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Kjørebriller med fargeskiftende og polariserte glass

Kjørebriller for
yrkessjåføren!

Uten briller – reflekser
i frontruta

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

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

Mindre reflekser

Bedre kontrast

Glassene skifter farge 
etter lysforhold

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

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

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

VESTFOLD Hitz Optikk, Larvik, Holmestrand Optikk AS, Optiker Rønning AS, Horten, Tønsberg Optiske A/S ØSTFOLD Rakkestad Optikk AS 
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En bil ble stanset med hengeren full av umerket syre. Andre 

ble stanset med falske dokumenter, brudd på kabotasje- 

reglene, overlast og brudd på kjøre- og hviletiden. En sjåfør 

stakk av fra kontrollplassen, en annen ble utvist fra landet. 

D
ette viser at det er stort behov for effektive kontroller langs veiene 

våre. Vi er glad for hver eneste kontroll Statens vegvesen gjennom-

fører og glad for hver eneste bil som får kjøreforbud. Biler med  

sjåfører som har kjørt 16 av de siste 24 timene har ingenting på veien å gjøre 

og at det finnes selskaper og sjåfører som sender ut en bil lastet med livsfarlig 

syre uten tilstrekkelig merking, er rett og slett skremmende.

Tidligere den samme uken sendte SVV ut en pressemelding der de fortalte 

at 35 000 kontroller av kjøretøyer gjennom vinteren kun ga 18 politian- 

meldelser.  Av disse var 15 000 tilhengere. SVV var svært godt fornøyd med 

resultatet av vinterens anstrengelser på kontrollplassene.  Mon det. 

Vår oppfatning er at det kontrolleres altfor lite. De useriøse har altfor stor 

sjanse til å slippe unna.  Når vi vet at det i vinter bare er kontrollert 20 000 

lastebiler med 15 000 tilhengere, og at dette om lag tilsvarer ni dagers trafikk 

over Svinesund alene, så skjønner vi at behovet er enormt. SVVs mulighet 

til å ta verstingene er altfor liten. 

Dette understrekes av kontrollen på Romerike i slutten av april der det 

altså ble anmeldt flere tilfeller enn det SVV har anmeldt gjennom hele 

vinteren i hele landet til sammen! Da sier det seg selv at innsatsen i 

resten av landet i vinter ikke er særlig mye å slå i bordet med. 

Den internasjonale konkurransen blir tøffere og tøffere. Fristelsen 

til å jukse blir større jo tøffere konkurransen blir. Både blant useriøse 

utenlandske bunnprisselskaper og useriøse norske lavkvalitetsselskaper. 

Det eneste språket slike useriøse selskaper skjønner er kontroll, fore-

legg og kjøreforbud. De må stanses og hindres i å øke trafikkfaren 

på veien.   

Tallene viser egentlig bare én ting: at behovet for et eget Transport-

politi, slik NLF har foreslått gjennom flere år, er større enn noen gang. 

Et Transportpoliti må på plass slik at vi kan sikre en samordnet og  

effektiv innsats for å stoppe de useriøse aktørene som dundrer rundt i 

sine trafikkfarlige og ofte miljøfiendtlige biler. 

Og hvor ble det av kontrollen av bombrikka som ble lovet? Etter alt inn- 

kjøringskrøllet fra kontrollørenes side ble det stille. Veldig stille.  Ble alle brått 

så lovlydige? 

TRANSPORT-
POLITI MÅ PÅ 
PLASS!
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Geir A. Mo
LEDER

79 biler fikk kjøre- 

forbud og 20 sjåfører ble 

politianmeldt under en 

kontroll av tunge kjøretøy 

på Minnesund og Jessheim 

langs E6 i Akershus i 

slutten av april.  



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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Har du tips 

til redaksjonen?

Send oss en e-post: 

tb@lastebil.no

TRENDEN ER ELEKTRISK 
Elbilsalget har økt med 135 prosent fra 2013 til 2014. Dette kommer frem i en 

fersk rapport fra Statens vegvesen.

Av de ni elbilmodellene som er kommet med på listen over «mest solgte», har fem modeller fått fem 

stjerner i EuroNCAPs kollisjonstester. Alle elbilene på lista har antiskrenssystem som standard- 

utstyr.

Det ble i 2014 solgt 144 202 nye personbiler i Norge. Elbilene stod for 13 prosent av det samlede 

salget av nye biler. 

Av Elbilene var det ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) Nissan Leaf som solgte mest i fjor 

med 4 781 biler. Året før solgte samme modell 4 604 biler. Det betyr også at den var den tredje mest 

solgte personbilen uansett merke/modell og drivstoff.

Tesla Model S havnet på en femteplass totalt i 2014 med 4 040 salg. Det er et solid byks fra de 

1 983 solgte i 2013.

MEST POPULÆR: Nissan Leaf 

var den mest solgte elbilen i 

Norge i fjor. Foto. Nissan

Sterkt bilsalg 
i Sverige
I mars ble det solgt 33 518 personbiler i 

Sverige. Det er en økning 13,5 prosent sam-

menlignet med året før. 

Det er den 15. måneden på rad at antall 

nyregistrerte biler økte hos søta bror.

Dieselbiler økte til 57,7 prosent av ny- 

registreringene, en økning med 0,3 prosent- 

enheter sammenlignet med mars fore- 

gående år. 

Personbiler med el-, etanol- eller gass-

motor sto for 6,9 prosent av nyregistrer- 

ingene. 

Nesten sju av ti biler er registrert på fore-

tak og organisasjoner. I det private markedet 

sto menn for 67 prosent av bilkjøpene. 

(Statistiska centralbyrån)

Mitsubishi skal bli best
Den trofaste sliteren fra Mitsubishi har ofte kommet 

litt i skyggen av Toyota Hilux, Nissan Navara/King cab 

og de siste årene også av VW Amarok. Nå kommer 

Mitsubishi med en ny utgave av sin L200. Her har de 

tenkt å ta innersvingen på de nevnte konkurrentene på 

ett punkt. Nemlig innvendig plass og komfort, som gir  

en opplevelse av å kjøre en personbil, og ikke et grovt arbeidsredskap.

Innvendig har det blitt gjort en stor jobb for å dempe støy og vibrasjoner, samtidig som det 

brukes nye «soft touch» materialer i dashbord, dørsider og paneler. (broom.no)

Den mest driftssikre
I 2015-utgaven av feilrapporten til tyske DEKRA, får Opel Movano en feilindeks på 81,6. 

Dermed er de klare vinnere i denne klassen. – Det å vinne årets transportklasse i DEKRAs 

store undersøkelse er enda et godt argument for å velge vår fleksible Movano. For yrkesbiler 

– uansett om det er i Tyskland eller andre land i 

Europa – er lave kostnader til reparasjoner og så 

få besøk på verksted som mulig en viktig faktor 

for alle som driver forretning, sier Steffen  

Raschig, sjef for kommersielle kjøretøy hos Opel.

BEST: Dekra mener at Movano har minst feil. Foto: GM Motors
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12 nye Scania
PostNord Termo sjalter ut 12 trekkvogner med Euro5-motor og erstatter dem med like mange Scania R490 Euro6. Bilene kommer til  

å kjøre for Coop med mat på sentrale Østlandet fra Lillehammer til Aust-Agder, samt noen med betong mellom Stavanger, Bergen,  

Oslo og Trondheim.

MILJØVINNERE: Åtte nye Euro6-biler slipper 
ut det samme som én tilsvarende Euro5-bil. 

Foto: Henrik Thorstensen – Norsk Scania

RAV4 som 
hybrid
Et nytt medlem er på vei til Toyotas 

hybridfamilie. 2016 RAV4 Hybrid. Den 

ble for første gang vist fram på bil- 

utstillingen i New York den 2. april.  

RAV4 Hybrid skal etter planen  

lanseres i Norge i begynnelsen av 

2016. 

Aldri mer fartsbot
Fords nye S-Max nekter deg å kjøre over fartsgrensen. 

Den er nemlig utstyrt med en ny tek-

nologi som nekter føreren å kjøre over 

fartsgrensen. Den intelligente hastig-

hetsbegrenseren består av at et ka-

mera montert i frontruta som over- 

våker vegskilt, og bremser bilen ved å 

redusere mengde drivstoff levert 

til motoren, etter behov. Når farts-

grensen blir høyere lar teknologien føreren øke farten igjen, men kun opp til ny tillatt farts-

grense. (ford.uk)

Garanterer elbil-fordeler
Byrådsleder Stian Berger Røsland (H) og miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby (V) i Oslo 
garanterer at en rekke fordeler for elbil-bilistene blir ført videre ut neste bystyreperiode, 
dersom partiene sitter i byråd også etter valget:

•   Gratis parkering for elbiler
•   Gratis passering i bomringen
•   Kommunale ladestasjoner
•   Støtteordninger til bedrifter, borettslag og sameier som vil tilrettelegge for lading  

av elbiler
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Varebilsalget fortsetter oppgangen. Det samme 

gjør svikten i salg av nye lastebiler.

Det er hovedtrekkene i mars-tallene fra Opplysningsrådet for 
Veitrafikken (OFV).

11 opp – 11 ned
Det som kan beskrives som et fellestrekk for bilgruppene er 
tallet 11. Det er den prosentvise veksten i varebilsalget, og den 
prosentvise svikten for tungbilene. 

Registreringstallene fra OFV forteller også at varebilveksten 
har roet seg litt ned fra februar. Da var veksten over 14 prosent. 
For lastebilene er trenden motsatt. Svikten i februar i år, sam-
menlignet med samme periode i fjor, var på nesten sju prosent.

Ved utgangen av mars er det registrert 7 606 nye vare-/
kombibiler i Norge, et pluss på 734 sammenlignet med samme 
periode i 2014. I samme periode er det satt nye skilt på 1 200 
lastebiler, 143 færre enn året før.

Dobbel MB-minus
Mercedes-Benz faller i begge kjøretøygrupper. Varebilene er 
ned 19 prosent (126 biler), og passeres også av Toyota som 

SMÅ OPP – 
STORE NED
Tekst og foto: STIG ODENRUD so@lastebil.no

LASTEBILER
 Mars 2014 Jan-mars 2015

 Endring  

Merke/Modell   2014 - 2015

 Ant % Ant % %

1. Scania 314 23 394 33 26 

2. Volvo 438 33 331 28 -24 

3. Mercedes-Benz 180 13 168 14 -7 

4. MAN 118 9 57 5 -52 

5. DAF 33 3 41 3 24 

6. Renault 11 1 37 3 236 

7. Iveco 52 4 31 3 -40 

8. Carthago 28 2 23 2 -18 

9. Hymer 15 1 18 2 20 

10. Rapido 10 1 16 1 60 

TOTALT 1 343 100 1 200 100 -11 

Kilde: OFV

VARE/KOMBI < 3.5t
 Mars 2014 Jan-mars 2015

 Endring  

Merke/Modell   2014 - 2015

 Ant % Ant % %

1. Volkswagen 2 539 37 2 565 34 1 

2. Ford 757 11 1 229 16 62 

3. Peugeot 635 9 621 8 -2 

4. Toyota 556 8 558 7 0 

5. Mercedes-Benz 654 10 528 7 -19 

6. Citroen 440 6 450 6 2 

7. Opel 188 3 264 4 40 

8. Mitsubishi 91 1 214 3 135 

9. Isuzu 157 2 181 2 15 

10. Nissan 145 2 181 2 25 

TOTALT 6 872 100 7 606 100 11 

Kilde: OFV

FORTSATT BAK: Volvo må finne seg i at Scania fortsatt troner øverst på pallen.
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legger seg på femteplass. De tunge stjer-
nebilene går mer beskjedent tilbake med 
sju prosent (12 biler). Det er kanskje 
grunn til å tro at den nye MB Vito som 
ble lansert før jul, og varianten med 
4-Matic som kom i februar, kan bøte på 
disse tallene utover året.

Stabilt i toppen
For tredje måned på rad er det Scania 
som selger best i tungbilklassen. Volvo 
er på andre- og MB på tredjeplass per 
31. mars. 

Selv om MAN ligger stabilt på 4. 
plass er det verdt å merke seg at de har 
sendt halvparten så mange biler til re-
gistrering i år sammenlignet med i fjor. 
En dropp fra 118 til 57 nyregistrerte 
biler legges merke til. 

Renault går motsatt vei, og øker fra 11 
til 37 biler, i prosent blir det et byks på 
236.

Ford stabiliserer veksten på varebil- 
siden, men selger likevel bare halvparten 
av det VW gjør. De har likevel en langt 
sterkere posisjon i markedet enn Peugeot 
på tredjeplass.

Varebilsalget 
fortsetter oppgangen

NED: MB taper andeler både på laste- og varebil. Kanskje 
kan den nye Vito rette på det?

GOLF-STRØM
E-Golf er den mest solgte el-bilen i år. I første kvartal er det registrert i alt 7 202 elbiler og 

disse bilene har 20,4 prosent av markedet i Norge. Til samme tid i fjor var markedsandelen 

14,5 prosent.

Statistikken viser at hele 37,1 prosent av elbilene så langt i år er Volkswagen e-Golf. Tesla 

ligger på andreplass med 21,3 

prosent, mens Nissan Leaf 

(15%) tar tredjeplassen.

Én av fire nye biler i mars var 

en elbil. Det ble registrert 14 159 

nye biler her til lands i mars.  

24 prosent av disse var elektris-

ke viser tall fra Opplysnings-

rådet for Veitrafikken (OFV).

KLAR TOPP: Nesten hver fjerde elbil som er solgt hittil i år ert elbil. Foto: Volkswagen

Container-
transporten 
øker 
Det ble transportert 22 000 flere contai-

nere til og fra de største norske havnene 

i løpet av 4. kvartal 2014 sammenlignet 

med samme kvartal i 2013. Økningen  

tilsvarer ifølge Statistisk sentralbyrå 

nesten 13 prosent. 

I alt ble det håndtert 198 000 TEU-con-

tainere i årets siste kvartal. Godsmengden 

var på 1,6 millioner tonn, og var begrenset 

til 136 400 containere. 

Den økte godsmengden på 125 600 tonn 

utgjør en årlig vekst på 8,4 prosent.

Bompenger i 
Tyskland
Et flertall i den den tyske forbundsdagen 

har vedtatt et forslag fra den tyske  

regjeringen om å innføre vegskatt for 

personbilister, den såkalte Pkw-maut. 

I 2005 innførte den daværende tyske  

regjeringen maut for lastbiler over  

12 tonn. 
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EU signaliserer minstelønn fra 

neste år, men de vet ikke helt 

hvordan de skal få det til. 

Det synes klart etter at det tyske for- 
slaget om minstelønn har fått prinsipiell 
tilslutning i EU-parlamentet.

Friheter og minstelønn
EU-kommisjonen uttaler at de på gene-
relt grunnlag kan akseptere mini-
mumslønn for bedre å ivareta sikkerhet, 
sosial velferd og ikke minst bekjempe 
sosial dumping.

Innen transportområdet mener de at 
minimumslønningen ikke trenger å 
være til hinder for de fire friheter i det 
indre marked. De peker likevel på at 
slike bestemmelser ikke må være diskri-
minerende og at lønninger må stå i for-
hold til det. 

Avgjørende virkemiddel
NLF har i flere år presset på for at myn-
dighetene tar tak i problemer med sosial 
dumping, brudd på kjøre- og hviletids-
bestemmelser, ulovlig kabotasje og kon-

kurranse på ulike vilkår innen tran- 
sportbransjen. Administrerende direktør 
Geir A. Mo i NLF mener at dette vil 
endre spillereglene, hvis de etterleves.

– Vi har bedt om verktøy for å be-
kjempe sosial dumping og etablere like 
konkurransevilkår. En minstelønn for 
all kjøring i Norge kan bli et slikt verk-
tøy, sier han.

Han forlanger også at kravene til 
transportkjøper skjerpes.

Et viktig nikk
Selv om kommisjonen kommer med et 

bekreftende nikk, betyr ikke det at de 
gir klarsignal for å innføre minsteløn-
ninger på dagen. Kommisjonen er på 
ingen måte ferdig med å vurdere de tys-
ke reglene og hvilke konsekvenser det 
kan ha. De vil derfor ikke ta stilling til 
de konkrete realiteter nå. Målet er at 
dette skal inngå i den varslede Vegpak-
ken som er planlagt lansert neste år.

Tekst og foto: STIG ODENRUD so@lastebil.no

MOT MINSTELØNN I 2016

«Vi forutsetter at dette 
også vil omfatte kabota-
sjekjøring, og effektive 

kontroller»
Geir A. Mo

Forskjellene
I Norge har NLF forslått en minste-
lønn på 157 kroner per time. I Tysk-
land er tilsvarende forslag 75 kroner 
(€ 8,5). En normal månedslønn i  
Latvia er cirka € 1 000, eller knapt 
60 kroner per time.



Våre mekanikere  
kan mer enn å skru Scania

Om uhellet er ute eller du trenger service;  
våre erfarne mekanikere er klare til å ta seg  
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Telefon 05464 - www.scania.no  
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av HELE kjøretøyet ditt!

Telefon 05464 - www.scania.no  

Følg Norsk Scania AS på Facebook og Instagram • #scaniafamilien
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AKTUELT

Tine velger Scania
Norske meierivarer skal kjøres av en lastebil med 

Scania-logo i grillen.

Tine og Norsk Scania har signert en avtale om 

levering av nye transportenheter.  Styret i Tine 

totalt har satt av godt over 100 millioner kroner 

til å handle bil for.

– Vi ønsker en kombinasjon av biler som går på 

ulike former for klimavennlig drivstoff, enten det 

er biogass, biodiesel eller andre løsninger. Bilene 

vil først og fremst gå i de store byene der tilgan-

gen på biodrivstoff er noe mindre begrenset, sier 

konserndirektør Aniela Gjøs for Tine Logistikk.

AVTALE: Fra venstre: direktør salg Last, Roy Dalen (Norsk Scania), salgssjef storkunde Odd Dalland (Norsk Scania) konserndirektør logistikk, Aniela Gjøs (Tine), direktør distribusjon 
Paul Foldal (Tine) og seniorinnkjøper Ola Hoff (Tine). Foto: Henrik Thorstensen – Norsk Scania

Mitsubishi 
skal bli best
Den trofaste sliteren fra Mitsubishi har ofte 

kommet litt i skyggen av Toyota Hilux, Nis-

san Navara/King cab og de siste årene også 

av VW Amarok. Nå kommer Mitsubishi med 

en ny utgave av sin L200. Her har de tenkt å 

ta innersvingen på de nevnte konkurrentene 

på ett punkt. Nemlig innvendig plass og 

komfort, som gir  en opplevelse av å kjøre 

en personbil, og ikke et grov arbeidsredskap.

Innvendig er det blitt gjort en stor jobb for 

å dempe støy og vibrasjoner, samtidig som 

det brukes nye «soft touch» materialer i 

dashbord, dørsider og paneler. (broom.no)

Bygger for Renault
Wiks skal levere påbygg til Renault Trucks Norge. Fredrikstadbedriften har hatt stor suksess 

med WIKS hjulbrakker, i første rekke mot bygg- og anleggsbransjen, og vil etter hvert vekt-

legge tilhengere for proffmarkedet ytterligere.

Fokus vil i starten ligge på plan-, tipp- og skappåbygg til Renault Master og Renault D 

distribusjons-kjøretøyer opp til 7 500 kilo.

Wiks tilbyr planpåbygg, tipp-påbygg, både baktipp og treveistipp, samt skappåbygg i  

aktuelle utførelser.

Dette innebærer at de kan levere kombinerte løsninger med påbygg og tilhenger harmoni-

sert med hverandre, for optimal kapasitetsutnyttelse. Eksempelvis planpåbygg og tilpasset 

tilhenger med kapell og skappåbygg og tilpasset skaphenger i samme utførelse.

Renault Trucks solgte den første

Renault Master med 4WD og

WIKS tipp-påbygg til Fjell-

regionen Interkommunale

Avfallsselskap AS

(FIAS) på Tolga.

PÅBYGG FRA PLANKEBYEN:  
Wiks i Fredrikstad blir  
påbygger for Renault.  
Foto: Renault Trucks
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Toyota tenker mer 
sikkerhet
Japsene skjerper fokus på trafikksikkerhet. – Dette blir nå stan-

dard på alle nye Avensis-modeller. Så fortsetter utrullingen på 

Auris, Aygo, Yaris og etter hvert den nye Rav4 Hybrid, forteller 

Espen Olsen i Toyota Norge til tu.no

•  Kollisjonsvern: Oppdager objekter foran bilen med laserra-

dar eller millimeterbølgeradar. Om det oppstår fare for kolli-

sjon, varsles føreren om å bremse med lyd- og lyssignal. Når 

føreren bremser, forsterker systemet effekten. Dersom føre-

ren ikke aktiverer bremsen i tide, vil systemet bremse auto-

matisk og redusere hastigheten med ca. 30 km/t for å forhin-

dre eller begrense følgene av kollisjon. Biler med milli- 

meterbølgeradar vil også kunne bremse automatisk for fot-

gjengere.

•  Adaptiv fartsholder: Hjelper føreren å holde riktig avstand 

til bilen foran. Justerer farten mot bilen foran ved hjelp av 

kamera og laserradar eller millimeterbølgeradar, og bremser 

om nødvendig.

•  Filskiftevarsling: Registrerer kjørefeltlinjene og forhindrer 

uhell og front-mot-front-kollisjoner som skyldes at bilen 

kommer over i feil felt. Gir beskjed hvis bilen skifter felt uten 

å blinke først.

•  Automatisk fjernlys: Gjenkjenner andre bilers front- og 

baklykter, og skifter automatisk mellom fjern- og nærlys for 

best mulig sikt.

•  Skiltgjenkjennelse: Hjelper føreren ved å sikre dem best 

mulig informasjon, selv om de overser et skilt langs veien. 

Varsel hvis farten overstiger grensen. For tungbilsjåførene er 

jo dette delvis gammelt nytt.

TETTLENKET
KJETTING FOR LASTEBIL

www.trygg.no

Størst firkantpigg – Lengst levetid

Minst 2 tverrlenker flere 
enn alle konkurrenter

Størst utvalg – Størst lager

Norskprodusert

TRYGG  
KJETTING
EN STERK  

FORBINDELSE

SPESIALPRIS TIL 
MEDLEMMENE

AKTUELT

NRK la ut feil bilde av fyllekjører
NRK Nordland beklager på det sterkeste at det i saken om en estlandsk vogntog- 
sjåfør som fyllekjørte, ble lagt ut feil bilde av et vogntog fra en norsk transportør, 
som ikke hadde noe med saken å gjøre. 
Bildet ble fjernet etter få minutter, men har dessverre blitt delt på Facebook en 
rekke ganger i etterkant. (NRK)
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  1. Prisgunstige medlemsavtaler

  2. Advokathjelp

  3. NLF Magasinet

  4. Kollegahjelpen

  5. NLF Arbeidsgiver

  6. Kurs- og kompetanseutvikling

  7. Skadeforebyggende tiltak

  8. På riktig side

  9. NLFs internettside og nyhetsbrev

10. Kvalitet og miljøsertifisering

11. Økonomisk rådgiving

12. Teknisk rådgiving

NLF tilbyr en rekke tjenester til sine medlemmer. Ranger viktigheten av følgende  
medlemstjenester fra 1-6. Svar på en skala der 1 er meget uviktig og 6 er meget viktig

VEI VEIER MEST
Medlemmene har talt: 

NLFs medlemmer mener at 

forbundet har gjort svært 

mye og er viktig for nærings-

politikken og samferdsels- 

debatten i Norge.

– Ikke uventet er det næringspolitikk 
som scorer høyest i denne medlems- 
undersøkelsen, sier markedsdirektør i 
NLF Kjell Olafsrud. Slik har det vært 
tidligere, og det er ingen grunn til å 
forvente noe annet nå. Da ser vi litt 
bort i fra NLF-advokatene, som fort-
satt er mest populære, men de arbeider 
også mer internt med medlemmene. 

Medlemstilbudene
I løpet av to år har medlemstilbudene 
blitt sterkere, flere og bedre enn noen-
sinne. Dette speiles i undersøkelsen. 
Hele 72 prosent benytter seg av med-
lemstilbudene, og det skiller lite  

mellom topp og bunn når det gjelder 
oppmerksomheten. 

Minst viktig
Når medlemmene rangerer det viktig-
ste kommer økonomisk rådgiving i 
bunn. Med tanke på hvor mange med-
lemsbedrifter som kunne trenge slik 
hjelp, for eksempel ved bruk av sam-
arbeidspartnere som Nordea, IF og 
Transportkompetanse, så kan det vir-
ke som om medlemmene ikke benytter 

seg av tilbudene, eller at NLF ikke er 
gode nok på å markedsføre nettopp 
markedsøkonomiske tilbud til sine 

medlemmer. Når vi vet hvilke utfor-
dringer bransjen står overfor i fremti-
den, som for øvrig er positiv for bran-
sjen, er det viktig med yrkesmessig 
profesjonalitet.

– Dette gjelder ikke bare bak rattet, 
sier NLF-markedsdirektøren.  

Veiledende priser
– Å ha NLF-samarbeidspartnere be-
tyr ikke nødvendigvis at de avtalene 
som er forhandlet sentralt også bok-
stavelig gjelder lokalt. Avhengig av 
forholdet til samarbeidspartneren vil 
det alltid være en mulighet til å hente 
ytterligere fordeler eller bedre priser, 
sier Olafsrud. 

Transport og kompetanse
Etterutdanning av yrkessjåfører ran-
gerer lavest. Dette er likevel et svært 
viktig område å ta fatt på. Både den 
finske og svenske modellen inspirerer, 
både positivt og negativt, men øverst 
på agendaen til NLF-medlemmene 
står altså veiutbygging og 
vei-vintervedlikehold. 

Tekst: TORE BENDIKSEN tb@lastebil.no

NLF-advokatene 
på topp

Forsikringsavtale 
er viktig

Kollegahjelpen 
er livsviktig
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  1. Kollegahjelpen

  2. Skriftlig informasjon

  3. Advokathjelpen

  4. Skadeforebyggende tiltak

  5. Kurs- og kompetanseutvikling

  6. Økonomisk rådgivning

  7. Teknisk rådgivning

  8. Øvrige medlemsavtaler

  9. Medlemstilbud på forsikring

10. Medlemstilbud på drivstoff

11. Medlemstilbud på finans

12. Medlemstilbud på telefoni

13. Medlemstilbud på dekk

14. Medlemstilbud på opplæring

Nær 40 prosent av medlems- 
massen mener at advokathjelp- 
en er meget viktig. Det er liten 
tvil om at medlemmene setter 
pris på og vet hvem NLF-advo-
katene er. Saksområdene er 
bistand for medlemmene i 
bedriftsspørsmål og spesielt i 
forbindelse med oppsigelser, 
men advokatene er også behjel-
pelig med spørsmål om arv, kjøp 
og salg av næringsbygg og bolig, 
samt skilsmissespørsmål hvis 
det skulle  være nødvendig. 

TEAMET ER STABILT: Robert Aksnes, 
Skjalg Røhne Halvorsen, Christian Arnkværn 
og Morten Pedersen arbeider med mange 
forskjellige NLF-saker. Foto: Tore Bendiksen

ADVOKATHJELP

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med de tjenestene NLF tilbyr? 
Svar på en skala der 1 er meget uviktig og 6 er meget viktig
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1. Organisasjonstilhørighet

2. Prisgunstige medlemsavtaler

3. Næringspolitisk påvirkning

4. Konsultativ  bistand og rådgivning

5. Gammel vane/tradisjon

6. Det sosiale fellesskapet

7. For å få mer informasjon om næringen

8. Andre forhold

  1. Trafikksikkerhet

  3. Vinterdrift av veier

  5. Fremkommelighet i byer og tettsteder

  7.  Takst- og billettsystemer 

bompenger og ferger

  9. Formuesskatt på arbeidende kapital

11. Ulovlig kabotasje

13. Vekter og dimensjoner

15. Arbeidstidsordninger/kjøre- og hviletid

17. Omdømme

19. Dataovervåkning/personvern

21. Etterutdanning av yrkessjåfører

NLF tilbyr en rekke tjenester til sine medlemmer. Advokathjelpen scorer høyest, foran 
prisgunstige medlemsavtaler og kollegahjelpen. Deretter følger skadeforebyggende til-
tak. Økonomisk rådgivning er minst viktig. 

Gjennomsnittet er høyt og jevnt, men ingen av tjenestene gir full score. Kollegahjelpen og 
advokatene får den samme høye oppmerksomheten, men det skiller lite ned til «dekk». 
På den annen side er nettopp Dekkmann-avtalen fornyet, noe som skal øke oppmerksom-
heten og de gode tilbudene på nettopp dekk. Medlemstil- 
budene på opplæring blir heller ikke omfattet med den største interessen. 

Den næringspolitiske påvirkningen er viktigst. Gammel vane eller tradisjon ender med 
lavest score. Nesten på topp er medlemmenes ønske om mer  
informasjon om næringen. 

Det er jevnt løp mellom vedlikehold av veier, veibygging og  
vinterdrift av veier. Rett bak dette kommer dieselavgiften, sosial dumping, kabotasje- 
problematikken, vekter og dimensjoner, samt omdømme og tap av førerrett. Nederst 
på listen er etterutdanning av yrkessjåfører.

KOMMEN-
TARER TIL 
SVARENE

Hvor viktig eller uviktig er disse sakene for at du er medlem av NLF?  
Svar på en skala fra 1 til 6 der 1 er meget uviktig og 6 er meget viktig

Hvor viktig er følgende næringspolitiske saker for deg? 
Svar på en skala fra 1 - 6 der 1 er meget uviktig og 6 er meget viktig



www.palfinger.no

 Ny Palfinger City modell
 En modell til alle lastebiler fra 3,5-5,5 t
 Egenvekt ca. 355 kg
 Lakkert i Renault chassisfarge, med ruller og tårn i gult
 Alle bolter og mekaniske deler er i sink/nikkelbehandlet
 Ypperlig til gartnere, flyttefirmaer, gjenvinning, vaktmestertjenester m.m.
 Forskjellige typer containere kan også leveres
 Enkel manøvrering

– Best i lengden!

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

BPW
Vi tenker transport
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DØGNSERVICE: Dekkmann har 
service hele døgnet. – Kan vi ikke rykke 

ut selv kommer Falch, sier Torleiv 
Haukenes. Foto: Dekkmann

– Mange har mye å hente på  

å være litt proffere når de 

kjøper dekk. 

Det sier produktsjef Torleiv Haukenes 
hos NLFs samarbeidspartner Dekk-
mann. Han vil ikke framstå som noen 
besserwisser eller verdensmester, men 
han er sikker på at mange har mye å 
lære, og ikke minst å spare.

Rullemotstand som svir
Som kunde hos Dekkmann får du en 
samarbeidspartner som har mål om å gi 
de beste rådene, og finne den mest op-
timale løsningen for deg som forbruker. 
På den måten kan mer enn bare dekkost- 
nader kuttes. 

– Hovedprinsippet handler jo om hvor 
mange kilometer dekkene tåler målt i 
kroner og øre, sier Haukenes.

– Mange glemmer, eller vet ikke, hvor 
mye rullemotstand betyr. I forsøk hos 
flere store dekkprodusenter er det av-
dekket at enkelte dekk kan øke drivstof-
forbruket med opptil åtte prosent. Om 
ikke dette gjelder mange, så er jeg sikker 
på at mange kan spare tre til fire prosent 
diesel ved å velge riktige dekk, forklarer 
han. 

For en lastebil som ruller 100 000 
km/år vil åtte prosent på drivstoffet ut-
gjøre cirka 30 000 kroner, pluss moms. 
Man får kjøpt mange dekk for den sum-
men.

Også Kina-dekk
Dekkmann har Continental som ho-
vedmerke. Sammen med Continen-
tal-gruppens øvrige merker som Sem-
perit og Barum kommer de vanligvis i 
mål med å dekke kundens behov. I til-
legg har de avtale med de fleste leveran-
dører av lastbildekk i Norge, og leverer 
blant annet merker som Bridgestone og 
Michelin. Dekkmann er også eneleve-

randør av BOSS-sliteba-
ner fra Nordens største 

og mest profesjonelle 
regummierer -  
Colmec. Fra høst- 
en av vil Conti-
nentals egne fa-
brikkregummie-
ringer ta over en 
stor del av re-
gummiert salg-
et. Særlig innen 
22.5” dekk.

– Skredder-
sydde løsninger 

tilpasset hver en-
kelt kunde er viktig. 

DET HANDLER 
OM KILOMETER 
OG KRONER

Tekst og foto: STIG ODENRUD so@lastebil.no

ne

DØGN-
SERVICE:

NY 
OG BEDRE 

AVTALE MED 
DEKKMANN
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De ulike kundene har jo ulike behov. 
Derfor har vi også rimelige «Kina-dekk» 
tilpasset kunder med kjøring i tøft ter-
reng der ødelagte dekke er vanligere enn 
utslitte dekk, sier produktsjefen hos 
Dekkmann.

Gode dekk – god økonomi
Vanligvis bryr ikke mange tungtrans-
portører seg så mye om å balansere alle 
dekkene. 

– Ideelt sett bør kanskje reservedek-
ket være unntaket, for å sette det på 
spissen, sier Dekkmann-sjefen og ler.

– At de som har mye småkjøring eller 
bykjøring nøyer seg med å balansere 
framhjulene er forståelig, men alle som 
kjører fort og langt bør balansere flere 
hjul enn det som er vanlig i dag, legger 
han til.

På den måten vil kostnader til skift 
av fjærer, kuler og stag bli redusert, 
samtidig som kjørekomforten blir bed-
re. Hos Dekkmann betaler NLF-med-
lemmene bare 255 kroner for å balan-
sere ett hjul.

– Det blir en drøy tusenlapp, det, om 
vi ser bare på drivakselen. Det er ikke 
mye du får gjort på et bilverksted for 
den summen, sier han.

God start på året
Dekkmann har i en årrekke hatt man-
ge NLF-medlemmer som kunder, og i 
starten av 2015 har enda flere kommet 
til.

– Avtalen og fordelene for NLFs 
medlemmer er bedre enn noen gang. I 
tillegg ser mange at det ikke alltid er 
«nabo’n» som er det smarteste og billig-
ste valget. Ofte hører vi at transportø-
rer betaler mer for samme dekk hos 
andre enn hos oss, forteller han.

– Det er unødvendig og dårlig bu-
tikk, avslutter han.

DEKKUTVALGET
Continentals lastebilprogram er blitt kraftig utvidet med moderne produkter for 
alle bruksområder. Continental er godkjent for originalmontering hos de store lastebil- 
produsentene, og er i dag en betydelig leverandør til disse. I tillegg leverer Dekkmann 
regummierte kvalitetsbaner av merket BOSS fra Colmec. Dekkmann kan også tilby 
Conti EuroService. Dette er Europas eldste og beste breakdown service for lastebiler.

DEKKHOTELL
Dekkene lagres innendørs for å ivareta dekkene best mulig, i tillegg er de forsikret.

NITROGEN
Dekkmann tilbyr nitrogenfylling.
•  Nitrogen sørger for konstant lufttrykk i dekkene uansett lufttemperatur
•  Nitrogen-molekylet klarer ikke å trenge igjennom gummien slik som oksygen, 

dermed forblir lufttrykket konstant. Dette forlenger levetiden på dekkene og 
reduserer drivstofforbruket.

•  Mer brannsikkert! Nitrogen er kvelgass. Er med på å dempe flammer i motsetning 
til oksygen som føder. Særlig viktig for kjøretøy som transporterer brannfarlig gods 
og/eller tunnelkjøring. 

FLÅTESTYRINGSYSTEM
Dekkmann flåtestyringsystem «Fleet Fox» gir oversikt over følgende: Dekkenes 
tilstand per kjøretøy, fremtidig behov (estimat), arbeidsordre (automatisk utsending 
av arbeidsordre til kunden), rapporter, fakturaflyt og flåteinspeksjon.

24-TIMERS SERVICE
Alle Dekkmanns avdelinger har en servicetelefon og egne servicebiler. I tillegg har vi 
en serviceavtale med Falck Norge med et landsdekkende telefonnummer: 33 13 80 56. 
Dekkmanns kunder er også tilsluttet Euro-Service, Europas eldste og mest utbredte 
servicesystem. 

FELGRENOVERING OG RENGJØRING
Rene felger lever lenger. Det er derfor god økonomi i å la dem vaske felgene. Dekkmann 
tilbyr også reparasjon/renovering av stålfelger til lastebiler til en rimelig pris. Dette 
inkluderer sandblåsing og lakkering.

FELGER (TILSKUDD TIL FELGBANK)
For å sikre bedre flyt i arbeidet kan Dekkmann ut ifra gitte forutsetninger være villig 
til å tilby et antall felger til svært subsidierte priser tilpasset hver enkelt kunde. 
Dette vil redusere tidsbruken ved dekkskift og gi mindre dødtid for transportøren.

  NLF-spesialist på alle avdelinger
  Større rabatter

  Lavere produktpriser
  Dobbel rabatt på servicearbeid

FAKTA OM AVTALEN:
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Ny samarbeidspartner: Thon Hotels

Tekst: TORE BENDIKSEN tb@lastebil.no

SOV GODT – 
HELE NATTEN
– Vi har arbeidet en god stund med å 
finne den riktige samarbeidspartneren 
på hotell- og konferansesiden, der prisen 
matcher forventningene, og det må være 
en hotellkjede som er landsdekkende. 
Helst i glisgrendte strøk, men også god 
beliggenhet generelt både langs hovedå-
rer og i byer. Servicen må være god. Til-
gang til konferansefasiliteter er ønskelig 
og et fornuftig kjøkken. Til slutt må 
selvfølgelig romstandarden være til-
fredsstillende for våre medlemmer, sier 
markedsdirektør i Norges Lastebilei-
er-Forbund, Kjell Olafsrud.

I alle prisklasser
Med 66 hoteller fordelt over hele Norge 
er det første kravet innfridd. At Thon 
Hotels har budsjett-, by- og konferanse-
hoteller (Budget, City, Conference) gir 
den fleksibiliteten både medlemmene, 
regionene og NLF sentralt krever. I 
mange byer kan man velge den prisklas-
sen som passer behovet. 

– Dette er helt i tråd med ønskene og 
kravene våre, sier markedsdirektøren.

Ingen «sleeping partner»
– Det er meningen at Thon Hotels jevn-
lig skal ha innlegg i NLF Magasinet 
hvor de vil informere om fordelene NLF 
kan dra nytte av. Dessuten nyheter i ho-
tellkjeden, kampanjer og gode tilbud. På 
denne måten, i bladet men også på 
NLF-nettsiden, vil Thon Hotels holde 
oss informert og oppdaterte på avtalen, 
sier markedsdirektøren. 

Thon Hotels har avtalt å gi NLF-medlemmene over hele Norge 

mer enn bare en god natts søvn. 

SAMARBEIDSPARTNER: Det finnes mange hotellkjeder i 
Norge, men NLF har valgt Thon Hotels, fordi vi får de 
beste avtalene, sier markedsdirektør i Norges 
Lastebileier-Forbund, Kjell Olafsrud.

FORSKJELLIGE PRISKLASSER: Thon Hotels har tre forskjellige hovedtyper 

GOD MAT: Enkelte av hotellene er kjent for sine 
kokkebesøk og spesielle kjøkken. Foto: Thon Hotels

FLEKSIBILITET: Thon Hotels vil også hjelpe NLF-medlemmene med å arrangere kurs, konferanser, julebord, firmaturer og 
lignende. Foto: Thon Hotels
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Kundetilpasset
Det startet med at eiendomskongen Olav 
Thon i 1974 kjøpte ærverdige Hotel Bristol 
i Oslo. Det neste hotellet ble den rake 
motsetningen, ettersom «Munchen» på 
Tøyen kjøpt og Thon innførte Oslos første 
Bed&Breakfast. Deretter kom Rain-
bow-kjeden, som av mange ble oppfattet 
som ærlig, rent og rimelig. Det er en 
sannhet med modifikasjoner. Innimellom 
var det veldig enkelt, men det ble også 
kjøpt tradisjonsrike hotelperler og nye 
hotell over hele landet. I 2005 ble navnet 
skiftet til Thon Hotels, som for eksempel 
nå eier det usedvanlig vakre tradisjonsri-
ke trehotellet Sandven Hotell i Hardan-
ger, samtidig som de kan skilte med ul-
tramoderne «barkode-Opera» i Oslo. 

Om Thon Hotels:
•  Thon Hotels er en del av 

Olav Thon Gruppen
•  Thon Hotels har over 60 hoteller 

i Norge. 
•  Fra Kirkenes i Nord til Kristiansand 

i sør.
•  Thon Hotels har fem hoteller 

i Brussel og ett i Rotterdam
•  Thon Hotels sertifiserer alle sine 

hoteller i Norge med Miljøfyrtårn

Slik bestiller du: 
•  Åpne NLF-nettsiden 
•  Gå til lukket medlemsområde 

og velg avtaler
•  Velg samarbeidspartner Thon Hotels
•  Passord blir oppgitt på lukket 

medlemsside
•  Trykk på Thon Hotels logoen 

og du er innlogget automatisk
•  Alle rabatter er automatisk lagt inn

Ved bestilling av 10 rom eller mer 

ta kontakt med din kontaktperson 

i Thon Hotels

Bestiller rom på internett

Avtalen gjelder arbeid og privat

Enkelt og oversiktlig

FAKTA

hoteller. Budget, City og Conference. I tillegg har de også Resort. Hotell Lofoten er helt spesielt. Foto: Thon Hotels

SERVICE: Hvert hotell har kontaktpersoner medlemmene 
kan få hjelp av. Foto: Thon Hotels
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SKAL DET 
VÆRE EN KOPP 
KAFFE?

P
artneren heter v:aroma og at de 
har Norges mest populære kaffe-
merke, Evergood, på «tanken» er 

vel ingen bakdel. Ali og andre gode kaf-
fesorter er også med i sortimentet.

v:aroma leverer kaffemaskiner og kaf-
fe til flere tusen mennesker, og har en 
rekke solide bedrifter på kundelisten. 
Alt fra hoteller, skoler, håndverks- 
bedrifter og konsulentselskaper. Nå kan 
de også føye NLF til sin liste.

«Alle»-drikke
Ingen drikker så mye kaffe som Ola og 
Kari. Ifølge en undersøkelse i regi av 
Norsk Kaffeinformasjon drikker vi 3,6 
kopper kaffe i gjennomsnitt hver dag. 
Mer enn åtte av ti drikker kaffe hver 
uke, og i alt er nesten tre millioner 
nordmenn over 18 år er kaffedrikkere. 
Selv om variantene av kaffe nærmest 
har eksplodert de siste årene er det den 
svarte koppen som er foretrukket av det 
store flertallet. Det er kanskje grunn til 
å tro at dette også passer godt på laste-
bilfolket.

Vertskap
Det er den gamle storbokseren Roar 
Petajamaa som slår et slag for kaffesam-
arbeidet med v:aroma. Han er salgs- og 
markedssjef hos NLFs nye samarbeids-
partner og tar kaffe på større alvor enn 
de fleste.

– Du tuller ikke med kaffe, sier 
han.

– Kaffe er viktig. Kaffe er 
hverdag. God kaffe betyr 
godt vertskap. Når kaf-
fe først serveres skal 
den være god, leg-
ger han til. 

Vann har blitt 
en større og 
større del av 

hverdagen for mange, og Petajamaa & Co. 
leverer også tappetårn og vannløsninger. I 
kranen kan du velge både med og uten 
kullsyre og vareautomater i ulike varianter.

Passer alle
Om det er en liten bedrift eller en stor, 
har v:aroma maskiner som dekker alle 
behov. Hvis du tror at du er overlatt til 
deg selv når maskineri og tanker fylt 
opp, tar du feil.

– Vi har over 10 000 kundebesøk i 
året. Hovedhensikten er av pre-
ventiv art. Hverken vi eller 
kundene vil jo at utstyret 
skal svikte når kaffe- 
suget er som størst, 
sier Petajamaa.

NLF har inngått en avtale om levering av kaffemaskiner, 

kaffe og vann til knallpris for medlemmene.
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STORFORBRUKERE: Vi drikker i snitt 3,6 kopper kaffe 
hver dag. Dette kom fram i en undersøkelse gjennomført 
av Ipsos MMI for Norsk Kaffeinformasjon i fjor. 
Foto: Tore Bendiksen

Nytt medlemstilbud i NLF:
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Solide referanser
NLFs nye samarbeidspartner høster stor respekt i markedet. Varoma har en rekke kjente aktører på 

sin referanseliste. ASKO, NBS, Deli de Luca, Meny, Bama, Stabburet, Sparebank 1, Jernbaneverket, 

Tusenfryd, Mester Grønn og Politihøgskolen er bare noen eksempler.

• Etablert i 2006.

• Omsetning ca. 50 millioner kroner.

•  Har ambisjon om å inspirere bedrifter til 
å bli et godt vertskap for sine kunder, 
medarbeidere og leverandører.

•  Leverer kaffemaskiner og kaffe og har 
Norges beste servicesystem med  
bransjens mest driftssikre maskin- 
løsninger.

•  Deres maskiner er godkjent av Norsk 
Kaffeinformasjon.

•  Samarbeider med Joh. Johannson  
(Evergood) som har kaffetradisjoner  
fra 1886. 

• Evergood er Norges best likte kaffe.

•  Har hovedkontor i Oslo og avdelinger  
i Sandnes og Trondheim.

SLIK BESTILLER DU:

Ta kontakt med salg- og markedssjef 
Roar Petajamaa på 464 94 000,
eller på roar@varoma.no. 
Se også www.varoma.no  / 
www.facebook.com/kaffetilsynet
for mer informasjon

FAKTA OM v:aroma

www.facebook.com/kaffetilsynet
for mer informasjon

HISTORIEN OM KAFFE

•  Kaffens historie starter helt t 
ilbake i det 13. århundre, i Etiopia, 
mens det tidligste sikre bevis på at 
noen har drukket kaffe finner man  
i midten av det 15. århundre.

•  I det 16. århundre, nådde den til 
resten av Midtøsten og Nordafrika.

•  I andre halvdel av det 16. århundre 
åpnet de første kafeene, reservert 
for viktige personligheter. 

•  I Konstantinopel tok det ikke lang 
tid før eksklusive kaffe-klubber 
ble de foretrukne møteplasser for  

diplomater, kunstnere, forfattere 
og intellektuelle. 

•  Den første europeiske kaffehuset 
ble åpnet i 1645 i Venezia.

•  I Tyskland møtte spredningen av 
kaffe problemer siden folk hadde 
en tendens til å foretrekke øl, men  
kaffen vant til slutt. 

•  I USA kom kaffen på slutten  
av 1600-tallet.

•  I 1901 produserte Luigi Bezzera den 
første espressomaskinen.

Kilde: delonghi.com

NORSKE KAFFEVANER

•  83 prosent drikker kaffe hver uke.  

•  I snitt drikker kaffe-folket 3,6 kopper per dag.

•  2,75 millioner nordmenn over 18 år drikker 

kaffe hver dag og det er like mange menn som 

kvinner som drikker kaffe.  

KAFFEAVTALEN: Roar Petajamaa i Varoma og 
markedsdirektør Kjell Olavsrud i NLF er begge 
godt fornøyde med at medlemsbedriftene nå 
kan få en god avtale på rykende varm 
kontorkaffe. Foto: Tore Bendiksen



24 NLF MAGASINET 2015 • NR 4

NLF-forbundsleder Per Madsen 

er fornøyd med at det er laget 

en ny intensjonsavtale mellom 

NLF og TS Forum. 

Madsen mener at denne er et godt fun-
dament til en endelig avtale. Det viktig-
ste er å være enige om næringspolitiske 
saker.

– Intensjonsavtalen ble skrevet 15. 
april. Det er absolutt krevende å finne en 
totalløsning, som ivaretar alles behov, 
sier Madsen, som også legger til at det 
er viktig å ha TS Forums 50 medlems-
bedrifter med på laget.  

Mye av tiden i det kommende året vil 
bli brukt til å etablere en ny samarbeids-
plattform med NLF, sier Øystein Lie i 
TS Forum, som mener at fokus må set-
tes på å stå samlet som et samlet tran- 
sport-Norge.

SAMLET I DNB-BANKBOKSEN: TS forum arrangerte vårseminar hos DNB i Bjørvika. I underkant av 60 medlemmer og leverandører måtte opp til det årlige seminaret: Foto: TS Forum

Tekst: TORE BENDIKSEN tb@lastebil.no

TS  F    RUM

VAR- 
SEMINAR

O

Krevende å finne 
en totalløsning

Per Madsen

Aktuelle problemstillinger som ble diskutert var hvordan en skulle få bompengeordningen 
til å fungere slik at alle må gjøre opp for seg. Videre hadde forsamlingen av medlems- 
bedrifter store forventninger til at færre bompengeselskaper skal gi en økonomisk gevinst 
på opp mot 30 % som vil komme næringen til gode.

Styret i TS forum:
• Øystein Lie, Isak D. Westgaard AS
• Morten Nore, Moss Transportforum AS
•  Eivind Karikoski, Transportsentralen 

Asker og Bærum AS
•  John Oskar Karlsen, Frank Steensen 

Transportforretning AS
•  Svein Arne Lilletvedt, 

Bergen Lastebilkontor BA 
• Tore Velten, NLF
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AKTUELT

Måtte få 
politieskorte
En bergingsbil måtte få politieskorte for 

å slippe frem på E6 i Akershus. 

Det kraftige snøværet skapte kaotiske 

tilstander over hele Østlandet i slutten av 

mars.

– Det var veldig mange vogntog. Vi 

måtte til og med ha politieskorte for å 

komme fram. Dette var ekstremt, veldig 

ekstremt. Jeg har aldri opplevd så mye på 

en gang, sier driftsansvarlig Per Anders 

Peterson i Redningsverket som kjører for 

Falck og NAF. (Moss Avis)

Dømt etter dødsulykke
To ledere i et entreprenørselskap er i Nord-

Troms tingrett dømt etter at en av deres  

ansatte omkom i en arbeidsulykke.  Bedriften 

er også ilagt en bot på 200 000 kroner.

En mann (20) døde etter at dumperen han 

kjørte braste utfor en 30 meter høy skrent og 

havnet i elva på Filefjell under arbeid for en-

treprenøren i 2012.

20-åringen hadde ikke førerkort for an-

leggsmaskiner. Han var ansatt som hjelpe-

mann i og skulle ikke ha kjørt dumperen. Det 

ble også avdekket at dumperen hadde en 

defekt parkeringsbrems, og helt eller delvis 

defekte bremser på de fire bakerste

hjulene. I dommen er tiltalen om

manglende vedlikehold på

bremsesystemet frafalt. De

tiltalte ble i tingretten dømt

etter både straffeloven

og arbeidsmiljøloven for

manglende formell

sertifisering, og at de

skulle ha forhindret at 20-åringen brukte dum-

peren. Bedriftslederne vedtok ikke dommen og 

har anket saken til lagmannsretten. (NRK)

Falske papirer 
Statens vegvesen sjekket 38 vogntog og tre busser ved Kivilompolo på finskegrensa. 

Åtte av førene hadde brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene og en fører kjørte på

falskt sjåførkort. Fem av disse førerne blir anmeldt til politiet og fire fikk skriftlige

advarsler. (Altaposten)

Falske skilt
Statens vegvesen avslørte en bil med noe 

spesielt kjennetegn på en kontroll i Steinkjer.

– En person i 20-årene ble stanset med 

en bil som hadde falskt kjennemerke. Det 

var rett og slett bevisst juks med et plast-

produkt som var bestilt via internett, for-

teller kontrollør Arild Aalberg i Statens 

vegvesen. (t-a.no)

Funnet igjen etter to uker
En Volvo fra Veøy som ble stjålet i Oslo ble funnet 

igjen i Trøgstad i Østfold.

Da den ble funnet igjen var logoene til Veøy 

fjernet fra både lyskassen over vinduene og side-

ne på bilen. Tyvene hadde tatt seg inn i bilen ved 

å ta låsen i døra. Innvendig var den tyvkoblet, men 

ikke påført store skader. Sporene inne bilen vitner 

om at det var profesjonelle tyver som har vært på 

ferde.

Ikke noe av det som var inne i bilen eller lasten 

var rørt. 

Politistasjonssjef Trond Widme i Indre Østfold 

utelukker ikke at den var tenkt brukt i andre  

kriminelle forhold av lokale. (at.no)
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I motsetning til en kasse- 

kreditt koster ikke en ramme-

avtale noe før den blir tatt  

i bruk ved en konkret  

investering.  

– En rammeavtale er en avtale mellom 
Nordea Finans og vår kunde, hvor 
Nordea Finans har bevilget en kredit-
tramme med utgangspunkt i de investe-
ringsplanene  kunden har de nærmeste 
12 månedene, sier markedssjef Jan Egil 
Sandstad i Nordea Finans.

Rammeavtale og kassekreditt
– Hva koster det å ha en rammeavtale  
løpende? 
– Det koster ingenting før du begynner 
å bruke av kredittrammen. Ramme- 
avtalen må ikke forveksles med kasse-
kreditt. Du kjøper ikke ny bil med  
kassekreditten, det er for dyrt og denne 
skal kunne variere i forhold til behovet i 
den daglige driften. Derimot bruker du 
rammeavtalen til finansiering av for ek-
sempel en varebil, lastebil, truck, grave-
maskin og lignende objekter, sier Sand-
stad. 

Finansrådet
Nordea mener at når betingelsene er 

konkurransedyktige og medlemmene 
samtidig får prioritert behandling, så bør 
argumentene være gode nok for å bruke 
NLF-samarbeidspartneren på finansier-
ing. 

– Hva er fordelene med rammeavtaler?
– Fordelene er mange. Rammeavtalen 

gir trygghet og forutsigbarhet for vår 
kunde. Du vet nøyaktig hvor mye du 
kan benytte. Dermed kan du slå til på et 

tilbud uten å måtte bruke for lang tid på 
å skaffe finansiering. Med en god finan-
sieringsavtale klar, kan vår kunde heller 
bruke sin dyrbare tid og krefter på å for-
handle med billeverandøren om spesifi-
kasjoner og betingelser. Både ved lån og 
leasing er det viktig at finansierings- 
avtalen er signert før levering av bilen 
skjer, dette har med rettsvernet å gjøre 
og kalles samtidighetsprinsippet, fastslår 
Sandstad.

Finansieringsformer
– Er det noen andre krav eller forutset- 
ninger?

– Rammeavtalen gjelder både lån og 
leasing. Vi forutsetter selvfølgelig at vår 
kunde er kredittverdig og har god beta-
lingshistorikk (Les mer om kreditt- 
vurdering i forrige nummer av NLF- 
magasinet).

Samler kunden sine finansieringsav-
taler i Nordea Finans, vil dette også være 
et godt utgangspunkt for å forhandle 
frem gode flere gode tilbud med oss.

Nordea og NLF
- Hvordan går samarbeidet med NLF?

– Siden oppstarten av samarbeidet i 
2008 har det vært en fin økning, sier 
Sandstad. Vi har en god dialog med 
både NLFs organisasjon og ikke minst 
medlemmene over hele landet. 

– Utviklingen er positiv, og første 
kvartal 2015 ble det beste kvartalet  
noensinne når det gjelder nye låne- og 
leasingavtaler, avslutter Jan Egil Sandstad.

NORDEA
FINANSRÅD

SAMARBEIDSPARTNER:  

Sandstad har ansvaret for 
samarbeidsavtalene mellom NLF 

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

Tekst og foto: TORE BENDIKSEN tb@lastebil.no

SKAFF DEG 
RAMMEAVTALE
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Siden oppstarten av Transport-

kompetanse Haugesund AS i 

2007 med 2,5 ansatte og en 

omsetning på 154 000 kroner 

har virksomheten vokst til en 

omsetning på 89 millioner 

kroner i 2014. 

Behovet for Transportkompetanse er 
tydelig stort. Medberegnet datterselskap 
dekker selskapet landet fra Alta i nord til 
Kristiansand i sør med 22 avdelinger. 
Samlokasjon med for eksempel MEF og 
NLF er viktig. Et eksempel på dette er 
Rudshøgda nord for Hamar, der det nå 
opprettes et nytt senter med plass til både 
organisasjonsvirksomhet, transportkom-
petanse og frittstående transportbedrif-
ter.

Videreutdanning
Transportkompetanse videreutdanner 
mer enn 4000 sjåfører hvert år, der 
HMS, tekniske kurs, myndighetskrav og 
kunnskaper om farlig gods er en viktig 
del av opplæringen. Det satses mye på 
videreutdanning av ledere. Mange små 
og mellomstore transportbedrifter man-

gler kompetanse på forskjellige områder, 
som for eksempel arbeidsmiljøkrav, opp-
følging av sjåførene, internkontroll og 
sikkerhetsopplæring.  

Nybygg
Transportkompetanse har vokst ut av 
sine gamle lokaler. 11. april 2015 var der-

for en merkedag for selskapet, da et nytt 
bygg med et totalareal på 3260 m² inklu-
sive en verkstedhall på 500 kvadratmeter 
ble innviet.  Starten er god, med leieta-
kere som Caverion, Vikse Kinnarps og 
Wittusen & Jensen i tillegg til Tran- 
sportkompetanse Haugesund og Hauga-
land Transportskole. 

NLF-sjefen fikk kjørt seg
Kvelden startet med at styreleder i Trans-
portkompetanse Haugesund AS Geir A. 
Mo og Erik Engelien fra Volvo Norge 
tok seg av den offisielle åpningen av byg-
get, og ikke minst den obligatoriske 
snorklippen, før de festkledde deltakerne 
fikk en omvisning rundt i bygget.

Etter omvisningen holdt Geir A Mo 
en åpningstale på en måte han nok aldri 
har gjort før. Uten manus, og med en 
propp i øret og med instruksjoner fra 
Harald Rønneberg ble det en uforglem-
melig åpningstale som nok gjorde Geir 
A Mo litt svett i håndflatene.

EVENTYRLIG VEKST

Tekst: TORE BENDIKSEN tb@lastebil.no

NYBYGGET: Gjennom eiendomsselskapet Hautra Eiendom har Transportkompetanse bygget et imponerende nybygg. Foto: TK

RÅKJØRT: Uten manus, og med en propp i øret og med instruksjoner fra Harald Rønneberg (Senfredag) ble det en 
uforglemmelig åpningstale som nok gjorde Geir A. Mo litt svett i håndflatene. Foto: TK

GRÜNDER: Det begynte med kjøpet av Haugaland 
Transportskole av HSD i 2005, sier Svein Ove Vetrhus. 
Skolen er for øvrig fortsatt i drift. Foto: Tore Bendiksen

Eierandel i Transportkompetanse
Svein Ove Vetrhus  50,5 prosent
Torleif Vestre  25,0 prosent
Norges Lastebileier-Forbund  12,5 prosent
Ledergruppe 12,0 prosent

FAKTA



28 NLF MAGASINET 2015 • NR 4

En AF-ansatt gutt i slutten av tenårene var kritisk til  

kontrollregimet i Statens Vegvesen. Det fikk den statlige  

giganten til å rasle med sablene.

– Kontraktsbrudd, slår Vegvesenet fast i 
et brev overfor AF.

– Overreaksjon, mener kommunika-
sjonsekspert og tillitsvalgt i NLF.

Facebook-innlegg
Bakgrunnen er blant annet at Statens 
Vegvesens kontrollarmé mener at deler 
av bærelaget i den nye Hundorptunnelen 
på E6 i Gudbrandsdalen ikke holder mål 
og at det må skiftes ut. AF er ikke enige  
i dette, og forlanger full betaling for  
ekstrajobben.  Saken blir trolig avgjort i 
rettssalen.

«Jeg synes det er rart at disse kontrol-
lørene fra Vegvesenet som flyr rundt og 
tar bilder og prøver ikke har observert 
dette før. Man kan lure på om det er om 
og gjøre å være trassig fra Vegvesenets 
side», skrev tenåringen på sin egen Face-
book-profil.

Om ikke det er nok til å få Vegvesenets 
sjefer til å koke over kom en av AF- 
direktørene (som er leder for tenåringen 
og Facebook-venn med ham) til å klikke 
«liker» på innlegget fra den unge mannen.

Kontraktsbrudd
Byggeleder Roger Jenshus i Vegvesenet 

er ikke nådig og kaller dette kontrakts-
brudd. 

Han godtar ikke at ansatte hos stor- 
entreprenøren kritiserer ansatte i Veg- 
vesenet i sosiale medier, skriver NRK.

I brevet til AF-gruppen skriver bygge-
leder Roger Jenshus ifølge NRK at slike 
skriverier er «meget uheldig for samar-
beidet».

«Vi forventer at lignende hendelser ikke 
vil skje mer», heter det videre i brevet.

Munnkurv og sensur
Prosjektleder Øyvind Moshagen godtar 
heller ikke at entreprenørene eller deres 
ansatte uttaler seg i media, heller ikke på 
sosiale plattformer.

– Det er regulert i kontraktene. Entre-
prenørene har ikke lov til å si noe som 
helst uten at det er avklart med Vegvese-
net først, sier Moshagen og benekter at 
de overvåker selskaper og deres ansatte 
på sosiale medier.

Hårsåre
Styremedlem i NLF i Hedmark og Opp-
land og nabo til den nye E6-utbyggin-
gen, Åge Widme, synes Vegvesenet er i 
overkant hårsåre.

Var kritisk til Vegvesenet på Facebook

TENÅRING 
SKAPTE 
RABALDER
Tekst: STIG ODENRUD so@lastebil.no

HÅRSÅRE: Åge Widme 
oppfordrer partene til 
å sette seg ned og snakke 
sammen. – Det må vi 
andre gjøre også av 
og til, sier han. 
Foto: Stig Odenrud

«Entreprenørene har 

ikke lov til å si noe 

som helst uten at det 

er avklart med Veg- 

vesenet først».

Øyvind Moshagen
Prosjektleder i Statens 
vegvesen

SKAPTE FRUSTRASJON: Vegvesenet krav om at 
deler av bærelaget i den nye Hundorptunnelen 
er en av de utløsende årsakene til tenåringens 
ytring på fin private facebook-profil.

FAKSIMILE: Det var NRK som først omtalte saken på sine 
nettsider. Foto: Skjermdump nrk.no



29NLF MAGASINET 2015 • NR 4

• 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

– De kan ikke ilegge munnkurv og 
utøve sensur på denne måten. De ansat-
te må jo få lov å ytre seg så lenge det er 
snakk om vanlig folkeskikk, mener han 
og får støtte av førstelektor Elin  
Ørjasæter ved Markedshøgskolen. 

– Vegvesenet overreagerer.  Grunn- 
loven overstyrer kontrakter i slike for-
hold. Sett dere litt bedre inn i lovene som 
gjelder ytringsfrihet, er hennes råd til 
Vegvesenet.

Spør kona neste gang
Det hører også med til historien at 
AF-direktøren som «likte» Facbook-inn-
legget har slettet det, og beklaget sitt 
overivrige museklikk.

På sin private facebook-profil har han 
lagt ut dette:

«Som leder i et stort entreprenørfirma 
burde jeg selvsagt holdt meg for god til 
dette, men gjort er gjort, og jeg har  
beklaget dette i etterkant.

Neste gang jeg føler meg fristet til å 
trykke «liker» på et innlegg som kan tol-
kes støtende, skal jeg først ta en alvor-
sprat med kona, og reflektere både en og 
to ganger om det er verdt skriftlige  
beklagelser, ekspertuttalelser og oppslag 
i NRK Hedmark og Oppland.»
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Norges Lastebileier-Forbund og arrangøren av Styrkeprøven 

samarbeider nært for å unngå uhell og forsinkelser under 

sykkelløpet 19. – 21. juni. 

Administrerende direktør i Norges Laste- 
bileier-Forbund, Geir A. Mo, og rittleder 
for Styrkeprøven, Morten Mørk forstår 
hverandres problemer. Et av verdens stør-
ste sykkelritt opptar mye plass mellom 
Trondheim og Oslo. Samtidig må gods- 
og busstrafikken få rulle fritt. Forskjellen 
i størrelse og hastighet mellom den myke 
og harde trafikanten er stor.

Samarbeide
– Det er en fantastisk innstilling og  
vilje Norges Lastebileier-Forbund legger 
for dagen når de oppfordrer, informerer, 
og i tillegg  vil omdirigere sine sjåfører 
og biler under rittet, sier rittleder Mor-
ten Mørk.

– Tro det eller ei, sier lastebilsjefen, 
det er ingenting bokstavelig talt som har 
dårligere tid enn død fisk. 

– Med dette prøver vi bare å gi et  
eksempel på noe. Det kan like gjerne 
dreie seg om viktigere ting enn laks til 
kontinentet. Hva med medikamenter til 
sykehusene, eller noe så enkelt som post. 
Det er ingen av våre medlemmer som 
ønsker å bruke lørdagen til å ligge i kø 
bak konkurrerende syklister. Det er klart 
at vi velger alternative veier for å unngå 
forsinkelser.  

Initiativet fra NLF
Styrkeprøven ønsket å stoppe lastebilene 
midlertidig under rittet. NLFs regions-
sjef i Hedmark og Oppland, Guttorm 
Tysnes reagerte på dette. 

NLF protesterte kraftig, fordi det vil-
le ført til store ulemper for næringstran- 
sporten på vegene mellom Trondheim 
og Oslo i helgen 19. – 21. juni. Kjøre- og 
hviletidene justeres ikke etter sykkelritt.  

– Vi skal være venner på vegen. Trafi-
kantene må ta hensyn til hverandre, sier 
Tysnes. NLF oppfordrer derfor alle 
tungbiler, som ikke har et konkret tran- 
sportoppdrag i rittets løype, om å bruke 
omkjøringsveger. 

– Vi skal forsøke å legge til rette for 
dette, sier regionssjefen videre. 

Sikkerheten
Rittleder Mørk understreker at biler i 
rittets løype er en utfordring. Både  
syklister og sjåfører må hjelpe til, slik at 
en unngår ulykker.

– Hva skjer når rekordpuljen kommer 
i stor fart, sier Mo, som også er styre- 
leder i Trygg Trafikk.  Det er viktig at 
våre sjåfører tar seg tid. Det bedre å kjø-
re ut til siden og stoppe når de for  
eksempel møter frontbilen. Å ta det rolig 
når vogntoget tar igjen en gruppe er også 
viktig. Syklistene kjenner vinden fra et 
vogntog ganske sterkt når det kjører for-
bi, selv om farten kanskje bare er 45 
km/t i en oppoverbakke, sier Mo. Mitt 
råd er: Legg deg rolig bak og kjør forbi 
når det er en god mulighet. 

Informasjon til NLF-sjåfører
Norges Lastebileier-Forbund vil sende 
ut SMS til sine medlemmer før Styrke-

prøven. NLF vil også informere om  
arrangementet og omkjøringsveger på 
lastebil.no.  

Når det gjelder utenlandske transpor-
tører, håper lastebileierforbundet på 
hjelp fra myndighetene og kundene, slik 
at også utlendingene får tilstrekkelig 
informasjon.

LØSNINGEN ER 
SAMARBEID

INITIATIVTAKER: – Vi skal være venner på vegen. 
Trafikantene må ta hensyn til hverandre, sier regionssjef 
Guttorm Tysnes, som er initiativtaker til samarbeidet 
mellom NLF og Styrkeprøven (t.v). Foto: Tore Bendiksen.

Tekst og foto: TORE BENDIKSEN tb@lastebil.no

Sykkelløpet: Den store styrkeprøven
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STOR OG LITEN: En av Norges mest håpefulle kvinnelig syklister, Thea Degvold, vil kjenne vindpresset fra passerende 
vogntog. Dette er blir mykt mot hardt. Ta hensyn! Foto: Tore Bendiksen

KJØR HELLER ØSTERDALEN: Styrkeprøven starter 
fredag 19. juni, men den store hopen av syklister 
er i gang langs E6 fra Trondheim til Oslo klokken 
10 – 16 på lørdagen 20. juni. De vil kjøre 
Trondheim, Sokndal, Oppdalsporten, Dombås, 
Kvam, Kvitfjelltunet, Biri, Totenvika, Tensby 
Sykehus, Kløfta, Ekeberg. Grafikk: Styrkeprøven

Det beste rådet til syklisten:
•  En ydmyk, klok og glad syklist 

har det bra
• Vis hensyn mot alle trafikanter. 
• Du får tilbake det du gir

Det beste rådet til bilisten:
•  Hold avstand til syklisten foran 

og når du kjører forbi
• Husk vindfaktoren
•  Når du kjører forbi en gruppe møter 

du snart en ny gruppe

Styrkeprøven foreslår god skilting 

og styrket vakthold. På særlig 

utsatte plasser har arrangøren 

egne vakter, politi og sanitets- 

personell. Styrkeprøven mener 

det er tilstrekkelig for å gjennom- 

føre arrangementet på en betryg-

gende måte. Farlige og vanskelige 

punkter i løypa merkes tydelig.

SAMARBEID: – Vi er svært takknemlig og begeistret 
for holdningene demonstrert av Norges Lastebil- 
eier-Forbund, sier rittlederen (t.h). – Syklister og 
godstransporten må utvise gjensidig respekt, sier 
Geir A. Mo. Foto: Tore Bendiksen

Styrkeprøven AS
Rittleder Morten Mørk
E-post: morten.mork@styrkeproven.no
Mobil: 97684097

Norges Lastebileier-Forbund
Regionsjef i Hedmark og Oppland, Guttorm Tysnes
E-post: hedopp@lastebil.no
Mobil: 957 74 761

Kjør Østerdalen – som vanlig

Sykkelrushet kjører mellom 10 – 16 

SMS-varsler til sjåførene

KONTAKTPERSONER:
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AKTUELT

Har du tips 

til redaksjonen?

Send oss en e-post: 

tb@lastebil.no

Rehabiliteringen av Breviksbrua blir 

ikke ferdig til sommerferien. Arbeidene 

startet i mars i fjor, og brua skal ifølge 

Statens vegvesen være klar til normal 

bruk senest 13. juli. Det er likevel tid-

ligere enn Vegvesenets eksperter først 

antok da de beregnet at de måtte holde 

på helt fram til midten av november.

BREVIKS-
BRUA KLAR 

I JULI

Tøffere i trynet
Volvo FH kommer med ny og forsterket støtfanger for de riktig tøffe miljøene. Volvo Trucks 

utvider nå sitt Volvo FH-tilbud med en ny forsterket støtfanger. Den forsterkede fronten 

gir lastebilen en mer robust profil som gjør den egnet for mer krevende oppdrag, som  

anleggskjøring og tømmertransport. Volvo FH med forsterket støtfanger ble presentert på 

Intermat-messen i Paris i april. 

Slutt for monsterbil
Etter drøyt 100 eksemplarer er det slutt for Mercedes-Benz G63 AMG 6x6. Grunnen til at 

produksjonen stanses skal være at man skal sikre modellens eksklusivitet, ifølge AutoBlog. 

Av de drøyt 100 eksemplarene som er blitt solgt, er det grunn til å tro at mange fant veien 

til oljerike stater i Midtøsten. 

Regionens sandørkener gir kanskje det 3,8 tonn tunge kjøretøyet et lite fikenblad av  

rasjonalitet, dog det fikenbladet er lite. (E24)
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Rundsling/
båndstropp

Surre-
kjetting

Gravemaskin-
krok

Lebus
kjettingstrammer

Fatløfter Trommel-
løfter

KAMPANJELøft og sikring 2015

Kampanje 
fra 16. mars 
til  30. juni

1-2-3-4-part
Løfteredskap

Congrip
Universalankerhode

bestill@kjetting.no 
www.flom.no, t: 35968790

lik oss på facebook

Samferdselsminister Ketil 

Solvik-Olsen oppsummerer 

kravene fra NLF som nå er 

omsatt i praksis.

I løpet av det siste året har regjeringen 
satt i gang en rekke tiltak for økt sikker-
het og fremkommelighet på norske vei-
er, sa samferdselsminister Ketil Solvik- 
Olsen under et møte i Transport- og  
logistikkforum.

Roser transportbransjen
– Mye arbeid blir gjennomført også av 
næringen selv. Det legges ned en bety-
delig innsats ved blant annet å bevisst-
gjøre og å innarbeide gode interne ruti-
ner. Det er betryggende at vi kan spille 

på lag med næringslivet, slik at vi sam- 
men kan gjøre veiene våre tryggere, sier 
Solvik-Olsen.

Oppsummering
•  Statens vegvesen har firedoblet antallet 

kontroller av tunge kjøretøy de siste to 
vintrene.

•  Kravene til vinterdekk er skjerpet.  

•  Det er innført krav om bombrikke på 
vogntog for å sikre at alle aktørene i 
transportnæringen må betale de sam-
me kostnadene.

•  Myndighetene har gitt økt mulighet til 
å kunne holde igjen kjøretøy for å  
sikre betaling av avgifter og bøter.

•  Det er åpnet for økt bruk av hjullås.

INNFRIR 
KRAVENE

Tekst: TORE BENDIKSEN tb@lastebil.no

SIKKERHET PÅ VEIENE: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener at transportbedriftene selv bidrar mye til 
sikkerheten på norske veier. Foto: Regjeringen
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Så lite sparer du Oslo – Trondheim, pre-
senterer Transportmagasinet i en spen-
nende testartikkel på sin nettside. Her 
slår de fast at resultatet mellom å ligge 
på lastebilens fartssperre i opp mot 86 
km/t eller å la være å bryte las-
tebilens lovpålagte fartsgren-
se på 80 km/t ble 16 liter 
ekstra diesel og 20 minutters 
tidsbesparelse på 46 mil. Det 
var i beste fall. Den andre 
veien ble tidsforskjellen kun 
syv minutter!

På riktig side
– Det er bra at Transportma-
gasinet, og mange andre også, bekrefter 
det vi hevder i vårt prosjekt – På riktig 
side – at det er penger å spare og dermed 
penger å tjene på å holde 80-grensa, sier 
prosjektleder Jens Olaf Rud i Norges 
Lastebileier-Forbund.

Nistad Transport i Sande i Sunnfjord 
har for eksempel spart 75 000 liter diesel 

på to år ved å få sine sjåfører til ikke å 
bryte fartsgrensene. I direkte besparelse 
ble det i løpet av måletiden over 1,2 mil-
lioner kroner. Prosjektet er så vellykket at 
de fortsetter med å holde fartsgrensene.

Sikkerheten først
For bedriften Nistad og alle 
andre bedriftene som deltar i 
prosjektet handler det ikke 
bare om å spare penger, selv 
om både servicekostnader, 
dekkslitasje og ulykkesstati- 
stikken går ned. Sjåførene får 
en bedre hverdag, mener Rud. 
Det blir mindre stress. Dette 

bekreftes gang på gang av sjåførene.
– De som ikke tror på oss bør lese ar-

tikkelen til Transportmagasinet, der den 
ene sjåføren, som lå på fartssperra, had-
de fire ganger så mange innbremsinger, 
i forhold til den «saktekjørende» kolle-
gaen, som kun ble stresset av dansker 
med trafikkfarlig hjemlengsel, sier Rud.

Omdømme
Transportmagasinet lot Transportkom-
petanse i Haugesund (NLF-samarbeids-
partner) regne ut hva den reelle be- 
sparelsen i 16 liter og 20 minutter på 46 
mil innebærer. De kom frem til at det 
kostet 800 kroner mer på grunn av  
slitasje og driftsutgifter.

– Men, sier NLF-eksperten, vi har 
også et omdømme å ta vare på. De som 
ligger på fartssperren skaper unødvendig 
farlige situasjoner, noe som også bekref-
tes i Transportmagasinets test. 

KOSTBAR TID: I en test gjennomført av Transport- 
magasinet ble resultatet på 46 mil kjøring en 
besparelse på 20 minutter og 16 liter ekstra forbruk. 
I tillegg kommer mer stress og større serviceutgifter 
på bilen. Illustrasjonsfoto: Tore Bendiksen

PÅ RIKTIG SIDE: Vi ønsker at fartsgrensene skal overholdes. 
Det gir færre ulykker og er med å heve omdømmet, samt at 
sjåførene får en bedre hverdag, sier prosjektleder i Norges 
Lastebileier-Forbund, Jens Olaf Rud. Foto: Stig Odenrud

Les: Så lite sparer du Oslo-Trondheim 

http://www.klikk.no/tungt/transport- 

magasinet/article1542724.ece

Lær mer om På riktig side:  
http://www.lastebil.no/Medlem/

Paa-riktig-side

HOLD FARTSGRENSEN –  

TJEN PENGER
Forskjellen mellom å kjøre for fort eller ligge på fartsgrensene 

mellom Oslo og Trondheim er ubetydelig tidsmessig, men det 

betyr mye i penger og stress.

Tekst: TORE BENDIKSEN tb@lastebil.no
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Gjennom kvalitetsikrede tjenester gir vi den kunnskap  
og kompetanse som yrkessjåfører og maskinførere, samt  
det deres bedrifter trenger for effektiv drift.

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

yrkessjåfører

Våre tjenester
•  Opparbeidelse og  

oppfølgning av  
internkontroll systemer

•  Opparbeidelse og oppfølgning  
av komplette HMS – KS system

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

entreprenør- og logistikkbedrifter

Transportkompetanse AS er lastebil næringens eget kompetanseselskap og NLFs hovedsamarbeidspartner. NLF er 
også deleier i selskapet noe som sikrer deg som NLF medlem ekstra gunstige tilbud på en rekke tjenester, herunder 
YSK og etterutdanning, kjøre- og hviletidsoppfølging, økonomisk rådgivning og det nye administrasjonsprogrammet 
for transportselskaper ADMMIT.
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REGION 1
ØSTFOLD OG 

OSLO/AKERSHUS

I Østfold, Oslo og Akershus tas det 
nesten månedlig store transportbeslut-
ninger. Helt sentralt står Oslopakke 3 
og utbygging av E-18 i Akershus og 
Østfold, samt strekningen Oslo-Ha-
mar-Lillehammer.  

– Er de folkevalgtes beslutnings-
grunnlag mangelfullt eller feil, blir også 
resultatet feil. Dette har vi tatt konse-
kvensen av og fôrer derfor sentrale be-
slutningstakere med relevant og nyttig 
informasjon, sier regionsjef J.Kristian 
Bjerke

Storting, fylke og byråd
Når det gjelder Oslopakke 3 er både 
Stortinget og fylkene involvert. Utfor-
dringen er at de forskjellige nivåene i 
pakken ikke nødvendigvis er enig med 
hverandre. Politiske utspill i media tyder 
også på at de ulike politikerne vektlegger 
satsingsområdene forskjellig.

– NLF sitter med mye relevant kunn-
skap og informasjon, og det er våre med-
lemsbedrifter som vet hvor skoen klem-
mer. Vi har derfor hatt nyttige samtaler 
med både Nils-Aage Jegstad (H) i Stor-
tingets transportkomité, fylkesordfører 
i Akershus, Anette Solli (H) og byråd i 

Oslo, Guri Melbye (V). Sverre Myrli 
(AP) har sammen med fylkesleder i 
NLF Oslo & Akershus tatt initiativ til 
et møte med hele Akershusbenken på 
Stortinget. Fylkesordfører Ole Haabeth 
(AP) i Østfold står også på besøkslisten, 
forteller Bjerke.

Stenge Oslo?
Byråd Guri Melbye i Oslo (V), stor-
tingsrepresentant Nikolai Astrup (H) og 
stortingsrepresentant Jan Bøhler (AP) 
har foreslått å stenge Oslo for dieselbiler.

Det er neppe noen overraskelse at fyl-
kesordføreren i Akershus ikke er like 
begeistret for dette forslaget. NLF job-
ber for at de nevnte representantene skal 
få nok informasjon til å innse konse-
kvensene en stenging.

– Jeg pleier å spørre folk om de kan 
nevne to ting de har hjemme som ikke 
har vært på en lastebil minst to ganger. 

– Det kan de jo ikke, men poenget er 
å få fram at hvis lastebilene ikke får le-
vert varer i Oslo sentrum, så vil selv po-
litikere bli sultne. Dessuten vet ikke 
politikere at en Euro 6 motor slipper ut 
like lite NOx som for eksempel en 
Toyota Rav 4, sier regionsjefen.

HØY AKTIVITET 
PÅ LOBBYFRONTEN

Ledere som skal ta beslutninger er helt avhengig av informasjon.  

Ofte er dette en mangelvare. Der hvor informasjon er til stede opplever vi likevel  

at informasjonsgrunnlaget er mangelfullt eller feil.

HEDRET
Tor Aamodt mottok plakett og 
blomster for 50 års medlemskap av 
NLF s forbundsleder Per Madsen. 
Foto: J. Kristian Bjerke

MÅ DELE: – NLF 
sitter med mye 
relevant kunnskap 
og informasjon. Det 
må vi sørge for at 
beslutningstakere får 
ta del i, mener 
J. Kristian Bjerke. 
Foto: Stig Odenrud 



18. - 20. juni 2015

RANSPOR
M E S S A
Exporama Senteret
Hellerudsletta - Oslo

Messebusser til/fra
OSL+NSB Lillestrøm
+ trailerparkeringen

ved Gardermoen

transportmessa.no

Åpent 9:00 - 18:00

VELKOMMEN TIL
T R A N S P O R T M E S S A
STOR OPPGRADERING & FLYTTING AV MESSA
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REGION 1
ØSTFOLD OG 

OSLO/AKERSHUS

REGION 2
HEDMARK/OPPLAND

Medlemsvekst!
Mens mange organisasjoner sliter med synkende medlemstall, opplever lastebileierforbundet i 
Hedmark og Oppland det motsatte.

645 lastebileiere i Innlandet er medlemmer i Norges Lastebileier-Forbund (NLF). I løpet av de 
siste ti årene har medlemstallet økt med imponerende 25,3 prosent.  Det skjer samtidig og på 
tross av mange fusjoner og at flere enkeltbedrifter er lagt ned.

– Vi er svært fornøyde med at lastebileierne ser at NLF gjør en viktig jobb for næringen. Veg- 
utbygging, kamp mot useriøse utenlandske aktører, like konkurransevilkår, og kollegahjelp 
etter ulykker er noen av sakene forbundet har brukt mye tid på, sier regionleder 
Odd Haakenstad.

Hamarfirmaet er 91 år og leverer meget 
gode resultater. 4. generasjon er inne i 
ledelsen i dag. 

Startet i 1923
Hagens Transport AS ble startet opp i 
1923, og har gjennom mange år opp-
nådd svært gode resultater i et vanskelig 
marked. Hagenbilene har fraktet alt som 
kan fraktes på lastebil, men nå er det 
mest mat som går på kryss og tvers sør-
over og nordover med firmaets 13 semi-
er og vogntog. 

Nestle (mjølkefabrikken) og Ideal 
(flatbrød) var storkunder.  Da de ble bor-
te, fikk Hagen nye oppdragsgivere.  

Hagens Transport har hatt hoved-
kvarter med Briskeby gressbane som 
nabo i over 60 år – og da politihuset ble 
flyttet dit for et par år siden var det kan-
skje også en fordel. 

La det være helt klart: Dette er ikke 

noen «synd-på-pris» etter et vanskelig år, 
men en fortjent heder etter over 90 års 
innsats i bransjen. 

Telefon-Kai
Dagens sjef, Kai Hagen, er en kløpper 
med telefonen. Alltid opptatt av å fylle 
bilen. Alltid opptatt av å hjelpe sjåføre-
ne. Når de ringer og lurer på vegen, kan 
Kai med stor nøyaktighet fastslå at de 
skal svinge rett etter det røde huset om 
200 meter. 

Den egenskapen hadde han lenge før 
store flåtesystemer ble funnet opp. I dag 
er Hagens Transport en av transportør- 
ene som bruker moderne teknikk for å 
få best mulig utnyttelse av bilene til  
lavest mulig kostnader.  To av våre sam-
arbeidspartnere sier det slik: 

If ’s Kari Østbye: Kai har full oversikt 
og kontroll.  Selv om jeg har overhørt 
hans telefonsamtaler med sjåførene 

mange ganger, blir jeg like forundret og 
imponert hver gang over hans evne til å 
forstå, rettlede og gi råd til «gutta», en-
ten det er vegvalg, ledig palleplass, type 
gods, eller hente-/leveringssteder på ruta  
det er snakk om – uansett hvem det er, 

Gjenvalg
Årsmøtet satset på gjenvalg over hele linja. 
Følgende personer sitter i regionstyret 
kommende år: Regionleder: Odd Haakenstad, 
Hadeland, nestleder Stein Hesthagen, 
Hamarregionen. Øvrige styremedlemmer: 
Åge Widme, Nord-Gudbrandsdal, Tommy 
Engen, Odal, Svein Erik Aure, Valdres, 
Kenneth Kneppen, Solør, Palmer Høgvoll, 
Gjøvik og Toten og Arild Olsbakk, Østerdal. 
Årsmøtepapirene er lagt ut på region 2s side 
på lastebil.no.

HAGEN, ÅRETS 
LASTEBILEIER
Hagens Transport ble kåret til årets lastebileier i Hedmark og 

Oppland under årsmøtet på Beitostølen. 

Tekst og foto: GUTTORM TYSNES hedopp@lastebil.no
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Utenlandske 
utfordringer
KONKURRANSE: Etter årsmøtet var det 
fokus på konkurransen med utenlandske 
transportører. Det var innlegg fra: 
Per Madsen (NLF), Geir Christer Mjøsund 
(SVV Utekontrollen), Håvard Øvre 
(SVV Utekontrollen) og Svenerik Eriksson 
(Värmlandsåkarne).

og hvor de befinner seg. Det er slett in-
gen tilfeldighet at han også har kontroll 
på økonomien.

Statoils Tove Kalgård: Firmaet har 
vært kunde fra Norsk Brændselolje og 
BP-tiden hos oss; det begynner å bli 

noen år. En lojal og god kunde, aldri 
betalingsproblemer, tror ikke han har 
vært for sen med en eneste faktura.  Og 
ikke minst han klager ikke på prisen 
heller.  Dette er helt klart en transportør 
det er verdt å gi en hederspris til. 

Det er 19. gang at NLF Hedmark og 
Oppland deler ut prisen til årets laste- 
bileier. Prisen deles ut i samarbeid med 
If, Statoil, Dekkmann, Nordea Finans 
og Telenor.

4. GENERASJON: Joacim Hagen er 4. generasjon 
i familiebedriften. Han sitter både på kontoret 
og bak rattet. Joacim mottok prisen fra 
regionleder Odd Haakenstad.  
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Rundt 120 NLF-ere kom på møtene. 
Sammen med ledsagere og utstillere ble 
det en forsamling på 260 personer som 
fikk en opplevelsesrik helg 1 001 meter 
over havet. 

Konstruktive og rolige årsmøter
De formelle årsmøtene, som ble avholdt 
hver for seg lørdag formiddag bød ikke 
på overraskelser, hverken saklig eller 
med hensyn til valg. Fyldige årsberet-
ninger i alle tre fylkene, ryddig økonomi 

og relativt konkrete, men fleksible ar-
beidsprogrammer preget alle tre fylkene. 

Det er også tydelig at de tre fylkesav-
delingene på mange måter er blitt gan-
ske samkjørte over de seneste årene. 
Jevnlige møter mellom ledere og nest- 
ledere i fylkene bidrar til dette, i tillegg 
til de felles årsmøte-arrangementene 
som går på rundgang i regionen. 

I år vil man også forsøke å lage med-
lemsmøtet på høsten felles. Men, fort-
satt er det rom og planer for aktiviteter i 

hver fylkesavdeling og i lokallagene.
Valgene: gjenvalg av ledere (Knut 

Bakken, Olav Askjer og Anne Lise 
Øverland) og nestledere i alle fylkene. 
Bare én endring på styreplan kom. Det 
var i Buskerud hvor styremedlem Gisle 
Leer ønsket avløsning og fikk ønsket 
oppfylt ved at Torfinn Brenna overtok 
hans plass.

Alvor og smil etter lunsj
Lørdag ettermiddag satte administre-
rende direktør Geir A. Mo tonen med 
en engasjert framstilling av hvilke ut- 
fordringer og hvilke muligheter NLF 
som organisasjon står overfor, og ikke 
minst hvordan vi i fellesskap skal arbei-
de videre. 

En framstilling enda mer preget av in-
formasjon «på innpust og utpust» kom 
deretter fra statssekretær Bård Hoksrud 
som hadde tatt en omvei lørdag fra Oslo 
via Gol, før han skulle hjem til Bamble. 
Men, som han hadde lovet: «jeg pleier 

SATTE REKORD
TIL FJELLS

Rekordmange deltakere på årsmøtetreffet 

 i region III på Golsfjellet. 

Tekst: OLAV KLASSON VEFALD btv@lastebil.no

SOSIAL MØTEPLASS: Den delen av NLFs 
hovedmål ble godt ivaretatt på Storefjell.

MULIGHETER: Geir A. Mo i kjent positur om NLFs oppgaver.

BÅRD HOKSRUD: Kontrolltallene kommer ikke 
nå, men på forbundsstyrets neste møte.
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Jubilanter  
På dette årsmøtet var det en lang rekke 
jubilanter fra de tre fylkene. Alle hadde ikke 
mulighet til å være til stede, men de 15 som 
var der hadde til sammen 615 års NLF- 
medlemskap.  Senior i så måte: Kongstein 
Transport fra Horten med 70 års medlem-
skap, og Bjarne Fadum, Tønsberg med 50 år. 
Vi gratulerer og takker alle!

alltid å stille på NLF-møtet i region III». 
Han beklaget at han ikke kunne pre-

sentere ferske tall om kontroll av bom-
brikkene, men han lovet at dette har 
hans største oppmerksomhet. Også til-
tak mot ulovlig kabotasje og kontroll av 
anleggsentreprenører for å motvirke 
sosial dumping skulle være høyt på  
departementets agenda framover.

Smilet og ettertanken
Hans Chr. Medlien, selverklært kruse-
dullfilosof fra Moelv, sørget for å trekke 
fram smilet. På sin sedvanlige, under-
fundige måte fikk han oss til å forstå at 
livet og utviklingen ikke er en rett linje, 
hverken i den ene eller andre retningen, 
men en krusedull. 

Medliens åpningsreplikk skal vi av 
hensyn til fremtidige tilhørere ikke 
gjengi, men vi kan forsikre om at med 
den, og de neste 45 minuttene hadde 
han forsamlingen i sin makt. Og da var 
det bare å «Pus Tut», som han sa, og over 

til besøk i den store messehallen hvor 
lastebiler og øvrige stands fikk godt  
besøk. 

Utstillerne ga uttrykk for at opplegget 
fungerte godt.

Noe som er uteglemt da?
Ja, et formiddagsprogram for ledsagere 
i form av et vin- og matkurs ledet av 
«Hanne Høne» Veikåker fra Krødsherad 
hadde åpenbart falt i smak for bortimot 
90 personer. Undertegnede fikk dessver-
re ikke mulighet for å delta i dette. 

Jeg fikk derimot gleden av å se alle 
samlet til en festmiddag på kvelden. God 
mat og drikke bekom vel de fleste vel. Og 
Asbjørn Bekkevoll knyttet det hele ele-
gant sammen som toastmaster, mens 
Heidi Dahl hilste fra forbundsstyret, men 
med en høyst personlig touch. 

Vel blåst både til henne og til Ola Egil 
Leikvold som avsluttet den offisielle del 
av kvelden, med en sluttreplikk som lød 
«..de’ kunne ha vøre mykje verre».

TELEMARKINGENE: Steinar Nordskog (40) frå venstre, Jan 
Vidar Torsberg (25) og Nils Sauro (40).

BUSKERUDJUBILANTER: Martin Tangestuen (f.v.), Arne 
Søhus, Knut Brekke, Thor Kristian Lien, Terje Tandberg, 
Nils Ole Ødegården og Trond Weum (alle 40 års 
medlemskap).

VESTFOLDINGER: Bjarne Fadum (50) fra venstre, Hans 
Anker Kongstein (70), Kurt Oskar Liland (40), Bernt H. 
Næss (40), Johan Espeseth (40), Marit Lund (25) og Nils 
Topstad (25).
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Bra frammøte på årsmøtet i 

Østre-Agder Lastebileier- 

forening

Tradisjonen tro hadde Østre-Agder 
Lastebileeierforening møte på Kroverten 
på His. Det var godt oppmøte og gode 
saker på agendaen. Det offisielle pro-
grammet ble relativt raskt gjennomført, 
og med valg av følgende nye styre: 

Leder Tor Bringsverd og nestleder er 
Helge Gustafson. Monica M Leirvik, 
Artur Engeland, Tor Inge Flodquist er 

styremedlemmer mens Geir Dokkedal 
og Trond Veråsdal er varamedlemmer.

Hovedtema på møtet var den nye E18 
mellom Tvedestrand og Arendal.  
Harald Tobiassen fra Statens vegvesen 

hadde et veldig godt og utfyllende inn-
legg om utbyggingen. Og her har  
Harald og Co. gjort en utrolig bra jobb. 
Uten dem tror vi neppe vegen hadde 
kommet så fort. 

ÅRSMØTE 
ØSTRE-
AGDER

GOD OPPSLUTNING: Mange deltok på Årsmøtet på His. Foto: Monica Myrvang

Veg på agendaen under  

distriktsmøtet.

Etter den obligatoriske delen av års-
møtet var det stortingsrepresentant 
Kjell Ivar Larsen (FrP) som oppdater-
te oss, så langt det lot seg gjøre. Han 
tok for seg status for «Vegselskapet», 
om utbygging av E39 ville komme inn 
i dette, noe de hadde som mål og ar-
beidet intenst med. Han synes å ane 
en positivitet i så måte, og at vi trolig 
vil få svar på dette innen vårsesjonen, 
i år. 

Bomreform
Videre fortalte han om Bompengere-
formen det jobbes med. Her vil det 
også foreligge en del avklaringer i  
løpet av våren. Hovedmålet med den-

ne reformen er en større andel skal gå 
direkte til vegformål. 

Kåre Glomsaker (FrP) kunne for-
telle at også i år vil det bli et betydelig 
asfaltarbeid på fylkesvegene, særlig i 
vest. Det ble en del kommentarer 
rundt det til dels dårlige vinterved- 
likeholdet, spesielt i innlandet, noe 

han hadde registrert og tatt opp med 
Vegvesenet.

Heder og ære
Kåre Glomsaker (FrP), er en hand- 
lingens mann, frittalende og direkte. 
Det er kvaliteter vi liker. Vi setter vel-
dig pris på arbeidet Kåre har gjort i 
SAM-utvalget.

Arne Frivoll fikk stor takk for sin 
innsats som vår lokale «samferdsels-
minister». Det har vært høringer og 
traséer som er behørig studert og be-
svart. Arne Frivoll og Sigurd Rusdal 
ble tildelt merket for ti års medlem-
skap.

Fylkeslederne uttrykte glede over å 
få overrekke slike utmerkelser til med-
lemmer som utviser en så stor interes-
se for organisasjonen som tilfellet er. 
Det er ikke mange tilstelninger eller 
arrangementer disse ikke får med seg. 
Gratulerer.

DISTRIKTSMØTE VEST-AGDER

HANDLINGENS MANN: Kåre Glomsaker.  
Foto: Vest-Agder fylkeskommune

Tekst og foto: REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no
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Vi ser av alle solemerker at transport i 
framtiden vil øke. Den fremste indika-
toren er kanskje befolkningsveksten. 
Befolkningen vokser raskt og rundt 
2040 er vi 40 prosent flere mennesker 
enn i dag. Da vil vi trenge mer av alt. 

I følge regjeringen skal vi også satse 
på infrastruktur i samfunnet. Da blir det 
spennende å se om de oppfyller forvent-
ningene som er skapt. 

På våre trakter vil det si tunnel under 
Boknafjorden, ny E18 mellom Arendal 
og Tvedestrand (helst helt til Sørlands-
porten) og ny E39 fra Kristiansand til 
Stavanger. 

Når vi i tillegg ser at netthandel bare 
øker sier det seg selv at veksten vil kom-

me. Av erfaring er det ikke grunn til å 
tro at økningen i godstransport kommer 
kun på tog og kjøl.

Da vil vi trenge flere hender for å ut-
føre det samfunnet forventer av oss

I dag er det slik at «uten lastebilen 
stopper Norge». Det er ikke engang en 
overdrivelse. Det forventes av oss fram-
over også. Da må vi arbeide hardt for å 
rekruttere nye sjåfører. 

NAV – MEF - NLF
NLF tok initiativ til et møte med NAV 
for å se om det var mulig å utdanne sjå-
fører til tungbil via NAVs system. Der 
møtte vi utelukkende positivitet. 

Sammen med MEF har vi på Agder 

Storbilskole utdannet 14 nye sjåfører. 
For å plukke ut disse 14 har de vært 
gjennom to intervjurunder. 

Her vet vi at holdninger, innsats, fra-
vær, presisjon, fleksibilitet, interesse med 
mer er til stede. Så her kommer det sjå-
fører med de riktige holdningene.

Trenger du vikarer eller faste sjåfører? 
Klare for oppdrag i hele landet.

Alle sjåførene er ferdig utdannet i juni, 
noen litt før. Hvis du trenger sjåfør kon-
takter du Kai Kristiansen på 911 03 390 
eller 37 02 55 00, så kan du gjøre en 
direkte avtale for intervjuer med sjåføre-
ne. De er fleksible og kan arbeide i hele 
Sør-Norge.

KLARE TIL INNSATS: Denne gjengen er klar til å sette seg bak rattet. 

TRENGER DU NY SJÅFØR?
Tekst og foto: REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no

Rekrutteringsprosjekt i samarbeide med MEF, NAV og NLF
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For å lage en ny ramme om-

kring årsmøtet la vi dette i år 

til Trondheim.

Tanken var å gjøre noe helt nytt ved å gi 
både delegater og ledsagere en ny opp-
levelse.

Hotellet vi valgte, Scandic Nidelven, 
innfridde forventningene og årsmøte-
deltakerne syntes å være fornøyde både 
med det faglige og det sosiale. Enda fle-
re medlemmer kunne gjerne ha deltatt.

Aktuelle saker
Geir A. Mo holdt et innlegg om «Status 
og utfordringer». Med det positive synet 
han formidlet om framtida for norsk 

transportnæring, engasjerte dette tilhø-
rerne. Gjennom hele årsmøtet hørte 
undertegnede at enkelte av de momen-
tene som kom fram ble diskutert.

Bilberging
Bilberging har skapt stort engasjement i 

Midt-Norge. To bilbergere som brenner 
for sitt fag redegjorde for viktigheten av 
at bergerne er lokalisert slik at bileierne 
lett kan få hjelp når uhellet er ute. De 
store aktørene må ikke få lov til å styre 
både lokalisering og økonomi for de som 
driver bilberging. Det tjener ikke bran-
sjen i det hele tatt.

Vinterutrustning
Lederen på trafikkstasjonen på Heim-
dal, Jan Ivar Moen, var utfordret til å 
orientere om dekk og annen vinterut-
rustning. Og ikke minst, gi et inntrykk 
av hvordan bilene som blir kontrollerte 
er utstyrt for kjøring på norske vinter-
veier.

Samarbeidspartnerne var også i år 
med på møtet. Takk til dem for deres 
engasjement!

Det nye styret
Leder: Finn Andre Fredvig – Erichsen, nestleder: Torstein Ottem. 
Styremedlemmer: Jens Opshaug, Nils Anders Larsen og Rune 
Mogstad. Varamedlemmer: Gunnstein Hoem og Arne Fiske.

Under festmiddagen fikk både det avgående styret og styreleder 
ros for sitt arbeid.

KONTROLL: Jan Ivar Moen fortalte om sine erfaringer.

FYLKESÅRSMØTE I MØRE OG ROMSDAL

Tekst og foto: DAGRUN KRAKELIG more@lastebil.no

FOREDRAG: Geir A. Mo snakket om status og utfordringer.
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I år ble det en tur på «bølgen blå» med 125 deltagere fra 

Hordaland/Sogn og Fjordane på Stavangerfjord.

Vi ble møtt på Fjord Line fredag etter-
middag med deilige danske smørbrød. 
Det ble gjennomført årsmøter for NLF 
Hordaland/ Sogn og Fjordane. 

Urolig intro
Innledningen til programmet lørdag ble 
noe urolig da det blåste opp til liten 
storm. Fylkesleder Jan-Ove Halsøy åp-
net temadagen før viseadministrerende 
direktør Jan-Terje Mentzoni snakket om 
«Status og muligheter – NLF 2015».

Scania, TKH, Biltilsynet og våre 
samarbeidsparter Statoil, If, Dekkmann 
og Nordea var også på plass.

Høydepunkt
Det store høydepunktet var da seks 
medlemmer ble hedret for langt og tro-
fast medlemskap. Kjell Birkenes fra 

Hordaland ble hedret for ti års medlem-
skap. Knut Fanebust og Torgils Rogne 
fra Hordaland, og Elias Sandbakk fra 
Sogn og Fjordane for 25 år og ikke 
minst Kjell Sandvik Jensen og Leif Myr-
dal fra Hordaland for 40 års medlem-
skap.

Gir blaffen i Vestlandet
E39 Europaveien var stengt i over en uke 
grunnet snøskred. Dette fikk store konse-
kvenser, spesielt for tungtransporten.
NLF Hordaland/ Sogn og Fjordane er mildt 
sagt lei av at farlige vegstrekninger på Vest-
landet ikke blir prioritert. Det er på høy tid å 
sette foten alvorlig ned. Vestlandet blir ned-
prioritert når det skal avgjøres hvilke strek-
ninger som skal få penger til rassikring. 
Vi kan ikke leve med at folk skal sette liv og 
helse i fare for å kjøre på vestlandsveiene. 
Det er på høy tid at politikerne reagerer. 
Det finnes ikke gode omkjøringsalternativer 
for tungtransporten. Mange av de mindre vei-
ene er ikke bygd for hverken høyden, lengden 
eller vekten på bilene våre, så vi blir jo full-
stendig rammet når noe sånt skjer. 
Det er ikke forsvarlig for lastebiler å kjøre på 
disse veiene. Det fører til dyrere transport og 
store forsinkelser. 

De nye styrene
Dette er styresammensetningene etter års-
møtet. Hordaland: Leder: Jan-Ove Halsøy, 
nestleder: Torgils Rogne. Styremedlemmer: 
Kjell Åge Ekeland, Frode Børven, Gunnar 
Stamneshagen, Jørund Vevle og Per Atle  
Ådland. Knut Nordvik og Leif Vaa er varamed-
lemmer. Kåre Nordstrøm og Kjell Sandvik 
Jensen tok ikke gjenvalg.

Sogn og Fjordane: Leder: Rolf Olav Ten-
den, nestleder: Inge Råheim. Styremedlem-
mer: Magne Hafstad, Arne Ljotebø, Asgeir Gil, 
Rangvald Flåten og Martin Bjørkhaug. Vara-
medlemmer: Glenn Morten Hestetun (Sogn), 
Per Bortheim (Sunnfjord) og Ingebrigt Naust-
dal (Nordfjord). Frank Holene hadde takket 
nei til gjenvalg. 

FYLKESÅRSMØTER, 
TEMADAG OG MINIMESSE 

Tekst og foto: BIRTHE MINKEN bm@lastebil.no

RASET: Rett sør for Masfjordtunnellen var vegen stengt 
over en uke. Foto: Per Andreas Øren

HEDRET: Kjell Sandvik Jensen (t.v.) ble hedret for 40 års 
medlemskap i NLF. Her overrekker Jan-Terje Mentzoni 
beviset på NLFs respekt og takk.

LODD: Loddsalget var populært, men trekningen som hardingen Frode Børven gjennomførte blir nok husket best.

Ny kollegahjelper
Bernt Helgås gir seg som kollegahjelper i Sogn og Fjordane etter mer enn ti års innsats. Han 
har vært en kunnskapsrik resurs som kollegahjelper og gjort en strålende jobb for lastebil- 
næringen i fylket. Styret og Birthe Minken takker han for at vi har hatt gleden å ha Bernt som 
kollegahjelper.Frode Børven kommer inn som ny kollegahjelper.
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Bakgrunnen var et ønske om å heve  
aktiviteten innenfor NLF Trøndelag 
gjennom et større engasjement i lokal-
foreningene. Etter noen timer med 
gruppeoppgaver og diskusjoner, kom vi 
fram til at lokalforeningene skal utarbei-
de årlige tiltakslister. Tiltakene vil i ho-
vedsak være praktiske oppgaver som 
bidrar til å sette NLF på kartet. Det kan 
for eksempel være kjøretur med poli- 
tikere eller  skolebesøk. 

Kompetanseheving
Videre ble vi enige om å gjennomføre 

kurs i lokalforeningene som en del  
av kompetansehevingsprogrammet vi 
gjennomfører med regionstyret. I første 
omgang snakker vi om opplæring innen-
for kommunikasjon, presentasjon og 
Powerpoint. 

Vi kommer tilbake til tid og sted for 
disse kursene. 

Stabile styrer
Årsmøtet ble gjennomført på tradisjo-
nelt vis sammen med våre samarbeids-
partnere. Under valget ble det få utskif-
tinger. Øyvind Klungervik gikk ut av 

utvalg for levende dyr. Her kom Bjørn 
C. Lien inn som ny. Anders Høiseth 
gikk ut av utvalg for anlegg, vedlikehold 
og brøyting. Her kom Arnt Egil Aune 
inn som ny. 

Eivind Thyholt og Torstein Sæternes 
gikk ut av valgkomiteen, mens Olav 
Skarsbakk og Håvard Sandnes kom inn 
som nye. Jan Weiseth gikk ut som vara-
medlem til regionstyret, mens Torstein 
Sæternes kom inn som hans erstatter. 

Vi takker de som gikk ut for innsatsen 
og vi ønsker de nye velkommen.

HEDRET: Øyvind Vik fikk overrakt nål og plakett for 40 års medlemskap. Øyvind har i løpet av disse årene innehatt flere verv i NLF. 
Nestleder Harald Ulven (f.h.), Øyvind Vik og leder Niklaus Haugrønning.

TRØNDELAGSMØTE 
OG ÅRSMØTE

Dagen før årsmøtet samlet vi lederne for lokalforeningene,  

representanter fra distriktene og regionstyret til det vi kalte «Trøndelagsmøtet».

Tekst og foto: ROAR MELUM rmv@lastebil.no
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REGION 6
TRØNDELAG

www.utvalgte.no

Dombås
 Tlf: +47 61 24 10 23

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

 e d Kro  Skjåk
 Tlf: +47 61 21 40 24

5 Taverna Alvdal
 Tlf: +47 62 48 71 33

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

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

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

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

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

 ser e   Elverum
 Tlf: +47 452 35 056

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

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

Sammen setter vi standarden for spisesteder langs norske veier.

Vinteren som aldri kom førte 

nok til at mange har hatt lite  

å gjøre. 

Etter noen magre måneder så er det godt 
at asfaltsesongen endelig er igang. Det 
betyr at mange må innstille seg på lange 
dager bak rattet, og at nettene tilbringes 
i bilen. Det må nok også til for at regn-
skapet skal vise pluss, samtidig som at vi 
andre får bedre veger å kjøre på. 

Det står respekt av den jobben dere 
gjør, natt og dag.

I Nord-Trøndelag skal mer enn 110 
kilometer asfalteres. I Sør-Trøndelag skal 

det legges asfalt på 103 kilometer av  
fylkesvegnettet, mens det vil bli lagt ny 
asfalt på 60 kilometer av riks- og europa-
vegnettet.

ENDELIG 
TID FOR 
ASFALT

I GANG: Til sammen går det med 172 000 tonn asfalt på fylkesvegene i sommer. Det koster trøndelagsfylkene til 
sammen nesten 200 millioner kroner. Foto: Veidekke
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REGION 1
ØSTFOLD OG 

OSLO/AKERSHUS

REGION 7
NORDLAND, TROMS  

OG FINNMARK

Til sammen 19 medlemmer møtte opp 
til en fin årsmøtehelg hvor hovedtema 
var Hålogalandsveien og Hålogalands-
brua. Statens vegvesen bidro og det var 
også lagt inn en befaring av bruprosjek-
tet (som blir Norges nest største med 
sine 1 533 m). 

Hålogalandsveien omfatter E10, rv. 
83 og rv. 85 Evenes-Harstad-Sortland 
som planlegges under ett, og skal gjen-
nomføres som statlig plan (planperiode 
2,5 år), og som OPS-prosjekt. Planlagt 
ferdigstillelse er i 2025.

Kiel neste år
Årsmøtet vedtok felles årsmøte for re-
gion 7 på Kielfergen i 2016, både av 

praktiske og økonomiske grunner. Det 
ble vedtatt en resolusjon med forslag 
om å opprette et faglig forum for vei-

vedlikehold med deltakelse fra Statens 
vegvesen, entreprenører og underentre-
prenører.

Store avstander
Som tidligere, var det stort sett valgte 
delegater som stilte opp på årsmøtet i 
Nordland. En årsak er nok lange av-
stander i fylket og at kommunikasjonen 
er ikke så gode mange steder.  Kanskje 
vil årsmøte på Kielfergen vekke større 
interesse og gjøre det lettere for flere å 
komme.

Oppfordringen er i alle fall klar: KOM 
SOM DU ER OG VÆR MED, DA 
VEL! 

GJENVALG: Einar Endresen ble gjenvalgt som styreleder 
med Karstein Larem som nestleder. 

FYLKESÅRSMØTET I NORDLAND
Hvor blir det av alle medlemmene?

Tekst og foto: HERMAN HANSON hah@lastebil.no

TEMA: Hålogalandsveien og Hålogalandsbrua var hovedtema på møtet.

FORTSETTER: Også styret ble gjenvalgt.
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REGION 7
NORDLAND, TROMS  

OG FINNMARK

Transportnett 
Tromsø er lydhøre 
Transportnett Tromsø forsøker å løse 
transportutfordringer for gående, sy-
klende, personbiler og tungbiler.

Regionsjefen deltok på møte der for-
målet var å få spilt inn behovene til var-
eleverandørene inn i prosjektet Trans-
portnett Tromsø (TT). 

TT ser også på en ny Kvaløyforbindel-
se, og en ny Tverrforbindelse mellom 
Brevika og Langnes som tunnel. Dette 
er noe NLF har spilt inn som et behov 
allerede under forprosjektet Veivalg 
Tromsø i 2010. 

TT deltok på styremøte til NLF 
Troms i fjor vår for å forhåndsinformere 
om prosjektet. 

Noen konkrete resultater fra møtet:
•  Tone Hammer i Tromsø kommune har 

innkalt til møte i april med fylkeskom-
munen og Statens vegvesen vedrørende 
varetransportens behov.

•  Mari Bergset i Steinsvik arkitektkontor 
ønsker samarbeid vedrørende opplæ-
ring av nye landskapsarkitekter.

•  Magnus Kristiansen i næringsforenin-
gen ønsker Luks som representant for 
vareleverandøren, og transportbransjen 
med i en logistikkgruppe som arbeider 
med politikerne.   

Det var Leverandørenes Utviklings- 
og Kompetansesenter (Luks) som inn-
kalte til møtet og Tromsø Næringsfore-
ning som var arrangør.

Døgnhvileplasser, vintervedlikehold, kontraktsformer og 

kontrollvirksomheten til Statens vegvesen ble satt på dagsordenen. 

I tillegg informerte Vegvesenet om nye 
vegprosjekter i Finnmark. 

Døgnhvileplass kommer
NLF og MEF i Finnmark samarbeider 
hvert år om et fellesmøte med Statens 
vegvesen. Det ser nå ut til at fylkets før-
ste døgnhvileplass kommer på plass i 
løpet av året ved Tana Bru. Dette er noe 
NLF har jobbet med over mange år. Vi-
dere ser det ut til at Alta vil få to loka-
sjoner, en ved Kvenvikmoen sør for Alta 
og en i Bukta som er havneområdet i 
Alta. 

Dårlig brøyting
Ny kontraktsform på E6 Sennalandet 
ble diskutert inngående og problemstil-
lingen er at man forsøker en turnusord-
ning hvor det er krav om at brøytebilen 
skal passere hver tredje time. NLF me-

ner at dette overhodet ikke er tilstrekke-
lig på en fjellovergang ved dårlig vær. 

Statens vegvesen ser også problemene, 
og er i dialog med entreprenøren om 
dette. 

Kontrolletaten var også med på møtet 
hvor blant annet tilbakeholdsrett og 
bombrikkekravet ble diskutert.

Mye veg
Av nye vegprosjekt framover er fullfø-
ring av Alta Vest det klart største pro-
sjektet. I tillegg kommer nye parseller på 
strekningen Skaidi - Hammerfest igang 
i løpet av kort tid. 

Det er også rekordstore bevilgninger 
til asfaltering i Finnmark i 2015, både til 
riks- og fylkesveger. Dette er gledelig og 
det gagner bransjen både som vegbruker 
og som tilbyder av asfaltering. 

KONSTRUKTIVT MØTE 
MED VEGVESENET

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

MØTET: Bildet er fra møtet hvor følgende deltok. Fra MEF: Arne Berg, Randi Pedersen, Jan Erik Opgård, Jan Sverre 
Pedersen. Fra NLF: Yngve B Harila, Rune Holmen, Arnt Wang og Odd Hugo Pedersen. Fra Statens vegvesen: Tor Inge 
Helander, Asle Pedersen og Roy Furumo.

UTFORDRINGER: Tone Hammer er prosjektleder for 
Transportnett Tromsø. Foto: NLF
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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 arnemara@online.no 91 81 72 43

Sogn og 

Fjordane

Jomar Standsnes j-standn@online.no 91 17 83 28

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



Bombrikke  
“Norgesbrikken”  
fra Statoil

• Én standard Autopass brikke, felles for alle bomstasjoner

• Maksimal rabatt ved passering i alle bommer

• Fakturering sammen med drivstoffyllinger

• Ingen forhåndsbetaling

• Ingen bindingstid

• Egne priser for NLF-medlemmer
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JUBILANTER

GUSTAV HILLING, 8261 INNHAVET

Bak rattet på en Chevrolet startet han å kjøre anleggs- 

transport for faren i 1963. Han er oppvokst med transport 

og faren startet i bransjen allerede før andre verdenskrig 

med lastebil langs riksveg 50. I dag har Hilling en lastebil 

og den benyttes til anleggstransport. På fritiden har han 

vært aktiv som tillitsvalg i NLF i Salten. Friluftsliv 

er også noe han setter pris på.

7003.06

FRED HÅKON LARSEN, 1337 SANDVIKA

Larsen startet med en Ford Transitt i 1970 og sørget for å kjøre stykkgods til ulike kunder. 

Nå har han åtte biler og har utvidet virksomheten til også å gjelde kran, flytting og vare- 

hotell. Hans yngste datter styrer i dag det meste av sistnevnte. Han har vært tilsluttet  

Transportsentralen i Asker og Bærum helt fra starten i 1970, og er fortsatt med der.

Selv beskriver jubilanten jobben også som hobby, men han prøver også å få brukt litt tid  

på motorsykkel og bobil. Turer i Norden og Europa står høyt for ham. Fred Håkon har også 

hatt tillitsverv i NLF.

7006.06

JOHN VIDAR GUNDERSEN, 5598 FJÆRA

Han begynte å kjøre i august 1963, en Volvo L375 «Bamse», 

i anleggskjøring i forbindelse med kraftanlegget i Røldal/

Suldal. Fra 1967 har det mest vært langtransport i inn- og 

utland. John Vidar har eid 34 biler av diverse merker, men nå 

er alle solgt.  Jubilanten startet i sin fars firma i 1963, Fjæra 

Bensin & Service, (Drosje og lastebiltransport på «gamle» 

E134 – E76 den gangen). Da faren gikk bort i 1975 tok han 

over bevilgningene. Han startet Hardanger Transport i 1991, 

og var daglig leder der fram til 1996 da han begynte å kjøre egen bil igjen. Han solgte bilene 

til Hardanger Transport i 2002, og solgte seg ut av firmaet i 2008. Han var formann i Indre 

Hardanger Lastebileierforening på 90-tallet. I 2008 mottok han 50-årsmerket fra NLF. På  

fritiden står veteranbiler høyt. Han eier: Ford Taunus 17M, 1966 mod., Fiat 600D, 1967 mod., 

Ford Thames ET6 (lastebil) 1951 mod. og Ford F620, 1955 mod. Når han ikke skrur bil liker 

han å ta en tur på fjorden for å fiske. I tillegg prøver han å få reist litt. Han la egentlig kjøre-

karrieren på hylla i 2014, men hvis noen slår på tråden så sier han neppe nei til å ta en tur.

7019.06
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BJØRN NORDVIK, 2770 JAREN

I 1963 begynte Bjørn å kjøre for sin far, Arvid Nordvik. Han 

kjørte tippbil og melkebil på Hadeland. I 1968 kjøpte han sitt 

første vogntog fra Nortrail som han begynte å kjøre med på 

kontinentet. Hans første tur gikk til Sveits. Han har i alle år 

sverget til Mercedes.  I 2005 solgte han kontinentbilen og 

kjøpte seg trekkvogn, en Actros 2550 og containerchassis.

Han begynte da for Norsteve i Oslo, der han kjører den dag i 

dag. Hans interesser og hobby har vært å kjøre lastebil, noe 

han vil fortsette med så lenge helsa holder. Familien  

gratulere en sprek 70 åring med dagen.

7024.06

85 år
25. Svein Edvin Ekeren, 3539 Flå

80 år
19. Narve Fredheim, 2443 Drevsjø

28. Torbjørn Egeland, 4436 Gyland

75 år
19. Øistein Nilsen, 3942 Porsgrunn

22. Jarle Lonmo, 7976 Kongsmoen

22. Jarle Ottesen, 7088 Heimdal

26. Torleiv Steine, 4237 Suldalsosen

70 år
  3. Gustav Hilling, 8261 Innhavet

  3. Nils Frode Dybvik, 6012 Ålesund

  6. Fred Haakon Larsen, 1337 Sandvika

16. Kjell Agnalt, 1667 Rolvsøy

17. Leidar Eilertsen, 9590 Hasvik

17. Håvard Heggeriset, 2440 Engerdal

19. John Vidar Gundersen, 5598 Fjæra

23. Terje Malo, 6414 Molde

23. Jarl M. Rognaldsen, 6900 Florø

24. Bjørn Nordvik, 2770 Jaren

24. Geir Steinsvik, 4160 Finnøy

65 år
19. Rolf Jørgensen, 9357 Tennevoll

19. Arne Brødsjømoen, 3750 Drangedal

24. Terje Røbeck, 8281 Leinesfjord

26. Jan Slettevold, 1657 Torp

28. Jostein Sæter, 6460 Eidsvåg i Romsdal

60 år
  2. Øystein Greibesland, 4715 Øvrebø

  4. Kåre Hallonen, 9930 Neiden

  6. Frank Henning Linløkken, 1481 Hagan

13. Jan Sigve Herredsvela, 4360 Varhaug

15. Jon Magne Nergård, 7334 Storås

18. Knut Romundset, 6697 Vihals

19. Erik Enderud, 2224 Austmarka

23. John Th. Thollefsen, 3178 Våle

25. Sigve Krageboen, 4790 Lillesand

29. Magne Grønnevik, 5437 Finnås

55 år
  1. Arvid Flatabø, 6800 Førde

  2. Heidi Dahl, 3241 Sandefjord

  2. Bengt Agnar Dørmænen, 9935 Bugøynes

  3. Harald Stokke, 7056 Ranheim

  4. Jim Austad, 6686 Valsøybotn

  6. Jan S. Krog, 1870 Ørje

  7. Frank Jensen, 7224 Melhus

11. Per- Arne Becher, 3420 Lierskogen

21. Erik Nilsen, 1815 Askim

22. Tor-Magne Tengesdal, 4387 Bjerkreim

26. Kristoffer Kjos, 3512 Hønefoss

27. Jan Werner Hansen, 3044 Drammen

30. Helge Flåtten, 3960 Stathelle

50 år
  2. Erik Waaler, 2008 Fjerdingby

  2. Erik Gundersen, 3518 Hønefoss

  6. Jan Ove Krokgjelet, 2319 Hamar

10. Morten Berg, 3232 Sandefjord

12. Elling Kalskin, 2760 Brandbu

23. Vidar Moen, 2022 Gjerdrum

25. Roy Birkelund, 2846 Bøverbru

28. Kjetil Engen, 1870 Ørje

45 år
  9. Eric Johansson, 6019 Ålesund

  9. Kjetil Nilsen, 9006 Tromsø

19. Arild Rognli, 9300 Finnsnes

25. Per Villi Tangen, 4275 Sævelandsvik

40 år
20. Jo Børge Dybvad, 7444 Trondheim

21. Jan Tore Roen, 2870 Dokka

24. Gunnar Moum, 3471 Slemmestad

29. Asmund Wadahl, 2647 Sør-Fron

35 år
  8. Arild Tistel, 6801 Førde

13. Vegard Solheim, 4352 Kleppe

17. Espen Hatlinghus, 7730 Beitstad

30 år
22. Håvard Reiten, 6650 Surnadal

FØDSELSDAGER I JUNI, 2015

JUBILANTER
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– Jo da, jeg har tenkte på det lenge, i mange år, men nå har jeg 

endelig meldt meg inn i NLF. 

Det sier Thor E. Grotle på Notodden.
Han startet med én lastebil og massekjø-
ring i 1993. Nå har Thor-Endre Grotle 
Transport AS sju biler og spiller på et 
langt større repertoar.

Gradvis vekst
Han har ikke stresset og mast for å bli 
stor, og det gikk fire år før han fikk sin 
første jobb for det offentlige.

– Vi fikk en brøytejobb, og to år sene-
re fikk vi en til. Siden har det bare ballet 
på seg, forteller han til NLF-Magasinet.

Nå har han fem ansatte i full tid, dat-
teren i 50 prosent jobb, en omsetning på 
åtte til ti millioner kroner i året og en 
tilfredsstillende resultatlinje.

– Det holder det. Vi er akkurat passe 
store og trenger ikke bli så mye større, 
sier han.

– Det er viktigere å bli bedre på det vi 
gjør enn å vokse, legger han til.

Fornøyde kunder
For det handler alltid om fornøyde  
kunder, private så vel som offentlige.

– Vi lever ikke av engangskunder. Det 
er alltid det neste oppdraget, gjensalget, 
som betyr noe, sier han.

Arbeids- og prispresset er også noe 
transportøren på Notodden merker.

– Konkurransen blir hardere. Jeg  
synes det er for lett bare å kjøpe seg en bil 
og kjøre på billigsalg. De som gjør det hol-
der ut i noen få år, og i mellomtiden er de 
med å ødelegger for oss andre som prøver 
å være seriøse og få til en levedyktig bedrift 
med trygge arbeidsplasser, sier han.

Han er lite imponert over måten stat-
en opererer på.

– De setter ut oppdrag og bestemmer 
samtidig prisen selv, sier han oppgitt.

Tre nye biler
Grotle satser likevel med tre nye biler i 

Tekst: STIG ODENRUD so@lastebil.no   Foto: OLAV VEFALD btv@lastebil.no

BURDE MELDT MEG INN
FOR LENGE SIDEN

’

’

Det er godt å ha  
NLF i ryggen
Thor E. Grotle

NYTT MEDLEM: Thor E. Grotle har meldt seg inn i NLF, og innrømmer at han burde gjort det før.



57NLF MAGASINET 2015 • NR 4

NYE NLF-
MEDLEMMER

REGION I - ØSTFOLD / OSLO OG AKERSHUS

Solan Transport AS 1160 Oslo
City Cargo Distribusjon AS O584 Oslo
Morten Skrettingland Transport 1430 Ås

REGION II - HEDMARK OG OPPLAND

Lundstad Etterutdanning AS 2816 Gjøvik
Thor B Velten Lastebiltransport 2480 Koppang
Jon Eirik Langseth Monsrud 2116 Sander

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

Flåten Maskin AS 6788 Olden
Nedreberg Maskin og Transport 6827 Breim
KLM Termo AS 5179 Godvik
Håland Transportservice AS 5943 Austrheim

REGION VI - TRØNDELAG

Ole Andreas Bjørnes 7732 Steinkjer

REGION VII - NORDLAND / TROMS / FINNMARK

Bodø Markise- og Persiennefabrikk AS 8012 Bodø
Fredrik Skaret 8071 Bodø
Steig Transport AS 8289 Engeløya
Ice Drift AS 8604 Mo I Rana
Egil Eriksen  9118 Brensholmen
Varanger Bilberging AS 9840 Varangerbotn

REGION III - BUSKERUD / VESTFOLD / TELEMARK

Frank Dahl Transport 3040 Drammen
Buskerud Anleggstransport AS 3412 Lierstranda
Bø Maskin og Transport AS 3157 Barkåker
Finn Arne Taalesen Transport AS 3280 Tjodalyng
Nakjem Transport A/S 3274 Larvik

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

Kåre K. Lode Transport AS 4323 Sandnes
Myrheim Kran & Transport AS 4160 Finnøy

stallen. Utstyret må være topp, for biler 
på verksted koster bare penger, og det er 
tapte penger.

– Vi må levere kvalitet, og da er utsty-
ret en avgjørende del av det, sier han.

De tre nye bilene er leaset og alle med 
serviceavtale og forsikring i Scania. 

– Scania forstår markedet og vår  
situasjon. De har god bransjekunnskap 
og vet at det går opp og ned. Det er vik-
tig, mener Grotle.

Litt treg
Han har ingen problemer med å inn-
rømme at han er litt treg. Han er heller 
ikke spesielt glad i papirarbeid.

– Papirer og byråkrati er noe av det jeg 
liker minst. For meg er det viktigste at 
vi gjør en god jobb, en jobb kundene er 
fornøyd med, forklarer han.

– Jeg burde nok ha meldt meg inn i 
NLF for lenge siden, men nå er det i alle 
fall gjort. Det er godt å ha noen i ryggen 
hvis noe skulle skje langs vegen, sier 
Thor E. Grotle.

HJULLASTER: En hjullaster hører også med i 
maskinparken.

NY BIL: Dette er en av tre nye biler de har kjøpt.



58 NLF MAGASINET 2015 • NR 4

N
år man benyttet floskelen – 80 
år er ingen alder – så stemmer 
det vanligvis ikke. Et av unn- 

takene er NLF eller mer korrekt, Norges 
Lastebileier Forbund.

Sånn umiddelbart kan man vel si at 
organisasjonen NLF aldri har vært mer 
vital og oppegående enn i dag. Mens vi 
andre oldinger har et svare strev med å 
følge med i utvikling på de fleste om- 
råder, går NLF inn i nåtid og fremtid 
med vyer om utvikling  til det bedre på 
de fleste områder.

Men NLF har en fortid
Det har opp gjennom årene vært en rek-
ke markante personligheter, både innen 
den frivillige staben, og den betalte sta-
ben. Man husker i disse dager okkupa-
sjonen fra den tyske krigsmakt for 75 år 
siden, da NLF var i sine barndoms år.   
5 år, og kanskje med lua i hånden…

Det var den gang da lastebileieren var 
bygdas mest populære mann, da han tok 
med alle kjerringene i nabolaget på tyt-
tebærtur – sittende bak på lasteplanet. 
Det var nemlig lovlig den gang, eller 

kanskje man bare ikke hadde fått på 
plass regelverket ennå ?

Det var da lastebileieren ble bedt om 
å ta en tur innom polet, når han først var 
i byen, og handlelisten var lang og om-
fattende fra bygdas innbyggere, men 
lastebileieren stilte opp, som alltid. Det 
var jo ikke for ingenting han var bygdas 
mest populære…

MEN, sakte skjedde det noe…
Priser på transport begynte å bli vik-

tig, vennetjenester kunne man ikke leve 
av i lengden, og konkurransen blant 
transportfirmaene økte i omfang. 

For å stå sterke, for å ha en samlet 
tropp på en måte, var det at NLF så 

dagens lys – og med rette, sett i et histo-
risk perspektiv.

Når det gjelder personligheter innen 
organisasjonen, kan jeg jo bare gå god 
for de jeg kjenner konkret, men det fin-
nes sikkert flere, som nok mange av de 
eldre der ute vil påpeke. Når det gjelder 
ledere nevner jeg i fleng: Gunnar Eige-
land, Gunnar Apeland, Olav Slaatsveen, 
og dagens markante leder, Geir A. Mo 
– alle har satt spor på sitt vis.

Uteapparatet
Det kanskje aller mest imponerende ved 
organisasjonen NLF er det frivillige ute-
apparatet, der mange frivillige gjør en 
enorm innsats og ofrer hele sin mangel-
fulle fritid på møter og sammenkomster 
som skal komme de mange NLF-med-
lemmer til gode. Lange dager bak laste-
bilrattet gjør den innsatsen de yter for 
NLF nærmest formidabel. For å nevne 
noen «gamle» travere på dette området, 
kommer man vel ikke utenom Erik Jo-
hannessen fra Tromsø, Erik Graarud fra 
Fredrikstad, Jan Ove Halsøy fra Bergen 
og Kjell N. Nilsen fra det blide Sørland 

Fortvil ikke, dette skal ikke 

være et korrekt historisk 

tilbakeblikk, men mer en 

betrakting på hvordan jeg  

ser på NLF – før og i dag…

Det var en gang da 
lastebileieren var bygdas 

mest populære mann
Arild W

Tekst: ARILD W

NLF –
80 ÅR 
UNG

POPULÆR MANN: Fra den gangen da 
lastebileieren var en populær mann i 
bygda og kjørte kjerringene på 
tyttebærtur....
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– alle frivillige og valgt av medlemmene. 
Også på det betalte planet, med andre 
ord dagens distriktssjefer, finnes det en 
rekke «stå på-folk» som daglig gjør seg 
bemerket. Guttorm Tysnes og Erik 
Rynning (sistnevnte nylig sluttet, men 
still going strong…) er to av de mer mar-
kante.

I tillegg er det sikkert en hel rekke 
mennesker som bør nevnes, men det 
overlater jeg til NLF sentralt.

Mitt første møte med NLF
Om man skal være ærlig, og det bør man 
jo være i en slik sammenheng, så jeg 

lenge på NLF som gutteklubben 
Grei, men akk så feil man 
kan ta. Gunnar Eigeland var 
den første lederen i NLF 
jeg opplevde, og som redak-
tør i TransportMagasinet, 
hadde vi nok våre små, men 
ikke alvorlige, feider. På 
sak selvfølgelig. På den posi-
tive siden glemmer jeg jo 
aldri hans utallige 
Lada-vitser… 

j
len

ARILD W: kjent for å ha beina på bordet.  
En artig tid med BNT som NLFs medlemsblad.

NLF-MEDLEM: Workin i Tromsø flytter hus.

NLF-VETERAN PÅ VEI UT I EUROPA: Graarud Transport.  
Lite trafikk den gangen.
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Et annet førsteinntrykk var Gunnar 
Apeland og hans sorte skinnfrakk, der 
han ble intervjuet på Dagsrevyen om 
streiken blant eierne og blokaden på Svi-
nesund, som blant annet medførte litt 
fighting blant de involverte. Tankene 
gikk da til USA og til lederen for Team-
sters – Jimmy Hoffa. Men igjen, akk 
hvor feil man kan ta. Uten å ta parti i 
noen sammenheng, uten å fremheve den 
ene lederen fremfor andre, så var Gunn-
ar Apeland den som endret kjøreretnin-
gen til NLF – fikk de frem i medias 
søkelys, og fikk organisasjonsstrukturen 
ledet i en fornuftig og riktig retning. 
Tomrommet etter Apeland var markant, 
helt til Geir A. Mo kom på banen. I dag 
ser jeg jo tegn på at «lua i hånden»-men-
taliteten er sterkt i ferd med å forsvinne, 
og kanskje er organisasjonen endelig 
klar til å ta de slagene som medlemmene 
ønsker og til tider krever. 

På landsmøtet i Geiranger, der jeg for 
første gang var til stede som presse-
mann, gikk det faktisk et lys opp for meg 
– ja, selv for meg! Da opplevde jeg et 
årsmøte som overbeviste meg om at det 
var svært mange dyktige folk i denne 
organisasjonen, og at de så til de grader 
hadde livets rett. At jeg senere aksepter-
te et tilbud om redaktørjobben i med-
lemsbladet, var vel kanskje en direkte 
følge av dette landsmøtet.

Hvor går ferden, NLF?
NLF er i sterk endring, det har min  
aldrende hjerne fått med seg – utrolig 
nok… Dagens ledelse med Geir A. Mo 
i spissen, er i ferd med å lede NLF inn 
på nye veier, veier som forhåpentlig fører 
organisasjonen frem mot en større  
aksept i det norske samfunnet.

Men et råd fra en gammal transport-
mann og mangeårig skribent i bransjen 

– glem ikke mennesket der ute. I et  
digitalt samfunn, der vi stadig påpeker 
at ungdommen er i ferd med å bli «ven-
neløse», det vi si i fysisk forstand, så er 
også dessverre den voksne verden i ferd 
med å gå i samme fellen.  Alt skal etter 
hvert foregå digitalt og via nettet, men 
faktum er – er det noen som virkelig har 
behov for menneskelig kontakt, så er det 
våre dyktige utøvere i en bransje som 
alltid (rent bortsett fra den tiden da de 
tok med kjerringene på tyttebærtur) vil 
ha behov for det rent fysiske samværet. 
Timene og dagene ensomme i lastebilen 
kan for mange være tunge å bære og det 
må NLF aldri glemme. Ikke bli så  
moderne at modernismen overstiger alt 
annet.

Mine nesten 10 år som redaktør for 
medlemsbladet ga meg mye, både på det 
teoretiske, men fremfor alt på det 
menneskelige plan. Fortsatt har jeg dag-
lig kontakt med mange av NLFs med-
lemmer, og det vil jeg prioritere å ha 
også i fremtiden.

Så hvor går ferden, NLF ? La i alle fall 
reisen bli gjort til medlemmenes ve og 
vel – før organisasjonen opp på et nivå 
den fortjener, og ta oss alle med på las-
set.

Til slutt – gratulerer med de første 
80 år, synd jeg ikke får oppleve de neste 
80!

MED FRA STARTEN: Solberg Transport i Kristiansand med 
75 års medlemsskap – var med fra starten.

GAMLE DAGER: Virkelig de gode gamle dager.



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.

/
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Vegard Rogne (20) vaks opp 

i lastebilen, og har aldri vore 

i tvil om yrkesvalet. På 20-års-

dagen vart han medlem i NLF.

Tekst og foto: TOR HALVORSEN  helmerh@online.no

FEKK 
MEDLEM-
SKAP PÅ 
20-ÅRS 
DAGEN

Femte generasjons 
lastebilsjåfør

Tekst og foto: TOR HALVORSEN helmerh@online no
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OVERRASKA: Vegard vart gledeleg 
overraska då han fekk medlemskap 
i NLF på 20-års dagen. Både han 
og sambuar Eirin Løkkebø køyrer 
stor bil. 
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– Sjå kva eg har i så ung alder, eg har 
hus, sambuar, ein liten son og ein jobb 
eg gler meg til å gå til kvar einaste dag.
Vegard Rogne er femte generasjons las-
tebilsjåfør i transportfirmaet Olav Rog-
ne AS på Voss. Han brenn for rekrutte-
ring og omdøme, og har som lærling fast 
bil i firmaet som onkelen og faren eig.

– Eg var ni år da bilen vart ny. Sjølv 
om han er 11 år gammal er han ikkje 
gått meir enn 500 000 kilometer, og er 
knapt innkøyrt, seier Vegard. 

Bilen, ein Scania 164G gjev Vegard 
akkurat dei utfordringane han jaktar. 
Sjølv ser han på seg sjølv som gammal-
dags, og likar ikkje automatikk. 

Tidleg ute
7. april vart Vegard 20 år, og i gåve fekk 
han familiemedlemskap i NLF av far 
Torgils Rogne. 

– Eg er jo stolt over at han vel å gå inn 
i yrket, seier Torgils. 

– Han har gjennom oppveksten sett 
kva det kostar å vera yrkessjåfør, men 
han har også sett kvifor yrket er kjekt.
Den erfarne sjåføren og organisasjons-
mannen meiner fleire bør gjera som han, 
å melda inn borna sine i organisasjonen. 

– Det er ingen løyndom at bransjen er 
på veg til å forgubbast. Ved å få fleire 
unge inn i organisasjonen får dei ein 
unik sjanse til å delta i organisasjons- 
livet, og vil oppleva samhald og mogleg-
heit til å halda seg oppdatert. 

Tranportfamilie
Historia til bedrifta på Voss skriv seg 
langt attende i tid. Bestefar til dagens 
eigarar kjøpte fyrste bil i 1923, men det 
finst skriv som syner på at oldefar fekk 
løyve til å driva skysstransport med hest 
og vogn alt i 1906. I dag tel Olav Rogne 
AS 25 tilsette. Kundegrunnlaget er 

breitt, 
og dei 
k ø y r e r 
for Schen-
ker, Postnord, 
Voss Cement. Kraft-
fôr, brød, bensin og olje, sement, betong- 
element, emballasje, øl og brus er på las-
set til bilane deira. I tillegg har dei fleire 
tippbilar. 

Dei konsentrerer seg i hovudsak om 
lokal transport, og om å ha eit så breitt 
kundegrunnlag at dei ikkje er avhengige 
av enkelte, store kundar. 

Også Vegard gjer sitt for å syta for 
rekruttering. I februar fekk han ein son 
med sambuar Eirin Løkkebø, som gjekk 
frå kokkeyrket til sjåføryrket. Og går det 
som Vegard vil, vil også vesle Even køy-
ra stor bil når han veks til.

– Eg vart med som sidemann då eg 
vart 12 år, og byrja med lærekøyring 
som 16-åring. Det var lovleg då, men 
reglane er endra sidan, seier Vegard. 

Utdanninga har han frå Sogndal, og 
framtida er meisla ut, han vil driva med 
transport. 

– Det er mykje jobb, men eg må takka 
ho heime for at ho forstår at eg ikkje 
alltid kjem heim når eg skal, seier han.

Brenn for rekrutteringa 
På skulen Vegard gjekk, var det 15 stu-
dieplassar. Åtte starta, fem fullførte. 
Vegard vil ha fleire inn i yrket, og tek 

LITEN PLASS: Det er ofte lite å gå på for Vegard og andre yrkessjåførar.
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gjerne med seg folk i bilen som er nyfikne. For han held på at det 
å vera lastebilsjåfør er eit fint og gjevande yrke.

– Ingen dag er lik, du veit ikkje kva du går til når du set deg bak 
rattet. Samstundes er ein til nytte, og gjer ein viktig jobb for 
samfunnet. Det er ikkje noko gullgruve, men samhaldet og det 
sosiale i bransjen er viktig, seier den unge sjåføren, som har skiltet 
«Hils på en kollega, ta en kaffe» på frontruta. 

Han framsnakkar også yrket sitt ved alle høve, og veit at om-
dømet til lastebilsjåførane ikkje er på topp. 

– Feite, late og underbetalte utlendingar er gjerne biletet man-
ge har. Men det er ikkje slik, det er ikkje berre å vri på rattet og 
klø seg i rumpa, seier Vegard, og fortel engasjert om alt som ein 
yrkessjåfør faktisk må kunna for å køyra tung bil på vegen. 

– Har du sjølv hatt negative opplevingar knytt til omdømet?

– Nokre reagerer når dei spør kva eg gjer, og eg seier eg er  
lastebilsjåfør, og seier ting som «er DU lastebilsjåfør» og slik. Dei 
har gjerne eit anna syn på sjåførar, eller dei har ei negativ opp- 
leving knytt til møte med eit vogntog på vegen. Men sjå kva eg 
har alt no, samanlikna med dei som ikkje veit kva dei vil med livet 
sitt. Eg valde tidleg, er femte generasjon sjåfør i familien og gler 
meg til jobben kvar einaste dag. Det er dette eg vil driva med, 
seier han skråsikkert.

FAR OG SON: Torgils (t.v.) og Vegard Rogne. 

NY SJÅFØR: Kanskje vil sonen Even (3 mnd.) også bli yrkessjåfør, undras mor Eirin og far 
Vegard.

MERKE: NLF-logoen er sjølvsagt på plass på bilen.
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AKTUELT

Pickup med 
stjerne
Mercedes-Benz kommer med pickup i løpet 

av fem år. Det er også det nærmeste vi kom-

mer en bekreftelse fra Daimler. 

Selv om det har versert diverse tegninger 

av den nye bilen på nett, stammer ingen av 

dem fra Daimler selv. De vil i alle fall ikke 

bekrefte det.

I en pressemelding fra Daimler bekrefter 

de likevel at en pickup vil komme innen 

utgangen av dette tiåret. Om de skal produ-

sere bilen selv, eller sette den ut, er ikke 

avklart, men mye tyder på det siste.

– Den nye Mercedes-Benz pickup vil i 

første omgang være rettet mot markeder i 

Latin-Amerika, Sør-Afrika, Australia og  

Europa, forteller styreleder Dr. Dieter 

Zetsche i Daimler i pressemeldingen.

Lastebilsjåfør tok valium
Trailersjåføren fra Enebakk husket lite av turen. Da han kom frem, kjørte han inn i en parkert 

bil. Da politiet kom forklarte han at han hadde tatt valium. 

Blodprøven viste at han var påvirket tilsvarende en promille på minst 1,2. 

Når han hadde tatt de beroligende pillene på turen fra Heimdal, sør for Trondheim, og til 

Oslo, husket han ikke. 

Han forklarte i retten om personlige problemer, skilsmisse og namsmannen på døra, og 

at han tidligere har brukt en del alkohol. 

Mannen i 50-årene mottar i dag arbeidsavklaringspenger fra NAV, er uten jobb og retten 

gikk derfor under minstegrensen når de fastsette boten til 5 000 kroner. Han mistet også 

førerkortet i to år. (Østlandets Blad)

Her kjem den dyraste bommen
Når Rogfast-forbindelsen på E39 står ferdig i 2024 kan det kosta 900 kroner å passera for tunge 

kjøretøy. Planen er at fylkestinget i Rogaland skal behandle finansieringsanalysen i juni.

Prisen er berekna til 14,2 milliardar 2015-kroner, utan at det er heilt sikkert. Staten bidreg med 2 830 

milliardar, resten må finansierast av bompengar. 

– Vi ser at det let seg gjere å bompengefinansiere Rogfast med ei nedbetalingstid på 20 år, seier 

prosjektleiar Tor Geir Espedal i Statens vegvesen. Prisen på å køyre gjennom Rogfast blir rundt 300 

kroner for personbilar og 900 kroner for tunge køyretøy.

Sykkel som 
refleks
Volvo vil at du skal gjøre sykkelen til en 

eneste stor refleks. Produktet «Life 

Paint» er noe så enkelt som en sprayboks 

med et reflekterende belegg. To varianter 

kan sprayes på de fleste gjenstander: Én 

på klær, sko barnevogner og bager, en 

annen på hardere materialer som plast, 

tre og metall. 

Det er det svenske foretaket Albedo 

100 som lanserer den reflekterende 

sprayen. (tu.no)

Sexy vri
Om dette er en storsatsing vites 

ikke, men vi plukket opp dette 

bildet på sosiale medier.

En av leserne lurer på om det 

også kommer en variant med 

vernetupp. «For din kone» kom-

menterer en fransk sjåfør. og en 

annen skriver: «En med sånne 

sko vil jeg gjerne ha.»

NESTE ÅR: Dersom planarbeidet går dom forventa blir det anleggsstart mot slutten av neste år. GRAFIKK: Statens 
vegvesen

SLIK: Dette er en av tegningene som er publisert 
på nett.
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