
satt helt bakerst i hekken. Andre mente 
at bilen var feilkonstruert i forhold til 

oppgaven, for motoren stjal en veldig 
stor del av lasterommet.  Transporter 
fikk ikke dagens moderne VW-signatur 
med motor foran og forhjulsdrift og dess-
uten god lasteplass, før i 1990. Den ble 
hetende Transporter og ble markeds- 
ledende. VW har bestemt seg i ettertid 
for å navngi alle de tre Type 2-modellene 
til T fra én til seks. 

VAKKERT OG SLITENT: I Briskebyveien anno august 
2015, to type 2, henholdsvis T2 og T3 i «campingutgaver» 
og daglig drift. Det forteller en historie om hvor robuste 
disse bilene er – når ikke rusta tar dem. 
Foto: Linda Marie Jansen.
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Et knippe av 
våre produkter

– best i lengden!

Vi har et landsdekkende
forhandler-/servicenettverk

www.palfinger.no

Nordmenn flest planlegger 
ferie i hjemlandet i sommer, og 
dette vil medføre økt trafikk 
på veiene. Utvalgte Spise- 
steder ønsker å gi veifarende 
en god pause. 

Utvalgte Spisesteder er NLF-samar-
beidspartner. 

– Vi ønsker å heve spiseopplevelsen 
ved å servere sunn kvalitetsmat til våre 
gjester, uttaler daglig leder i Utvalgte 
Spisesteder, Per Lauritz Lien. 

Ærlig mat
Utvalgte Spisesteder består av 16 fami-
lierestauranter som er lokalisert langs 
hovedferdselsårene i Sør-Norge. I 2013 
passerte antall besøkende 2.5 millioner, 
og tallene er stadig stigende. 

Håvard Rustad er daglig leder ved 
Rustad Kafe i Sokna.

– Folk er ikke bortskjemte når det 
gjelder veimat, og setter derfor stor pris 
på at vi serverer ærlig mat laget fra bun-
nen av. Spesielt populære er signatur- 
rettene til Utvalgte Spisesteder.

Flotte stoppesteder
– Det er viktig å ta pauser 
og fylle på med mat og 
drikke som varer len-
ge og stabiliserer 
blodsukkeret, opp-
fordrer avdelings- 
direktør for trafikksik-
kerhet i Statens vegvesen, 

Guro Ranes. Det finnes mange flotte 
steder langs veien, og pausene bør være 
en del av reiseopplevelsen, avslutter  
Ranes. 

Gratis middag
Utvalgte Spisesteder innførte i fjor en 
bonusordning for sine gjester, og denne 
har blitt svært godt mottatt. 

– Vi ønsker å være et attraktivt stop-
pested for trafikantene, og belønne våre 
trofaste gjester. Dersom man er flere 
voksne i bilen lønner det seg å benytte 
vårt fordelskort, hvor hver tiende mid-
dag er gratis, avslutter daglig leder, Per 
Lauritz Lien.

UTVALGTE SPISESTEDER

Tekst: UTVALGTE SPISESTEDER

TRAFIKKSIKKERHET: 
Stabilt blodsukker gir 
en god sjåfør mener 
avdelingsdirektør for 
trafikksikkerhet i 
Statens vegvesen, 
Guro Ranes.  
Foto: US
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Hva har de da fullført? Jo, et 
fireårig løp. De har gjennom-
ført en spesiell studiekompe-

tanse, fått praktisk opplæring i bedrift 
og avlagt fagprøve i logistikkfaget.

Et forsøk
Etter en lang tid med samarbeid mellom 
transport- og logistikkbedrifter og  
Rauma videregående skole, både om 
planlegging og ikke minst markeds- 
føring, startet syv elever opp på forsøket 
høsten 2011. Syv lokale bedrifter var 
med på forsøket.

Det vi visste var at lignende TAF- 
ordninger (Teknisk, allmennfaglig ut-
danning – TAF) var gjennomført i en 
del mekaniske og tekniske fag. Tilpas-
ning til godstransport og logistikkfaglig 
kompetanse ble til underveis.

Praksisplasser
Gjennom alle de fire årene har disse 
ungdommene vært både på skole og ute 
i bedrifter. I de periodene de har vært 
ute i bedriftene, har de mottatt lønn. De 
to første årene hadde de status som elev. 

De to siste som lærlinger. 
Alle tegnet lærekontrakter med 

Transportbransjens opplæringskontor på 
vegne av de bedriftene som var med. 
TAF- deltakeren har hele tiden rullert 
mellom bedriftene.

 
Lærerikt, interessant og travelt
Tre av de som har vært med på TAF- 
løpet har uttalt seg om det det opplegget 
de akkurat har gjennomført: Emilie  
Ytterli, Elise Langseth og Kristoffer 
Bakke. 

De forteller alle tre at de var både  
forventningsfulle og spente da de  
begynte på dette nye tilbudet. Spesielt 
var de spent på hvordan møtet med  
arbeidslivet ville bli.

En god start på yrkeskarrieren
– Disse fire årene har bestått av travle 
dager og harde tak, men alt det positive 
gjorde at man glemte de harde dagene, 
sier deltagerne. 

– Måten bedriften har tatt imot oss  
på og inkludert oss på har vært fan- 
tastisk. Skolen har også vært veldig  

Våren 2015 avsluttet syv lærlinger TAF- løp ved Rauma videre- 
gående skole i Møre og Romsdal.

PÅ VEG MOT 
TOPPEN
Tekst: DAGRUNN KRAKELI more@lastebil.no

EN GOD START: Det å innrette seg og møte arbeidsoppgaver i ulike bedrifter, framhever alle som svært utfordrende. Foto: NLF
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TAF OG GODSTRANSPORT: 
Forventningene ble innfridd. De 
har gjennomført spesiell studie- 
kompetanse og opplæring i 
logistikkfaget. Foto: NLF 

flink til å legge til rette for oss, sier  
Emilie.

– Av og til har det vært utfordrende å 
skulle passe inn i alle de forskjellige  
bedriftene, men det har alltid gått seg 
til. Jeg tror erfaringen fra TAF vil hjelpe 
meg i videre studier. For eksempel på 
handelshøyskole eller på logistikkut- 
danning, sier Elise videre.

Å ta initiativ og ansvar
Alle tre legger vekt på den personlige 
utviklingen, som har skjedd disse årene. 
Kristoffer mener at han har nok blitt 
mye mer voksen og har måtte lære seg å 
ta både ansvar og initiativ. 

– Og ikke minst, jeg er blitt mer  
utadvendt, tilføyer Elise.

Anbefaler ordningen
Ingen av de tre er i tvil. De anbefaler 
andre ungdommer til å gjennomføre  
et TAF-løp. Og de hadde valgt det  
samme en gang til. I et oppsummerings-
møte i mai var bedriftene samstemte i at 
dette hadde vært lærerikt for dem å være 
med på. De visste ikke helt hva de gikk 
til da de sa ja til å være med på forsøket. 
Men de ønsker at opplæringskontoret fra  
høsten 2016 skal forsøke å få startet en 
ny TAF klasse ved Rauma videregående 
skole.

Disse elevene etterlater seg et tomrom 
i bedriftene. De er ønsket hjertelig  
tilbake som medarbeidere i bedriftene 
etter endt utdanning.

Alle ønsker ordningen
Et slikt samarbeid mellom skole og  
næringsliv er uten tvil en styrke i utdan-
ningen for disse ungdommene. Ikke 
minst det å få erfaring fra flere bedrifter.

Alf Bliksvær, som både har vært lærer 
for denne klassen mens de gikk på skol- 
en og vært den som har fulgt dem opp 
fra opplæringskontoret da de ble lær- 
linger, skjønner godt at de vil bli savnet 
i bedriftene. Han roser dem som en 
motivert, arbeidsom og interessert gjeng 
å jobbe med.

Resultatet
Forsøket har vært vellykket. Dette kan 
også ses ut fra resultatene. Alle 
TAF-elevene gjennomførte løpet. De 
fikk gode karakterer i skolefagene og 
samtlige fikk bestått Meget godt på  
fagprøven i logistikk. 

Lykke til! Vi trenger medarbeidere 
som dere i transport- og logistikk- 
bedriftene våre.



NLF har rettet søkelyset mot  
organisert dieseltyveri i mange 
år. Politiet velger å nedpriorite-

re dieseltyveriene. De økonomiske be-
lastningene legges på forsikringsselska-
pene, kundene og transportørene.

– Det er fortvilende at politiet ikke 
følger opp dieseltyverisaker, særlig hvis 
disse er anmeldt, tyvene er tatt, eller at 
overvåkningskameraer klart identifiserer 
personene, sier administrerende direktør 
i Norges Lastebileier-Forbund, Geir A. 
Mo.

Sivil ulydighet
TV2 viser håpløsheten til den som blir 
utsatt for dieseltyveri og at det fra  
bergenspolitiets side ikke blir reagert til 
tross for kjente gjerningsmenn. Daglig 
leder Ståle Svanevik i bergensfirmaet 
Svanevik Transport fikk mye medieopp-
merksomhet da de tok saken i egne hen-
der. Etter at selskapet var blitt utsatt for 
flere dieseltyverier inne på egen eiendom 
sporet de opp tyvenes bil, heiste den 
opp, og plasserte den på toppen av en 
kontainer. Hele seansen ble filmet. Til 
tross for at Bergen politikammer ble  
informert om hendelsen ville de ikke 
prioritere å straffeforfølge tyvene selv 
etter tilståelse, fordi kjeltringene var fra 
Polen! Rettssaker med utenlandske 
statsborgere blir for komplisert. Ståle 
Svanevik sier til TV2 at han ikke tar seg 
tid til å anmelde dieseltyveri når politiet 
ikke reagerer på en ordentlig måte.

– Dette er ikke den første diesel- 

tyverisaken politiet ikke bryr seg om.  
97 prosent av dieseltyverisakene blir 
henlagt. Politiet ser hverken den organi-
serte kriminaliteten eller samfunns- 
økonomisk rekkevidde, sier Mo.

Likevel fastholder NLF-sjefen at det 
er viktig å anmelde alle dieseltyveri slik 
at samfunnsproblemet blir synlig.

Dieselalarmen – 399 kroner mnd.
Dieseltyverier kan unngås. Alle laste- 
bileiere kan anskaffe seg en tyverialarm 
med direkteforbindelse til vektere. 
Systemet er spesielt sammensatt til å 
dekke NLFs behov. En sensor plasseres 
over dieseltanken. Denne responderer 
med en advarsel i form av lydsignaler når 
en person kommer innenfor «sikkerhets-
sonen» rundt dieseltanken. På denne 
måten unngår man at dieseltyveriet 
kommer i gang - før en eventuell alarm 
reagerer. 

Systemet avgir dessuten alarmsignal 
dersom lastebilen får et innbrudd, blir 
gassangrepet, kolliderer eller velter. 
Alarmen styres via mobiltelefonen.

Kostbare anmeldelser
Det er svært viktig at alle som er utsatt 
for dieseltyveri anmelder dette til poli-
tiet. På NLFs nettside kan dieseltyveri-
et anmeldes som statistikk. Hensikten 
er å vise politiet hvor enkelt det kan være 
å anmelde dieseltyveri på internett, sam-
tidig som NLF får en kontinuerlig over-
sikt over omfanget. Forbundet legger et 
stadig press på myndighetene.

ET ØKENDE SAMFUNNSPROBLEM: Politiet henlegger 97 prosent av alle dieseltyverianmeldelsene. Samtidig gir de klarsignal for organisert kriminalitet. Foto: Illustrasjon Colourbox

AVSLØR 
KJELTRINGENE
Norges Lastebileier-Forbund oppfordrer 
godstransportbransjen til å anmelde 
dieseltyveriene.

Dette koster et dieseltyveri:
•  Ringe etter nødhjelp/servicebil, 3000,- 

i egenandel kun for utrykning
•  Verkstedregning 2–5 timer á 1150,- 
•  Verkstedregning 2–5 timer utenom normal 

åpningstid á 2750,-
•  Ny dieseltank, 20 000,- + mva 
•  Kjøp av ny diesel, snittpris inkl. mva. og 

rabatt, 6875,- 
•  Tapt arbeidsfortjeneste dagen for tyveri, 

2–5 timer à 850,- pr. time 
•  Tapt arbeidsfortjeneste dagen for 

anmeldelse, mulig fri hele dagen, 7650,-. 
Også risiko for å ødelegge en hel 
arbeidsuke, 45 000,- (langtur Kirkenes)

•  Tapt arbeidsfortjeneste dagen for bytte 
av dieseltank 

•  Tapt arbeidsfortjeneste, oppfølging av 
saken, avhør 

•  Tapt arbeidsfortjeneste, nye avhør, rettsak 
osv. (samme kostnad som ovenfor)

Utregning: Audun Tandberg, Terje Tandberg 
Transport AS, 11. august 2013.

STOPPER DIESELTYVEN: NLFs medlemmer har 
spesialpris. Alarmen kjøpes med avtalt rabatt 
ved bruk av et passord som finnes på 
medlemsområdet (MPX.NO). Her kjøper du 
produktet, men du må oppgi kode som hentes 
fra medlemssiden

Tekst: TORE BENDIKSEN tb@lastebil.no
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Flexirent Norge AS er samlokalisert på Raufoss med Ekeri Norge AS. Vi har tett samarbeid 
med Ekeri og kan dermed tilby transportutstyr etter dine behov og ønsket leieperiode.  
Vi er flexible og hjelper deg med å finne passende utstyr til dine behov. Vår leieflåte 
 omfatter semi-skaptrailere med og uten side åpning, og med og uten kjøleaggregat.  
Vi har også kapelltrailer og slephenger.

Flexirent Norge AS  •  Hunnselvveien 10, 2830 Raufoss  •  Telefon: 61 15 98 50  •  post@flexirent.no

Se hele utleieflåten på:
www.flexirent.no

UTLEIE AV
TRAILERE OG

SLEPHENGER



66 NLF MAGASINET 2015 • NR 6

Få mest mulig ut  
av kjøretiden

6000Medlemspris: 3199,-  
Veil. pris: 3999,-:

Ta kontakt med Kristine Blom på tlf 93657245 eller kristine.tomtom@salenordic.com for bestilling
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Statens vegvesen sier opp 
AutoPASS Grindgut-kontrakten 
med IBM. En av konsekvense-
ne er at obligatorisk forhånds-
betaling av bombrikke for 
tunge kjøretøy kan bli ytter- 
ligere utsatt.

Norges Lastebileier-Forbund mener at 
Statens vegvesen viser både mot og 
handlekraft når de nå har sagt opp av-
talen med IBM i forbindelse med utvik-
lingen av det nye norske bompenge-
systemet – AutoPASS Grindgut. 
Samtidig stiller forbundet spørsmål 
om hva som nå skal skje for å sikre en 
betalingsløsning som sørger for at alle 
som skal betale bompenger faktisk gjør 
det.

Lukk grinda!
– Grindgut-prosjektet har vært omstridt 
siden det den ble startet og NLF har 
flere ganger stilt spørsmål både ved hen-
sikt, omfang og kostnader. Dette sier 
administrerende direktør i Norges Las-
tebileier-Forbund, Geir A. Mo.

– Prosjektet har blitt utsatt flere gan-
ger og prislappen har økt.  Med vår 
kjennskap til dette har vi sett at alterna-
tive systemer som eksisterer i markedet 

tilsynelatende løser oppgaven – og vi har 
derfor stilt spørsmålstegn ved om 
Grindgut virkelig har vært nødvendig. 
Nå har Statens vegvesen og politisk le-
delse i Samferdselsdepartementet tatt 
grep og stoppet et prosjekt, som etter 
alle solemerker har vært ute av kontroll, 
både tidsmessig og kostnadsmessig. For 
oss synes dette å være en klok beslut-
ning, sier Mo.

Begynner forfra
Det som er viktig nå er at både Statens 

vegvesen og Samferdselsdepartementet 
raskt kommer på banen med alternative 
løsninger, som også vil kunne sikre for-
håndsbetaling av bombrikken, enten 
med kredittkort eller drivstoffkort. En 
slik forhåndsbetaling er det eneste som 
vil sikre like konkurransevilkår.

Pynte frossen kransekake
– Vi er virkelig lei oss, sier Jane Bordal i 
Statens vegvesen. Statens vegvesen har 
brukt mye tid og krefter på å finne løs-
ninger. Når IBM ikke klarer å levere 
hverken på tid, kvalitet, pris eller innhold 
så måtte vi til slutt bryte avtalen. Statens 
vegvesen vil kreve at IBM erstatter utgif-
tene som Statens vegvesen og bompen-
geselskapene har hatt, sier Bordal.

NLFs krav om forhåndsbetaling for 
tyngre kjøretøy er noe Statens vegvesen 
er klar over, men de vil ikke love når et 
nytt bompengesystem er på plass. SVV 
vil derfor søke etter å finne best mulig 
løsning innenfor de krav som blir stilt til 
oss, men Bordal presiserer at det er Sam-
ferdselsdepartementet som vil beslutte 
om en slik løsning skal innføres.          

– Forhåndsbetaling har ifølge Sam-
ferdselsdepartementet, vært umulig å 
gjennomføre med dagens løsning. Det-
te ble i sin tid brukt som begrunnelse for 
«Grindgut». Hvis en med dagens løs-
ning nå plutselig kan innføre forhånds-
betaling for tyngre kjøretøy likevel er det 
grunn til å spørre om vi og/eller depar-
tementet er ført bak lyset, avslutter Geir 
A. Mo   

BRYTER BOM-AVTALE

GRINDGUTEN ER NEDLAGT: Statens vegvesen har sagt opp 
avtalen med IBM angående utviklingen av et nytt 
bomsystem i Norge. Foto: NLF

Tekst: TORE BENDIKSEN tb@lastebil.no



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

/



Lønnsom i lengden
For mer informasjon se www.mercedes-benz.no eller kontakt en av våre forhandlere.

www.facebook.com/mbnorgetrucks

Gjør hverdagen mer behagelig og mer lønnsom. Nye Atego. Med sine mange forbedrede detaljer, er den nå enda mer 
økonomisk og komfortabel, som betyr mer fornøyde sjåfører og mer fornøyde kunder. Atego er kvalitet som lønner seg. 
www.mercedes-benz.no

Nye Atego – en ny standard innen distribusjon
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