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På 80-tallet arbeidet jeg i Norsk Iskrem på Notodden. Her hadde vi 

fire selgere som med hver sin lastebil fartet rundt til små og store 

kunder i Telemark og øvre deler av Buskerud. 

Disse lastebilene var jevnlig innom avdelingen for å fylle opp bilene sine. Jeg 
glemmer aldri følelsen når jeg om morgenen gikk ut når gutta hadde startet opp 
bilene sine for å fylle lufttankene og varme opp hytta. Den sorte dieseltåka lå lavt 
over hele området, det var vanskelig å puste og du kunne nesten skjære lufta med 
kniv.

I dag kunne det stått 400 lastebiler med Euro IV-motorer utenfor lageret på 
Notodden. Disse 400 lastebilene hadde forurenset like mye som de fire lastebilene 
vi hadde den gangen jeg arbeidet der. Og for hver av 400 Euro IV-lastebilene 
kunne det stått seks Euro VI-lastebiler! Og utslippene hadde altså vært på samme 
nivå!

En undersøkelse foretatt ved avgasslaboratoriet ved Teknologiska forsknings- 
centralen VTT Ab i Finland er også temmelig oppsiktsvekkende. Her er reelle 
utslipp fra Euro VI-lastebiler undersøkt i kjøresykluser i virkelig bykjøring.  
Resultatene er sammenlignet med tilsvarende undersøkelse under tilsvarende 
forhold med lette dieselpersonbiler. Resultatene viser at tunge lastebiler med  
Euro VI-motor overoppfyller NOx-utslippskravene. En Euro VI-lastebil slipper 
ut en tredjedel så mye NOx pr kilometer som en Euro 6-personbil.

Dette betyr altså at det går tre lastebiler for hver personbil. Bildet av hvem som 
forurenser i byene våre må snus på hodet. Det er ikke lastebilen som er værstingen. 
Snarere tvert imot.  Det er nå slik at vi på kalde dager med mye forurensing bør 
oppfordre folk til å kjøre lastebil i stedet for personbil! 

Utslippene er ytterligere på vei ned som følge av redusert drivstofforbruk. På 
moderne lastebiler er det redusert med 40 prosent siden jeg arbeidet i iskrem- 
bransjen. De neste årene vil flåtestyringsprogrammer og annen teknologisk  
utvikling sørge for en ytterligere reduksjon med rundt 10 prosent. Dette vil  
redusere utslippene både på CO2 og NOx ytterligere. 

Alt dette har skjedd før det nye vidunderdrivstoffet HVO introduseres. Nå er 
annen generasjon biodiesel er tatt i bruk.  Ifølge drivstoffprodusentene bidrar 
dette med mer enn 80 prosent reduksjon i CO2-utslipp, og ytterligere opp 
mot 20 % reduksjon på NOx. Det er nesten utrolig.

Når vi så legger til at den norske lastebilflåten er svært moderne, 86 
prosent av kjørte kilometer, hos NLFs medlemsbedrifter allerede foregår 
med Euro V og Euro VI,  kan vi trygt fastslå at det har skjedd en revolu-
sjon -  så stor at det nesten ikke er til å forstå.  Utslippene er marginalisert, 
og det er derfor ikke rart at TØI-forsker Rolf Hagman på NRK 
Kveldsnytt 8. november slo fast at utslippene i Oslo-trafikken ikke had-
de vært noe problem dersom alle hadde kjørt en moderne lastebil. 

Politikere og miljøforkjempere må foreta en kraftig realitetsoriente-
ring. Lastebilnæringen er ikke lenger en del av problemet. Vi er en  
  viktig og stolt del av løsningen. 

REVOLUSJONEN
Geir A. Mo

LEDER

«TØI: Utslippene i  

Oslo-trafikken hadde 

ikke vært noe problem 

dersom alle hadde  

kjørt en moderne  

lastebil»

Dette
forurens
Snarere 
oppford

Utslip
modern
bransjen
utviklin
redusere

Alt d
anne
det
mo

p
m

Når dette leses lakker og lir det mot jul. Fra 
redaksjonen og NLFs side vil vi benytte anled-
ningen til å takke for nok et godt lastebil-år.
Vi ønsker alle en riktig god jul!

God jul!



La de ansatte bruke mobilen som de vil 
Fakturakontroll skiller enkelt mellom jobb- og privatbruk

Jobb

Privat

Slik fungerer det: Med tjenesten Fakturakontroll fra Telenor avtaler bedriften og den ansatte 
hvem som skal dekke de ulike kostnadene knyttet til mobilbruken. Tjenesten kan tilpasses hver 
enkelt avdeling og ansatt, og kostnadsfordelingen skjer automatisk. Fakturakontroll er rett og
slett god business, enkelt og gir full kostnadskontroll for både bedriften og den ansatte.

Ring 09000, kontakt en Telenor-forhandler eller se telenor.no/bedrift
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Transportøkonomisk institutt 
bekrefter at lastebilens motor-
teknologi er overlegen i forhold 

til personbilens.

Lastebilen har vært utslippsverstingen 
her i landet, men ny motorteknologi 
snur opp ned på dette bildet. På nye las-
tebiler er utslippene av den skadelige 

miljøgassen NOx redusert med 90 pro-
sent. Nå er det personbiler med diesel-
motor som troner på utslippstoppen.

Lastebilens omdømme
Undersøkelsene til Transportøkonomisk 
institutt viser også at personbilen i realite-
ten har tyve ganger større NOx-utslipp 
enn det produsentene selv hevder. Testene 
lastebil (Euro VI) mot personbil (Euro 5) 
er gjort under realistisk by- og landeveis-
kjøring i både pluss- og minusgrader.

Forskningsleder Rolf Hagman fra TØI 
hevder blant annet at dersom alle biler i 
Oslo hadde like lave utslipp som lastebilen 
hadde luftkvalitet og NOX ikke vært noe 
problem.

Mediaoppmerksomhet
Norges Lastebileier-Forbund har arbeidet 
aktivt med egen miljøbrosjyre, artikler i 
NLF Magasinet, på egne nett sider, og i 
direkte kontakt med media, for å forklare 
de oppsiktsvekkende resultatene.

   LASTEBILEN ER
MILJØVINNEREN

Tekst: TORE BENDIKSEN tb@lastebil.no

EN SEIER FOR TEKNOLOGIEN: 
Den nye Euro VI-teknologien i 
lastebilmotorer er kommet så langt at 
man praktisk talt kan snakke om at den luften  
som kommer inn i motoren er renere når den 
kommer ut bak. Foto: Volvo
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Se nissan.no eller søk på Nissan e-NV200 VAREBIL.

STORE FORDELER – LAVE 
KOSTNADER – NULL UTSLIPP. 
CHECK!

Din virksomhet er viktig for oss. Derfor jobber vi 
kontinuerlig med innovasjon for å gjøre din bedrift 
enda mer effektiv. Ikke bare vil den 100% elektriske 
e-NV200 spare deg for penger, den lar deg også 
jobbe i ro og fred. Det er mange fordeler ved å velge 
en elbil, noen av dem er: 

 • 50 % firmabilbeskatning 
 • Under 20 øre per kilometer 
 • Fritak for bomavgifter 
 • Gratis parkering på offentlige parkeringsplasser

NISSAN e-NV200 VAREBIL 
KAMPANJEPRIS 
FRA 199 900 KR (SPAR FRA 10 000 KR) 
1,99 % KAMPANJERENTE

NISSAN e-NV200 VAREBIL NÅ MED 
«ALL INCLUSIVE» VERDI 10 600 KR: 
• Hurtiglading for 2 000 kr fra Fortum Charge & Drive  
• Komplette vinterhjul

100% ELEKTRISKE NISSAN e-NV200 VAREBIL. CHECK! 

GJØR VERDEN ELEKTRISK.
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Kompetansen finnes i landsdelen 

Aldri før har en 4-felts vei vært bygd så 
raskt og så billig som veien mellom 
Grimstad og Kristiansand. 38 kilometer 
på 37 måneder til 3,3 milliarder. Dette 
viser at det er mulig. Det viser også at 
kompetansen finnes i landsdelen. Derfor 
er det viktig at kommunene gjør ferdig 
sin jobb med å regulere. Man kan ikke 
velge alle de dyreste alternativene hele 
tiden. Noen ganger må særinteresser vike 
for storsamfunnet. Framdrift og kost-
nadseffektivitet er nøkkelord. 

Ny sjef ansatt
Ingrid Dahl Hovland er ansatt ny sjef for 
«Nye veier AS». Hun er kjent som en erfa-
ren leder med bred og solid erfaring fra 
industri- og entreprenørvirksomhet. Fra 
arbeid i lederstillinger i både entreprenør-

bransjen og i Statens vegvesen har hun også 
god erfaring når det gjelder større utbyg-
ginger innenfor vegsektoren. Resten av le-
dergruppen ansettes i løpet av kort tid.

Gi gass
Oppstartporteføljen skal bygges ut senest 
innen 20 år og med en samlet kostnad på 
130 milliarder kroner. Den består av uutbyg-
de prosjekter på disse strekningene: E39 
Kristiansand – Sandnes, E18 Langangen – 

Grimstad, E6 Kolomoen – Lillehammer, E6 
Ulsberg – Melhus og E6 Ranheim – Åsen.

Vi er spente på resultatene
Det er veldig mange særinteresser som 
skal lyttes til. Likevel er det slik at statlig 
arealplan kan nyttes på strekninger som er 
av nasjonal interesse. Ved siste stortings-
valg ble det lovet firefelts vei mellom 
Lyngdal og Ålgård innen 10 år. Snart er 
valg igjen.

OPPSTARTSPORTEFØLJEN: Syv veistrekninger har en investeringsramme på 130 milliarder kroner. Til sammen skal 553 
kilometer ny vei bygges i løpet av en 20 års periode. E39 Lyngdal – Ålgård i Vest-Agder og Rogaland er en av disse. 
Illustrasjon: SVV

VEISELSKAPET 
TIL SØRLANDET

NYE VEIER: Selskapet eies 100% av Den norske stat, ved Samferdsels- 
departementet og vil ha sitt hovedkontor i Kristiansand. Direktør for 
selskapet er Ingrid Dahl Hovland. Foto: Samdep

Tekst: REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no



dekkimportorene.no

- tenk sikkerhet!
Velg riktig dekk

Velg vinterdekk for norske forhold. 
Disse har riktig gummiblanding som 
gir deg best veigrep og egenskaper 
som passer våre lokale forhold. 

Pass også på riktig lufttrykk som 
sørger for lav rullemotstand, lavt 
drivstofforbruk og minst mulig støy.

God vinter!
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Norges Lastebileier-Forbund 

har lenge påpekt behovet for en 

kraftsatsing når det gjelder 

vedlikeholdsetterslepet. Neste 

år reduseres dette etterslepet 

med 2,1 milliarder kroner.

– Til tross for stort bompengebruk og 
manglende løsning på bombrikkebeta-
ling må vi si oss godt fornøyde med 
samferdselsbudsjettet for 2016, sier ad-
ministrerende direktør i Norges Laste-
bileier-Forbund, Geir A. Mo.   

Høyere tempo
– Vi tror ikke at etterslepet, særlig på 
fylkesveier, noen gang kan tas igjen 
innenfor ordinære budsjetter, sier Mo. 
Vi ønsker også et høyere tempo i arbei-
det med breddeutvidelser av riksveiene. 
Det mangler gul midtstripe på 1 650 
kilometer vei. Ved utgangen av 2016 vil 

det fremdeles mangle 1625 kilometer 
med midtstripe.

Tiden kan være inne for å løfte vedli-
keholdsetterslepet ut av ordinære bud-
sjetter og inn i et eget vedlikeholdssel-
skap med utvidede fullmakter, mener 
NLF.

Regjeringen innfrir
– Veksten i veibudsjettet er på over  
18 prosent. Regjeringen følger også  
opp etableringen av et nytt veiselskap 
ved å legge inn tre konkrete veistrek-
ninger. Disse er E6, E18 og E39. NLF 
tror det er en fornuftig tilnærming å 

STATSBUDSJETTET 2016: – Regjeringen satser på et offensivt samferdselsbudsjett. Dette er svært gledelig. NLF vil 
likevel gjenta forslaget om et historisk løft når det gjelder veivedlikehold, sier administrerende direktør i Norges 
Lastebileier-Forbund, Geir A. Mo. Foto: NLF

ET GODT BUDSJETT FOR TRA 

Tekst: TORE BENDIKSEN tb@lastebil.no
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starte med tre så sentrale veiområder, 
sier Mo.

Regjeringen etterkommer stortingets 
vedtak om utbygging av døgnhvileplas-
ser og vil ved utgangen av neste år ha 
cirka 40 slike hvilesteder utbygd. 

– NLF ønsker et enda høyere tempo 
i utbyggingen. Behovet er stort, kom-
menterer Mo.

Regjeringen bommer
– Regjeringen er dessverre veldig uklar 
når det gjelder innkreving av bompen-
ger ved bruk av obligatorisk bombrikke. 
Det skal fortsatt utredes ulike løsnin-
ger, noe NLF er skuffet over. Næringen 
har i årevis ventet på en løsning som 
sørger for at alle betaler.

– Nå har vi fått brikka, men det er 
fremdeles alt for mange som ikke gjør 
opp for seg. Dette ødelegger konkur-
ransen på enkeltstrekninger og skader 
norsk transportnæring, mener Mo.

God fremdrift
Regjeringen går inn for døgnåpen 
grensekontroll på Svinesund og Ørje, 

samt kamerakontroll på andre grense-
overganger.  Dette vil være svært posi-
tivt dersom det også omfatter grense-
kontroll av tunge kjøretøyer.

– Autodieselavgiften prisjusteres, noe 
vi må akseptere. Bompengebruken er 
fremdeles for høy, men den er som kjent 
er resultat av flertallet i Stortingets ved-
tak.

NLF er prinsipielt imot bompenger, 
men kan akseptere noe bruk av bom-
penger dersom disse ikke overskrider 
halvparten av kostandene ved utbyg-
ningene. Denne grensen er overskredet 
på alt for mange prosjekter.

Positiv til «NLF-budsjett»
– Ketil Solvik-Olsen er en statsråd som 
gang på gang viser at han har en hel-
hetlig tilnærming til de utfordringer 
sektoren har. Han tar også sine egne 
ambisjoner på alvor og transportnærin-
gen kan være godt fornøyd med bud-
sjettet selv om det også denne gangen 
altså er ting å sette fingeren på, avslut-
ter Mo.

NSPORTNÆRINGEN

STATS-
BUDSJETTET

2016 
 

Økt kontroll I
Innenfor tilsynsvirksomheten har  
Statens vegvesen økt antallet stikk-
prøver av gjennomførte periodiske  
kjøretøykontroller med om lag  
40 prosent. Tilsyn med yrkessjåfør- 
utdanningen har også vært et priori-
tert område da dette bidrar til å  
avdekke læresteder med manglende 
pedagogiske forutsetninger for å  
oppfylle forskriftens krav og inten- 
sjoner.

Økt kontroll II
Det skal komme kameraer for opp- 
følging av trafikken ved alle landets 
grenseoverganger og ferjeterminaler 
med utlandstrafikk. Tolletaten har  
siden 2012 benyttet dette systemet på 
noen grenseoverganger i Østfold og 
Hedmark. Systemet varsler når kjøre-
tøy mistenkt for smugling passerer en 
grenseovergang, og er spesielt godt 
egnet for de mange ubemannede  
grenseovergangene. Systemet vil 
rulles ut gradvis og full dekning er 
planlagt ferdigstilt i 2019. For at  
etaten skal få maksimal nytte av  
utstyret styrkes også bemanningen, 
slik at etaten vil ha flere mobile kon-
troller for å følge opp informasjonen 
fra systemet. Regjeringen åpnet fra  
1. juli 2015 for permanent bruk av  
blålys i Tolletaten. Dette er et svært 
viktig hjelpemiddel ved denne typen 
kontrollvirksomhet.

Økt kontroll III
For å bedre framkommeligheten  
vinterstid har Statens vegvesen økt 
beredskapen i utekontrollvirksom- 
heten på dager hvor det er varslet  
vanskelig føre for å hindre at tunge 
kjøretøyer forårsaker problemer i  
trafikken. Denne satsingen vil bli  
videreført i 2016.



(E6) og Ørje (E18) vil bli døgn-

bemannet. 

Regjeringen foreslår en kraftig styrking 
av Tolletatens grensekontroll i statsbud-
sjettet for 2016. 

– Tolletaten møter stadig mer alvorlig 
og organisert kriminalitet i sitt arbeid 
med grensekontroll. Vi styrker derfor 
grensekontrollen kraftig. Vi foreslår fle-
re tollere på grensen, bedre utstyr med 
kameraer på alle grenseoverganger og en 
kraftig styrking av etatens etterretnings-
kapasitet, sier finansminister Siv Jensen.

STATS-
BUDSJETTET

2016 
 

Nå kommer  
hjullås for fullt 
Statens vegvesen får i 2015 nød- 
vendige retningslinjer og utstyr på 
plass, slik at hjullås kan tas i bruk i 
vintersesongen 2015/2016. En utvi-
det adgang til å kunne holde kjøretøy  
tilbake, herunder bruk av hjullås ble 
innført ved en lovendring som trådte  
i kraft 1. mai 2015. Dette skal bidra  
til økt trafikksikkerhet og likere  
konkurransevilkår.

Bompenge- 
innkreving
Samferdselsdepartementet ber  
Vegdirektoratet, i samarbeid med  
Tolldirektoratet foreta en oppdatert 
vurdering av mulighetene for å innfø-
re en treffsikker vegavgift for tunge  
kjøretøy, dette sett i forhold til 
utredningen som ble gjennomført av 
SINTEF og Møreforskning Molde AS i 
2010.

Grensekontrollen 
på Svinesund

Det ser ut til at arbeidet med etablering av døgnhvileplasser er i rute. Innen 2016 
skal ytterligere 8-10 plasser være etablert og med dem er nær halvparten av de 
80 planlagte døgnhvileplassene etablerte. Dette er positivt, men NLF etterlyser 
likevel en oversikt og nasjonal plan for hvor de ulike plassene skal etableres. Når 
alle plassene er etablert vil det være to timers kjøring mellom disse.

Døgnhvileplasser/omlasting

BEDRE KONTROLL: I 2014 passerte i underkant av  
10 millioner kjøretøy grensene inn til Norge, over  
11 bemannede og 62 ubemannede grenseoverganger.  
Foto: Stig Odenrud/NLF

OMLASTINGSPLASSER: NLF etterlyser behovet for omlastingsplasser for modulvogntog, gjerne i forbindelse med 
døgnhvileplasser. Dette har ikke kommet med budsjettforslaget. Foto: Tore Bendiksen/NLF
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Samferdselsdepartementet legger opp til å etablere Vegtilsynet 

som et eget forvaltningsorgan under Samferdselsdepartementet i 

løpet av 2016. 

Det foreslås bevilget 16,8 millioner 
kroner i 2016. Midlene vil bli brukt til 
FoU-oppgaver, samt tilsyn og arbeid 
med forslag til regelverksendring.

Kollektivfelt
Regjeringen mener foreløpig intet om at 
lastebiler bør benytte kollektivfelt i rush-
tid, og burde benytte kollektivfelt gene-
relt.

Obligatorisk bompengebrikke 
Utdrag fra Samferdselsdepartementets 
budsjett: Statens vegvesen valgte å stop-
pe bompengeprosjektet «Grindgut», 
som følge av det etaten vurderer som 
manglende kontraktsoppfølging fra le-
verandøren IBM. Det er satt i gang et 
arbeid med å utarbeide et grunnlag for 
en ny framtidig løsning for bompenge-
innkreving.

Permanent med modulvogntog
Statsbudsjettet: Prøveordningen for modulvogntog er gjort permanent, og det er 
fastsatt kriterier som må være oppfylt for at nye vegstrekninger skal kunne godkjen-
nes for slike kjøretøyer. I løpet av 2016 vil Statens vegvesen fastsette de tekniske 
kravene for modulvogntog og samtidig søke å harmonisere regelverket bedre med 
Sverige og Danmark.

•  Det skal etableres kameraer ved alle  
landeveisgrenseoverganger og det skal  
bli flere mobile kontrollpatruljer.

•  Grensekontrollen på Svinesund (E6) og Ørje 
(E18) blir døgnbemannet og det skal bli  
flere tollere på flere av de store flyplassene.

•  Det etableres et nasjonalt kompetanse- 
senter for analyse og etterretning.

•  Det skal nå ansettes over 120 nye  
tjenestemenn. Regjeringen styrker der- 
med bemanningen i grensekontrollen  
med 20 prosent.

Vegtilsynet blir eget 
forvaltningsorgan

FAKTA:
•  Ved inngangen til planperioden for Nasjonal 

transportplan 2014–2023 var det etablert 15 
døgnhvileplasser på riksvegnettet. 

•  Ved utgangen av 2015 vil antallet ha økt til 29. 
•  De aller fleste plassene er etablert med stat-

lige tilskudd basert på avtaler med service-
bedrifter (bensinstasjoner og serveringsste-
der) og private utbyggere. 

•  I 2016 vil ytterligere 8–10 nye døgnhvileplas-
ser bli tatt i bruk.

FAKTA:

15NLF-MAGASINET 2015 • NR 8



HVO/2G Polar er ikke et blandingspro-
dukt selv om det uten problemer også 
kan blandes med vanlig diesel. Fornybar 
diesel og biodiesel må derfor absolutt 
ikke forveksles. Alle motor- og bilpro-
dusentene anerkjenner BTL (Biomass 
to Liquid), men med tanke på garantier 
og reparasjoner vil bilprodusentene tes-
te hver enkelt motor. Det vil derfor ta 
noe tid før det gis grønt lys på alle mo-
deller gjennom alle tider. 

Kan fylles rett på tanken
Ifølge administrerende direktør i 
ECO-1, Geir H. Ingeborgrud, er 
dette helt uproblematisk. 

– 2G Polar (HVO) kan i prinsip-
pet fylles rett i tanken på alle diesel-
biler. Det kan også blandes med 
vanlig diesel, noe som betyr at du 
ikke går tom for drivstoff hvis det 
ikke er en HVO/2G Polar-diesel-
pumpe i umiddelbar nærhet, sier 
Ingeborgrud.  

ECO-1-sjefen har ikke bare et 
brennende miljø-engasjement, han 
har også utdannelse innen dette 
fagområdet. Ingeborgrud trives 
når han kan diskutere kjemiske 
forbindelser med andre fagfolk, 
men det viktigste er likevel å gjøre 
folk flest oppmerksom på at det ikke 

er nødvendig å være flau for å kjøre die-
selbil. Tvert imot. HVO/2G Polar forny-
bar diesel gjør dieselbilen din minst 
like «grønn» som en bensinbil. 

Rent blir renere
Ingeborgrud sum-
merer fordelene 
med fornybar 
diesel i en  

nærmest 
e n d e l ø s 

rekke av for-
deler målt 
mot fossil 
diesel.

– Forny-
bar diesel er 

klart, rent og lukt-
fritt.  Du får de samme 

serviceintervaller på moto-
ren. Du har det samme eller 
noe lavere forbruk. På grunn 

VANNET

HVO/2G Polar diesel: 

Fornybar diesel er CO2-nøytralt, luktfritt og smakløst. 

Samtidig er utslippet av NOX, svovel, aromater og sot 

vesentlig redusert.  

Tekst: TORE BENDIKSEN tb@lastebil.no

MIRAKEL-

Dersom det blir etter-
spørsel etter dette pro-

duktet kan vi raskt bygge 
det inn. Infrastrukturen 
har vi, sier Statoil.

Statoil har fem stasjoner 
operative med HVO. De 
øker i løpet av kort tid til 

syv slik at hele Sør-Norge 
skal være dekket. Foreløpig 
finner vi pumper på Statoil 
Økern, Statoil E6 Vestby, 
Statoil Truck på Furuseth, 

Dersom det
spørsel etter 

duktet kan vi r
det inn. Infra
har vi, sier Stato

Statoil har fe
operative med 
øker i løpet av 

syv slik at hele
skal være dekket
finner vi pumper
Økern, Statoil E
Statoil Truck på
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av Cetan-tallet (teknisk/kjemisk beteg-
nelse) gir 2G Polar diesel en renere motor, 
som betyr mindre utslipp, men også min-
dre slitasje på motoren. I tillegg blir det 
bedre funksjon på de kalde vinterdagene, 
fordi produktet er sertifisert for (-40). 
Enklere og bedre kaldstart gir definitivt 
mindre slitasje, forbruk og dermed også 
mindre utslipp, slår Ingeborgrud fast.

Alltid velkommen i Oslo sentrum
Det er gjort én stor undersøkelse der 300 
lastebiler deltok. Resultatene for Euro 

VI-motorene var svært oppløftende. I 
forhold til fossil diesel er partikkelutslip-
pet (PM) redusert ytterligere med 33 
prosent. NOx er ned 9 prosent. CO 
(Karbonmonoksid)er minus 24 prosent 
og HC (Hydrogenoksid) ned hele 30 
prosent. Det er viktig merke seg at 
EURO VI lastebilmotoren nå er blitt så 
miljøvennlig at den vil kunne tillates 
kjørt i Oslo på spesielt forurensede 
dager. Med fornybar diesel på tanken, 
HVO eller 2G Polar, blir  
lastebilen enda renere.

FREMTIDENS 
DRIVSTOFF

Fellesbetegnelsen på 

produktet er HVO - Hydro-

generert Vegetabilsk Olje. 

Fornybar diesel er et såkalt BTL- 
drivstoff, «biomass to liquid», som  
oppfyller EN1594-standarden. BTL er 
fornybar energi basert på biomasse. Det 
kan være basert på kombinasjoner av 
slakteavfall og vegetabilske oljer fra 
«fast-food-restaurantene», men det 
kan inneholde mye mer. Poenget med 
produktet er at det lages av noe som 
 allerede har hatt et fotavtrykk. Ved 
gjenbruk blir dette fotavtrykket nær-
mest ikke påvirkende, og utslippene  
etter forbrenningen er beskjedent.

Da myndighetene i oktober 2015 fjernet 
veibruksavgiften på biodiesel ble dette 
helt rene (drikkbart) dieselproduktet 
konkurransedyktig målt mot prisen  
på fossil diesel. 

I FORKANT: Foreløpig er det ECO-1 og Statoil som  
er offensive i markedet. Esso, Shell og de andre 
avventer etterspørselen. Foto: Produsent 

DIESELREVOLUSJONEN: Fornybar diesel har to navn 
i Norge: 2G Polar fra ECO-1 og HVO100 fra Statoil 

(HVO – Hydrogenerert Vegetabilsk Olje). Både Scania 
og Volvo godkjenner fornybar diesel, såkalt HVO, 
til alle sine Euro V og Euro VI-motorer. De andre 

bilprodusentene godkjenner produktet i bilene 
basert på kontakt med lastebileieren og fra bil til bil. 

Foto: ECO-1

TS Truck i Trondheim og Statoil Truck 
Brumunddal. I tillegg kommer det flere 
pumper i Bergen, blant annet Scania 
Truck vest og den nye truck-stasjonen i 
Åsane i Bergen. Dessuten blir det pumpe 
på Kjerlingland på Sørlandet. Statoil  
leverer også til kunder med eget anlegg, 
som for eksempel Asko i Vestby og Tine 
i Trondheim. Hvis etterspørselen øker vil 
Statoil åpne for lager i fjellet på Sjursøya 
i Oslo.

Vurderer situasjonen
Statoil er noe mer reservert enn Inge- 
borgrud i ECO-1 når det kommer til 
bruksområdene. Produktet i seg selv er 

helt glimrende, men det tilfredsstiller 
ikke alle spesifikasjonene i EN590 diesel. 
Tettheten er for lav. At tettheten er lav 
mener ECO-1 på sin side at er en fordel, 
fordi drivstoffet er renere. Det blir min-
dre sot, mindre utslipp, samtidig som 
dreiemomentet har en jevnere og tidlige-
re toppkurve.

I en pressemelding heter det at Statoil 
har tro på at HVO100 blir stort. Det er 
inntil videre en utfordring at det er få 
produsenter som leverer HVO i marke-
det, men som største aktør i det norske 
drivstoffmarkedet skal Statoil Fuel & 
Retail bidra til et grønt skifte i norsk vei-
transport, steg for steg.
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Fylkesleder i Akershus, Harry 

Nilsen, er daglig leder av Sørum 

Transport AS. Transportbedrif-

ten kjører allerede med forny-

bar diesel i tankene dersom 

dette er mulig. 

– Hvor kan dere fylle? 
– Vi har biler som kjører lange streknin-
ger. Distribusjonen må bli bedre over 
hele landet, men det tror vi at kommer 
til å skje ganske fort, sier Nilsen. Fore-
løpig fyller vi på Filipstad, men ECO-1 
vil utplassere en fyllestasjon på Sørum, 
som alle kan bruke. Det blir uten pølser 
og is, legger han til. 

Tar ansvar
I dag bruker Sørum Transport ECO-1 
og 2G Polar, men dette har bare med 
pris og praktiske hensyn å gjøre. Bedrif-
ten vil gradvis gå over til HVO-drivstoff 
på alle bilene, bortsett fra de eldste.

– Hvorfor vil dere bruke vegetabilsk diesel? 
– Det er flere årsaker til dette, sier  
Nilsen. Næringa må ta ansvar for at  
næringa i fremtiden blir mindre pressa. 
Vi både liker og kan nå fremstå som me-
get miljøvennlige. HVO på tanken gjør 

oss enda mer miljøvennlige. Det er vel-
dig bra for oss og de store byene. 

– Så tror vi at politikerne etter hvert 
vil legge en avgiftsøkning på vanlig  
diesel, slik at HVO blir foretrukket. At 
dette produktet tåler langt mer enn 30 
minusgrader er også en fordel. Men så 
har vi også dette med samvittighet. 
Hvorfor skal vi påføre unga og barne-
barna plager med utslipp fra bilene, når 
vi nå nesten helt kan minimere det, sier 
fylkeslederen i Norges Lastebileier- 
Forbund. 

I forkant av 
utviklingen

FELLESKJØPET: De første lastebilene fra Sørum Transport som kjører på fornybar diesel gjør dette for Felleskjøpet, som 
allerede har signert ZEROs erklæring om «Grønt skifte til fornybar tungtransport». Foto: Produsent

ALLTID TIDLIG UTE: 
Fylkesleder i Akershus,  
Harry Nilsen, vil gradvis gå 
over til fornybar diesel på  
alle bedriftens 50 biler.  
Foto: NLF

På spørsmål om vi også kan ta sjansen 
på å fylle 2G Polar på eldre dieselbiler er 
svaret et rungende JA.  

– Eldre biler har enda større nytte av 
fornybar diesel. Motorene blir renere, 
men mange vil også kjenne ny kraft i 
motoren. Cetantallet er annerledes og du 
får en jevnere styrke i motoren. Dreie-
momentet blir høyere tidligere, som 
igjen gir mindre forbruk og mindre ut-
slipp, sier Ingeborgrud. 

Satsing i Norge
ECO-1 har en annen tilnærming til 
markedet enn Statoil. ECO-1 vil  
utplassere mange ubetjente pumper på 
strategiske steder, som for eksempel 
inne på områder der en bedrift har så 
mange biler i bruk for lokal kjøring at 
det vil være lønnsomt, eller også at det 
er plass til at også andre kan kjøre inn-
om å fylle. En målsetting er også å ha 

100 stasjoner  til publikumsbruk i løpet 
av neste år.

Pris, pris pris
ECO-1 har også en annen pristilnær-
ming enn for eksempel Statoil. De ga-
ranterer en månedspris, mens Statoil 
følger den vanlige Statoils prisprofil i 
forhold til innkjøpet. For tiden er ECO-
1 relativt prisgunstig med en standard 
pumpepris på 11 kroner for de som ikke 
har en avtale. Til NLF-medlemmer vil 
prisen være mellom kroner 8,40 og 8,50. 
I tillegg kommer merverdiavgiften. 
Dette er for tiden noe rimeligere enn hos 
Statoil. En rask prissjekk i slutten av no-
vember viste at pumpeprisen på fossil 
diesel varierte med beliggenhet og kon-
kurransesituasjon på mellom kroner 
10.75 og 12.45. ECO-1 holder jevn pris 
på 11 kroner, som dermed må sies å være 
konkurransedyktig. 

MIRAKELVANNET ECO-1 
•  ECO-1 ble etablert 2006
•  Omsetter og distribuerer fornybar diesel
•  Eco1 satser også på salg fra drivstoff- 

stasjoner fra 2015
•  Forretningsområder: Varme (fyrings- 

markedet), Proff (tung- og persontran- 
sport), Stasjon (nytt forretningsområde)

•  Kåret til årets Gasellebedrift i Norge av 
Dagens Næringsliv i 2013

•  Selskapet er eid av gründer Geir Harald 
Ingeborgrud og investor Jon Erik Brøndmo
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100 STASJONER I 2016: Thomas Steenbuch 

Taraldsen (t.v) utvikler privatmarkedet. Geir H. 

Ingeborgrud (t.h) er administrerende direktør. 

Foto: Produsent  



Volvo trucks service

Investering 
bak rattet

UTEN SJÅFØRER blir lastebilene verdiløse. I tillegg stilles det høye krav til dem - de skal kunne 
prestere under alle forhold. Vi tilbyr disse uvurderlige menneskene den kunnskap, verktøy, 
ferdigheter og motivason som trengs for å kunne gjøre en bra jobb. Invester ikke bare i en riktig 
lastebil, men også i sjåføren bak rattet på den.

Les mer om SJÅFØROPPLÆRING på  volvotrucks.no/servicenyheter

VOLVO
sjåfør-

opplæring



Arbeidstilsynet setter i gang en ekstra satsing rettet mot  

transportbransjen. 

I Arbeidstilsynets strategiske plan for 
perioden 2013 til 2016 ses det på bran-
sjer som har spesielle utfordringer med 
arbeidsmiljøet. Det har fram til nå blitt 
satset på næringer som renhold, uteliv, 
bygg og anlegg. Nå har turen kommet 
transportbransjen. 

Jakter useriøse aktører
Arbeidstilsynet retter seg spesielt mot 

gods- og turbil-
bransjen for å
bruke sterke
ressurser på 
dem – en 
satsing rett 
og slett. 

– Vi vil helt sikkert møte de som kan 
og vil ha gode arbeidsforhold, men også 
de som driver useriøst med ulovlig lange 
arbeidstidsordninger og på det området 
utkonkurrerer de seriøse virksomhetene. 
Det er i hovedsak de useriøse vi har mest 
fokus på, forteller Lien.

Tilsyn, veiledning og samarbeid med 
andre er virkemidlene som vil bli brukt 
i satsingen.  

– Tilsyn er det kjent at vi driver med 
og vi legger stadig til mer ressurser mot 
veiledning, slik at også virksomheter vi 
ikke har tilsyn hos vil gjøre en ekstra 
innsats for å forbedre arbeidsmiljøet, 
forklarer Lien. 

Færre ulykker
Arbeidstilsynet mener transportbransjen 
har flere utfordringer knyttet til blant 

annet arbeidstid, manuell hånd- 
tering av gods og varer og  

alvorlige arbeidsulykker. 
De håper at satsingen 

vil ha en positiv 
effekt på næ-

ringen.

Arbeidstilsynets 
brede transport-
satsing
Tekst: HENRIK HORNNÆSS

HMS: Det finnes mange dårlige varemottak med 
mange tunge løft. Foto: Colourbox

urbil-
å

e

Arbeidstilsynet mener transportbransjen
har flere utfordringer knyttet til blant 

annet arbeidstid, manuell hånd-
tering av gods og varer og 

alvorlige arbeidsulykker.
De håper at satsingen

vil ha en positiv 
effekt på næ-

riringngenen.
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– I vårt tilsyn vil vi fokusere på tema 
som vi mener er vesentlig for å nå måle-
ne for satsingen, som blant annet går på 
arbeidstid i en bransje med lange ar-
beidsdager og uker, med til dels ulovlige 
arbeidstidsordninger. I transportbran-
sjen er manglende overtidstillegg et pro-
blem i tillegg til at transport har en 
stygg statistikk på dødsfall og alvorlige 
arbeidsulykker. Det å forebygge er vik-
tig i dette arbeidet. Hva har virksomhe-
ten gjort for å se på egen drift og foreta 
en risikovurdering. Mange gjør nok det 
til en viss grad, men vi vil sørge for å få 
systematikk på det, forteller Lien.

– Hvordan er arbeidsmiljøet generelt i 
transportbransjen i dag? 

– Min egen erfaring fra tilsyn i tran- 
sportbransjen siden 2007 er at tran- 
sportnæringen kan kjøre- og hviletids-
bestemmelsene på en prikk. Det har fått 
stor oppmerksomhet, mens den totale 
arbeidstida kanskje har kommet i andre 
rekke. I tillegg til kjøring kommer las-
ting, lossing, rengjøring og administra-
sjon. Dagen blir mye lengre enn det 
kjøre- og hviletidsbestemmelsene tilsier. 
Når vi begynner å kontrollere dette er 
det nok mange som må legge om måten 
de jobber på betraktelig, svarer Lien. 

Flere kontroller
– Hvordan vil transportbransjen merke 

denne satsingen?
– Vi har hatt tilsyn i tran- 

sportbransjen i mange 
år, men det har 

vært litt mer 
tilfeldig.

 Forskjellen nå er at det er mange flere 
som får tilsyn. Det vil bli mer merkbart 
for den enkelte bedrift, men forhåpentlig 
vil de fleste se på det som nyttig. Vi får 
tatt en gjennomgang av virksomhetens 
system og ser om det eventuelt er noe 
avvik. Hensikten er ikke å ta noen, men 
å løfte arbeidsmiljøstandarden, svarer 
Lien. 

Likevel er det ikke alle som vil være 
like begeistret for et tilsyn i virksom- 
heten sin. 

– Det er ikke alle som vil ha besøk av 
oss og det gjelder spesielt den useriøse 
delen. Det er en utfordring for oss å gå 
på de rette virksomhetene som på en 
måte må tvinges for å bedre arbeids- 
miljøet. Vi har drevet med dette tidlige-
re, men det blir mer av det i år, neste år 
og kanskje litt inn i 2017.

– Satsingen fortsetter også inn i 2017?
– Vi kom i gang seint i 2015 så det kan 

godt være at vi fortsetter litt inn i 2017, 
sier Lien. 

Bakløftere i fokus
Selv om satsingen i utgangspunktet er 

begrenset over en periode betyr ikke det 
at transportbransjen blir glemt etter sat-
singen.  

– Da er det mer løpende og det hele 
går mer av seg selv uten at det styres av 
en satsing eller styringsgruppe. I løpet 
av satsingen vil vi ha økt bransjekunn-
skapen hos inspektører og jurister, samt 
ha leget forskjellige hjelpemidler til bruk 
ved tilsyn med utenlandske transpor- 
tører. Allmenngjøringen og den oppføl-
gingen er upløyd mark for oss og vi gjør 
et nybrottsarbeid der som vi også får 
nytte av seinere når satsingen er over, 
sier Lien.

Allmenngjøringen av tariffavtaler for 
godstransport på veg skal sikre uten-
landske sjåfører lønns- og arbeidsvilkår 
som er likeverdige med norske sjåfører 
og hindre konkurransevridning. Det 
innebærer at bestemte lønns- og arbeids-
vilkår blir forskriftsfestet.   

– Bakløftere er også noe vi setter i  
fokus. Bakløftere på laste- og varebiler 
er stadig involvert i og årsak til arbeids- 
ulykker. Ulykkene skyldes ofte man-
glende vedlikehold eller feil bruk.  
Vi vil gjennomføre flere inspeksjoner,  
for dette er småting som plutselig kan  
få et veldig alvorlig utfall, forteller  
Lien.

Utsatt bransje
– Hvorfor gjennomføres det en nasjonal 
satsing på transportbransjen?

– Innen transport er det spesielt utfor-
dringer innen arbeidstid med lange ar-
beidsuker, skift og nattarbeid, samt  
manuell håndtering av gods og varer. 
Transportbransjen er også en av de mest 
ulykkesutsatte bransjene vi har. De siste 
årene har om lag halvparten av de regi- 
strerte dødsulykkene i transportnæring- 
en, vært trafikkulykker. Statistikken i 
trafikkrelaterte ulykker er antakelig 
enda styggere enn det vi har tall på. Alle 
alvorlige arbeidsulykker skal vi bli vars-
let om, men det glipper ofte da det gjel-
der ulykker som skjer i trafikken, for- 
klarer Lien, og legger til: 

– Deler av transportnæringen preges 
i økende grad av sosial dumping fra  
useriøse virksomheter. Den norske 
transportbransjen har sjøl sagt at sånn er 
det. Da kommer vi inn på det med all-
menngjøring av tariffavtaler og opp- 
følging av dette på en god måte overfor 
utenlandske virksomheter. Det kan være 
med på å bidra til å redusere sosial dum-
ping. Det er meget viktig at vi tar tak i 
dette, avslutter Lien.

ARBEIDSTILSYNET: - Vi har prioritert gods- og 
turbilbransjen og vil legge våre ressurser spesifikt mot 
det, sier Morten Lien i arbeidstilsynet. Foto: Henrik 
Hornnæss

SOSIAL DUMPING: Arbeidstilsynet vil spesielt se på 
allmenngjøring av tariffavtaler og følge opp dette med 
utenlandske virksomheter. Foto: Illustrasjon/NLF

–– Min egen erfarinng fra tilsyn i tran-
spoortbransjen sidenn 2007 er at tran-
spoortnæringen kan kkjøre- og hviletids-
besttemmelsene på enn prikk. Det har fåt
stoor oppmerksomhheet, mens den totale
arrbbeidstida kanskje har kommet i andre
rerekke. I tillegg til kkjøring kommer las-
ting, lossing, rengjgjøring og administra-
sjon. Dagen blbliri  mye lengre enn de
kjøre- og hvhvililetidsbestemmelsene tilsier
Nåårr vivi bbegynner å kontrollere dette er
det nok mange som må legge om måten
de jjobber på betraktelig, svarer Lien.
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I 2015 vil Arbeidstilsynet gjennomføre rundt 1000 tilsyn hos 

transportbedrifter. Norges Lastebileier-Forbund har nøkkelen  

til å bli en mønsterbedrift.

Kvalitet og miljø på vei (KMV) er et 
NLF-utviklet HMS-program, som er 

spesielt tilpasset HMS i transport-
bransjen. De hovedspørsmålene 
Arbeidstilsynet stiller i forbindelse 
med den nasjonale storsatsningen 
på kontroll av transportbedrifter 
er ivaretatt av Norges Lastebil- 
eier-Forbunds satsning på det 
samme. 

Et kvalitetsstempel
KMV i bedriften gir både en 
god oversikt for ledelsen og  
ansatte, samtidig som systemet 
gjør det enkelt for Arbeidstil-

synet å kontrollere om bedriften oppfyl-
ler kravene til HMS, og dermed også 
forholdet til lange arbeidsdager, skift- 
og nattarbeid, håndtering av gods, vei-
ledning, ansattesamtaler, kurs og mye 
mer. KMV gir et kvalitetsstempel, og 

det er nevnt av Arbeidstilsynet at de vet 
bedriften er seriøs når KMV er i bruk.

Klar for Arbeidstilsynet
Selv om alle jobber sammen og proble-
mer løses over kaffekoppen finnes det 
lover og regler som gjelder for arbeids- 
livet. 

Er det laget arbeidsavtaler? Har lede-
re eller andre gjennomført HMS-kurs? 
Er det et verneombud i bedriften? Hva 
med bedriftshelsetjeneste? Og hva med 
sikkerhetsopplæring, øvelser og instruk-
sjon, kontroll av arbeidsutstyr, registre-
ring av arbeidstid, overtidstillegg, hvile-
pauser, arbeidsplaner og mange andre 
ting? Det skal være rutiner for at ansat-
te skal beskyttes mot trakassering, mob-
bing og vold. 

Hverken énmannsbedriften eller de 
store selskapet kan se bort fra disse  
tingene.

TILSYN HOS
VIRKSOMHETEN
– TEMA VED KONTROLL

Tekst: TORE BENDIKSEN tb@lastebil.no

Arbeidstilsynet viser i en oversikt 

hva de vil sjekke. Nærmere opplys- 

ninger om dette finner du på 

www.arbeidstilsynet.no 

(eller du kan sjekke nyhetene 

på www.lastebil.no)

ARBEIDS-
TILSYNET:

Slik gjennomfører vi 
tilsyn i transport- 
virksomheten 
•  Gjennomgå relevant dokumen-

tasjon, f.eks. arbeidskontrakter, 
arbeidsplaner, timelister osv.

•  Snakke med ledere, ansatte, 
verneombud og andre

•  Sjekke om dokumentasjon og 
praksis stemmer overens

•  Befare lokaler og arbeidsutstyr 
som for eksempel gaffeltruck 
og bakløfter

•  Gi en foreløpig oppsummering 
og informere om videre prosess 
(skriftlig tilbakemelding og 
eventuell oppfølging)

KVALITET OG MILJØ PÅ VEI: Norges 
Lastebileier-Forbund har utviklet et program 
for HMS, som er spesielt tilpasset 
transportbransjen. Foto: Illustrasjon/NLF

STORSATSING: Alle bedrifter i Norge har krav om å oppfylle krav til HMS (Helse miljø og sikkerhet). Foto: Illustrasjon/Colourbox
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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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I månedsskiftet januar/februar 

åpner Statoil Fuel & Retail ny 

stasjon på Kjerlingland ved 

Lillesand i Aust-Agder. Det 

nye flaggskipet langs E18 blir 

en stor truck-destinasjon.

Den nye stasjonen i Agder ligger rett ved 
E18, i den sydligste innkjøringen til Lil-
lesand, og det blir sikre oppstillingsplas-
ser for tungtransporten på den 15 mål 
store tomten.

I tillegg til topp moderne butikk, sit-
teplasser og et rikt utvalg av varm og 
kald mat og drikke, samt god kapasitet 
på toaletter og dusj, får Statoil Kjerling-
land et bredt drivstoffsortiment. 

– Her blir det miles truckdiesel,  
anleggsdiesel, AdBlue og selvsagt  
miles95, milesPLUS95, miles diesel og 
miles Diesel PLUS. Stasjonen får også 
egen hurtiglader for elbiler, denne settes 
opp i samarbeid med Grønn Kontakt, 
sier Norgessjefen i Statoil Fuel & Retail, 
Thomas Støkken. 

Åpner i 2016
Byggingen av stasjonen er godt i gang, 
Statoil Fuel & Retail overtar bygnings-
massen fra NCC før jul og skal drive 
testing frem til åpningen.

De siste årene har Statoil Fuel & Re-
tail bygget nye stasjoner på Minnesund 

og Kjeller i Akershus, Sekkelsten i Øst-
fold, Fornebu i Bærum, Haukås i Hor-
daland, Digerneset i Møre og Romsdal 
og nå Kjerlingland i Aust-Agder. 

– Ofte fokuseres det på stasjoner som 
legges ned. Derfor er det hyggelig å 
kunne fortelle NLF-magasinets lesere at 
Statoil Fuel & Retail, med sine nye eiere 
Couche-Tard i ryggen, satser i Norge.  
NLF-kundene våre vil snart også kunne 
glede seg over et utvidet nett med sta- 

sjoner med spesialtilpasset tilbud til sjå-
førene, sier Norgessjefen. 

Agder og deretter Østfold 
– Vi regner med å åpne enda en ny  
stasjon ved avkjøringen til Rygge Fly-
plass i Østfold til våren. Området er på 
sju mål, og denne stasjonen får en større 
og mer innholdsrik butikk enn du finner 
andre steder i Norge.

Og Vestlandet
I oktober i år åpnet Statoil Fuel & Retail 
et automatanlegg for lastebiler/truck  
og personbiler på Vestlandet. Automat- 
anlegget ligger langs RV 542 på Bømlo 
i Hordaland

PROSPEKTET: Denne 3D-tegningen viser hvordan nye 
Statoil Kjerlingland blir. Stasjonen åpner for full drift 
januar/februar 2016. Illustrasjon/Statoil

TILPASSER SEG MARKEDET: -Vi satser i Norge, og bygger nytt på strategiske steder. Stasjonen på Kjerlingland blir 
bygget som følge av ønsker fra langtransportsjåførene, sier Norgessjefen i Statoil Fuel & Retail, Thomas Støkken.  
Foto: Statoil

Tekst: KNUT HANSEN

Denne artikkelen er produsert i 
samarbeid med Statoil, som er en 
NLF-samarbeidspartner.



Nå også når du er på farten! 

Misunnelsesverdig 

komfort!
Slik forenkler Martin letingen etter oppdrag til 

transportbedriften sin ved å finne det passende oppdraget 

direkte. Sikker søking på TC Truck & Cargo®. Test Europas 

ledende frakt- og lasteromsbørs i fire uker gratis nå.
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Mange av NLFs medlemmer har blitt forskrekket da de fikk krav 

om tariffavtale, men det er viktig å se på de mulighetene tariff- 

avtalen gir deg som arbeidsgiver.

Det er ikke uvanlig at mange lastebil- 
eiere både har en fortid som sjåfør, eller 
fortsatt kjører selv. Det kan bli et pro-
blem med rollen som bedriftseier og  
å være «en av gutta». Mange konflikter 
kan løses over en kaffekopp eller gjennom 
en telefonsamtale. Etter hvert som be-
driften vokser blir det likevel mer og mer 
tydelig at det å være sjef og ansatt sjåfør 
ikke nødvendigvis betyr det samme. Det 
blir et behov for mer formelle kjøreregler 
i forholdet arbeidsgiver-arbeidstaker. 

Fra Ole Brumm-krav 
til overenskomst
Det er ikke til å legge skjul på at fag- 
foreninger delvis selger inn medlemskap 
på Ole Brumm-måten: «Du skal få  
beholde alle dagens fordeler, og i tillegg 
skal vi skaffe deg enda flere goder». Det-
te gjelder for så vel lønn som andre  
arbeidsvilkår.

Nå inneholder riktignok enhver tariff-
avtale en del minstekrav arbeidsgiveren 
må oppfylle, men mange er ikke klar 
over at tariffavtalen kun gir en ramme. 
Innen denne rammen er det atskillig 
spillerom for å forhandle fram en sær-
avtale, som blant annet tar høyde for 
bedriftens konkurransesituasjon, type 

kjøring og bedriftens lønnsomhet. For-
handlinger om slike særavtaler er noe av 
det vi i NLF Arbeidsgiver stadig hjelper 
våre medlemmer med. Og det interes-
sante er at når vi og bedriftsleder i fel-
lesskap har fått balansert de opprinneli-
ge «Ole Brumm-kravene» mot bedrif- 
tens situasjon i særavtalen innser den 
samme bedriftslederen at: Jøss, denne 
tariffavtalen kan vi leve godt med!

Den tillitsvalgte som brubygger 
og kontaktpunkt
God og effektiv kommunikasjon internt i 
bedriften utgjør i seg selv et konkurran-
sefortrinn. Det gjelder også for lastebil- 
eiere. Så fremt de ansatte kan enes om en 
tillitsvalgt vil hun eller han kunne mål-
bære sjåførenes interesser på en mye mer 
effektiv måte enn om ledelsen stadig må 
ta «omkamper» med den enkelte sjåfør. 
En tillitsvalgt vil dessuten, som en del av 
jobben, få mer informasjon om bedriftens 
situasjon enn den enkelte sjåfør som stort 
sett er på veien. En erfaren tillitsmann vil 
derfor lettere kunne skille klinten fra hve-
ten når det gjelder klager og kommentarer 
fra de ansatte. Den tillitsvalgte er gjerne 
dessuten ofte en viktig «temperaturmåler» 
på arbeidsmiljøet innad i bedriften.

Fredsplikten
En viktig del av tariffavtalen er den  
såkalte fredsplikten. Den betyr at for-
hold regulert av tariffavtalen (lønn,  
arbeidstid, overtid mv.) ikke kan gjøres 
til gjenstand for arbeidskamp (streik, 
lockout og liknende) i de to årene tariff-
avtalen varer. I Hovedavtalen, som  
populært sagt er «det norske arbeids- 
livets grunnlov», er det lagt opp til en 
rekke ordninger for å sortere ut og løse 
tvister. Det gode med dette systemet er 
at begge parter her, til forskjell fra be-
drifter som ikke har en tariffavtale, har 
et klart press på seg for å finne fram til 
praktiske løsninger alle kan leve med. 
Hvis partene ikke blir enige lokalt, kan 
tvisten løses ved at NLF og arbeids- 
takerorganisasjonene bidrar til en løsning.

Mer fleksible arbeidstidsløsninger 
– på lovlig vis
Det er ingen hemmelighet at mange 
innen lastebilnæringen – både ledere og 
sjåfører – jobber mye for å møte kunde-
nes behov og oppnå lønnsom drift. Hva 
mange tydeligvis ikke er fullt så klar 
over er at en bedrift med tariff- 
avtale, etter samråd med den tillitsvalg-
te, for perioder med stor pågang kan 

Tekst: OLAV G. HERMANSEN ogh@lastebil.no

Hjelp – jeg har fått krav om 

Eller hvordan vende en utfordring til en fordel

TARIFF-
AVTALE

Bruk tariffavtalen aktivt

Tariffavtale kan være en f 
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inngå avtale om en gjennomsnittsbereg-
ning av arbeidstiden der det for eksem-
pel avtales et høyere daglig antall  
arbeidstimer, økt bruk av overtid, lengre 
arbeidsuker og fleksibel timebank. Det-
te er vanskeligere å gjøre i en bedrift 
uten tariffavtale. Om Arbeidstilsynet 
kommer på bedriftsbesøk vil du med 
andre ord fortere bli «arrestert» og bøte-
lagt enn om bedriften hadde tariff- 
avtale og de tillitsvalgte har gått med på 
lengre arbeidsøkter.  Her skal en heller 
ikke glemme enkel psykologi. Om de 
ansatte selv har vært med på å vedta ut-
videt arbeidstid i perioder vil de normalt 
være langt mer positive til å stå på når 
det gjelder, enn om en slik beslutning 
framstår som et diktat fra ledelsen.

Tariffavtalen som krav  
og som kvalitetsstempel
De fleste lastebileiere og NLF-medlem-
mer, enten de har tariffavtale eller ikke, 
driver seriøs og ordentlig butikk. Det er 
likevel ikke til å stikke under en stol at 
kvalitet er også et spørsmål om hvordan 
andre oppfatter din bedrift. Når det 
gjelder offentlige anbud vet vi at mange 
oppdragsgivere er under press for å vise 
«sosial ansvarsbevissthet». En måte å 

demonstrere dette på er å foretrekke  
bedrifter med tariffavtale. Det stilles for 
eksempel krav i anleggsbransjen om at 
de ansatte skal ha lønns- og arbeidsvil-
kår som er like gode eller bedre enn gjel-
dende landsdekkende tariffavtale. Stadig 
flere større vareeiere har som en del av 
sin virksomhetside å vise samfunnsan-
svar, som kan bety at de velger tilbydere 
med «ordnede arbeidsforhold», les tariff-
avtaler.

NLF Arbeidsgiver
Både hovedavtalen og de enkelte tariff-
avtaler har kommet til i skjæringspunk-
tet mellom arbeidsgiver- og arbeidstaker- 
interesser. Som en følge av den lange 
erfaringen vi har med tariffavtaler i Nor-
ge har det i disse avtalene etter hvert 
blitt bakt inn en rekke mekanismer, 
både for å ansvarliggjøre partene og for 
å løse tvister på en enkel og praktisk 
måte.

NLF 
ARBEIDS- 

GIVER

Norges Lastebileier-Forbund 
er også en arbeidsgiver- 
organisasjon med rett og 
plikt til å inngå tariffavtaler 
etter Hovedavtalens bestem-
melser. Medlemsbedrifter 
med tariffavtaler er således 
med i NLF Arbeidsgiver.  

Mer om NLF Arbeidsgiver  
kan du lese på våre nettsider 
www.lastebil.no/ 
Medlem/ 
NLF-Arbeidsgiver

ordel

KAFFEKOPPEN: Selv om du som lastebileier aldri så  
mye liker se på deg som «en av gutta» og foretrekker å 
skvære opp over bordet, fungerer ikke dette nødvendigvis 
i praksis når bedriften vokser. Sjåførene har også sine 
interesser, og disse stemmer ikke alltid med dine som 
arbeidsgiver. Foto: Illustrasjon/NLF

ET VERKTØY: Tariffavtalen er et instrument 
som effektivt regulerer samhandlingen 
mellom deg og de ansatte, på tross av 
interessekonflikter og ulike synsmåter på  
alt fra lønn, arbeidstid og arbeidsvilkår for 
øvrig. Foto: Illustrasjon/NLF
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Storm i en dieseltank
TØI har ikke foreslått at  

det skal koste 10-dobbelt  

for dieselbiler å kjøre inn til  

Oslo på spesielt forurensede 

dager.

– Transportøkonomisk institutt, Stif-
telsen Norsk senter for samferdsels-
forskning, har derimot laget en rap-
port, en skrivebordsutredning, på 
bestilling fra Statens vegvesen, sier 
adm. dir. i Norges Lastebileier- 
Forbund, Geir A. Mo. 

– Det fremkommer, som en løsning, 
at det kan være bedre med en tidob-
ling av bompengepasseringen for  
dieselbiler på spesielt luft-forurensede 
dager i Oslo – i stedet for å nekte  
dieselbiler adgang til byen, sier 
NLF-direktøren.   

Lavutslippssone for tyngre 
kjøretøy
– Hvis man leser rapporten så står det-
te klart, sier Mo.

TØI-rapport: En permanent lavut-
slippssone rettet mot tunge kjøretøy 
kan ha større effekt ved særlig høy 
luftforurensning enn et forbud mot 
dieseldrevne personbiler. Et slikt per-
manent tiltak vil dessuten virke hele 
vinteren og dermed bidra til å få ned 
årsgjennomsnittet for NO2 – som blir 
ansett som et større helseproblem enn 
overskridelsene av timegjennomsnitt.

Debatt
– På spesielt forurensede dager bør det 
oppfordres til lastebiltrafikk for bok-
stavelig talt å rense luften. Dette er 
riktig nok sagt for å få folk flest til å 
oppfatte at lastebilen er ganske ren. 
Her kan bransjen vise til TØIs egne 
undersøkelser, sier Mo.

Utredningen
I en kommentar til TØI-rapporten er 
Mo likevel klinkende klar på at man 
må se på den moderne teknologien før 
tiltak som forholder seg til gammel 
teknologi blir gjort.

– En av fire biler er Euro VI. Tre av 
fire biler er Euro V og VI, og 86 pro-
sent av kjørte kilometer er med Euro 
V og VI.  NOx-nivået er lavere enn 
personbilens Euro 5-motorer, og ved 
bruk av 100 prosent fornybar diesel 
blir CO2-utslippet i tillegg marginalt, 
sier Mo. 

– Det vil være enklere å håndheve 
en økning av bompengeavgiften uten 
store kostnader. Det er mye mer rasjo-
nelt å bruke dagens infrastruktur enn 
å bygge opp et nytt overvåkings- 
system, sier kommunikasjonsleder i 
TØI, Harald Aas.

UTREDNING: - Det er forskjell på et forslag og en 
utredning som forteller om tenkte løsninger, sier  
adm. dir. i Norges Lastebileier-Forbund, Geir A. Mo.  
Foto: NLF

Tekst: TORE BENDIKSEN tb@lastebil.no

EN REN BY: NLF støtter det tidligere 
bystyret i Oslo, som har kommet frem til at 
varetransport med spesielt lite forurensende 
biler må ha adgang til byen selv på svært 
forurensede dager. Foto NLF



Viking har lang tradisjon innen bilberging og har i dag en markedsandel på hele 75 % i Norge for tunge kjøretøy. 
Med et stadig voksende nettverk, også i Sverige og Danmark, har Viking en ledende posisjon i markedet. 
Med høyeste servicegrad og det beste av mannskap og utstyr, sørger vi for at kunden kommer seg videre. 
Våre stasjoner bistår med berging av alt fra lettere kjøretøy til lastebiler, semitrailere, busser, anleggsmaskiner 
med mer.

EN STORBILAVTALE GIR FØLGENDE FORDELER:

– Dekning i hele skandinavia

– Uforpliktende og med forutsigbare priser

– Profesjonell og effektiv assistanse av både bil og last

– Et omfattende nettverk med høy kompetanse og det

 beste av utstyr

FOR MER INFORMASJON OM VIKINGS STORBILAVTALE: 

E-post: marked@vikingredning.no  I  Tlf.: 22 08 60 20

www.vikingredning.no

Norge: 800 31 250

Sverige: 020 100 100

Danmark: 80 600 600

FOR ASSISTANSE

EN RABATTERT OG FORUTSIGBAR

PRISAVTALE SOM GJELDER 

ASSISTANSE OG VEIHJELP I HELE 

SKANDINAVIA. VÆR FØRE VAR. 

TA VINTEREN PÅ ALVOR.

TUNGBIL&TRANSPORT
VIKING STORBILAVTALE



Ønsket om å bidra til økt trafikk- 
sikkerhet er en avgjørende drivkraft 
for vår bransje. Det er et mål i all 
produktutvikling, og et hovedanlig-
gende i vårt kontaktarbeid rettet 
mot myndigheter, interesseorgani-
sasjoner og tilliggende bransjer.

I siste utgave av NLF-Magasinet får 
dekkbransjen gjennomgå i lederartikke-
len og på reportasjeplass. Ordlyden er 
harmdirrende og påstandene ganske 
opprørende. Blant annet hevdes det  
at dekkimportørene saboterer trafikk-
sikkerheten, og legger den i potten i 
jakten på profitt.

Trafikksikkerhet
Hensynet til trafikksikkerhet er med i 
alt vi gjør. Derfor synes vi kritikken er 
urettferdig. Når man går bakenfor den 
kraftfulle retorikken synes vi heller ikke 
den er særlig godt fundert. Vi kjenner 
oss ikke igjen. I virkeligheten står vi 
sammen om de hensyn NLFs admini- 
strerende direktør ønsker å løfte frem.

M+S-merkingen gjøres til et sentralt 
poeng. La det derfor være sagt at også vi 
er enig i at dette ikke er bra nok som 
betegnelse 

for gode vinterdekk. Egentlig er M for 
«mud» og S for «snow» to motstridende 
begrep. Søle er bløtt og krever én type 
gummiblanding og mønster, snø krever 
andre kvaliteter. Begrepskombinasjonen 
blir feil og forvirrende og vi deler ønsket 
om å fase den ut.

Dekkimportørene støtter  
myndighetene
Vi er heller ikke uenig i at kravet om at 
dekket skal være særlig fremstilt for vin-
terkjøring kan være mindre avklarende 
enn ønskelig. Etter vår oppfatning skal 
dette innebære at dekket i sin grunnidé, 
opprinnelse og oppbygging skal være et 

vinterdekk, laget for is, 
snø og kulde. 

Vår erfaring er at norske transportører 
velger kvalitet, i betydningen dekk som 
er produsert for å fungere på nordisk 
vinterføre.

Alpesymbolet
Problemet er nok heller knyttet til vogn-
tog som ankommer Norge fra land der 
begrepet vinterdekk kan ha et mer dif-
fust innhold. Da er tilbud og etterspørsel 
i disse landenes lokale dekkmarked vik-
tig å adressere, og dernest norske 
myndigheters mulighet til å være ytter-
ligere strenge i vurderingen av hva særlig 
fremstilt for vinterkjøring skal innebære 
i målbare verdier.

3PMSF, eller 3 Peak Mountain 
Snowflake (Alpesymbolet) er en stan-
dard som vil gi klare og solide krav til 
kvalitet. Også vi ønsker oss raskest  
mulig til en situasjon der dette er nor-
men, selv om artiklene i NLF-Maga- 
sinet skaper inntrykk av det motsatte.

I praksis står vi sammen om mye, og 
har samme mål når det gjelder trafikk-
sikkerhet. Derfor bør vi gå fra skytter-
grav til dialog, og øke vår kontaktflate. 
Det blir mer konstruktivt, og kan forhå-
pentligvis fremskynde gode resultater.  

Kommentar:
NLF har dokumentert at M+S merkingen ikke 

fungerer tilstrekkelig. Vi har dokumentert at 

kontrollørene ikke vil ha kapasitet til å kunne 

kontrollere at dekket er særskilt fremstilt for 

vinterkjøring. NLF har krevd en endring i den 

norske forskriften for å sikre at det er reelle 

vinterdekk som blir påbudt, fordi det er alt for 

mange dekk som nå blir merket med M+S – som 

ikke er vinterdekk. NLF registrerer at Dekk- 

importørenes forening er enig med oss. NLF er 

alltid glad for støtte til NLFs krav og alltid åpen 

for dialog, men forstår ikke helt Dekkimpor- 

tørenes forenings innstilling til problematikken. 

Det er viktig å merke seg at NLF kritiserer dekk-

produsentene, ikke de norske dekkimportørene, 

og vi gjør dette fordi det hver dag kjører tusenvis 

av utenlandske vogntog inn på norske islagte 

vinterveier med noe de tror er vinterdekk. Det er  

kynisk gjort – av dekkprodusentene.

PÅ SAMME LAG: Dekkimportørene i Norge 
kjenner godt til arktiske forhold, og 

ønsker dialog med både NLF og 
myndighetene om nye 

forskrifter. Foto: Tore 
Bendiksen.

SAMMEN FOR
TRAFIKKSIKKERHET

NLF-SEIER
Ingen høydebegrensning  
på tømmer 
SIDE  66

I HØSTMØRKET
Vilt på ville veier
SIDE  20-22
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M+S = MENINGSLØST:
Sommerdekk blir 
vinterdekk SIDE 14-17

VERVE-
KAMPANJE
Vinn sydentur

71° NORD
Gamle gubber på tur
SIDE 62-65

betegnelse vinterdekk, laget for is,
snø og kulde. 

produsentene, ikke de norske dekkimportørene,

og vi gjør dette fordi det hver dag kjører tusenvis

av utenlandske vogntog inn på norske islagte 

vinterveier med noe de tror er vinterdekk. Det er 

kynisk gjort – av dekkprodusentene.

PÅ SAMME LAG: Dekkimportørene i Norge 
kjenner godt til arktiske forhold, og 

ønsker dialog med både NLF og 
myndighetene om nye

forskrifter. Foto: Tore 
Bendiksen.

Tekst: JON ERIK LUDVIGSEN,

Daglig leder i Dekkimportørenes forening
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VI SØKER DEG SOM ALDRI SLUTTER Å LETE
Jakten på investeringer i smarte energitiltak, som både kutter kostnader og øker konkurranse- 
kraften, er ingen enkel oppgave. Derfor kan det noen ganger være fi nt å få hjelp.

Enova har alltid vært opptatt av å gi støtte til energi- og klimatiltak. Nå retter vi søkelyset 
mot energiledelse i transportsektoren, og ønsker å komme i kontakt med virksomheter som 
vil kartlegge sine muligheter og skape livskraftig forandring.

Bli med og sett fart på grønn transport. Ta kontakt med våre rådgivere på telefon 95 29 80 00, 
eller les mer på enova.no.

Foto: M
orten Borgestad



LANGTRANSPORT
SERIE T

EN LASTEBIL ER ET
SENTER FOR INNTJENING

“Utrolig lavt drivstofforbruk”, “Nesten for godt til å være sant”, 

“Utgiftene til drivstoff er redusert betydelig etter at vi tok i 

bruk vår nye T-serie.” 

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

www.renault-trucks.no
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Med Volvos velutbygde

servicenett i ryggen får du

hjelp når du trenger det!

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

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

Smugling
Det er en begrensning på hvor mange liter drivstoff man kan ha 
med seg i tankene til Norge før det blir ansett som smugling. 

Det typiske er at vogntoget er sertifisert med 2 x 300 liters 
tanker, men at dette modifiseres til 2 x 600 liters tanker. I  
tillegg har de transportørene som spekulerer i dieselsmugling 
gjerne ekstra dieseltanker på flere tusen liter plassert på  
forskjellige steder i vogntoget. Når prisforskjellen målt mot den 
norske kan være 3 – 4 kroner pr. liter mer vil den utenlandske 
transportøren ha en vesentlig fordel. 

AKTUELT

20 traller til REMA 
Schmitz Cargobull Norge AS er 
glade for å kunne levere nye 20 
trailere til Rema Distribusjon. 
Til sammen har de nå 128 trai-
lere fra Schmitz Cargobull. 
Dette sier vel sitt om så vel en fornøyd kunde samt solide og 
gode enheter levert fra oss.

Daglig leder Per Karlsen i Schmitz Cargobull Norge AS på 
Gardermoen overleverte nylig 20 nye trailere til Rune Herje fra 
Rema Distribusjon Norge AS. Han bekrefter langt på vei både 
konklusjonene Per Karlsen trekker og ikke minst Rema sin 
policy på dette feltet: Rema ønsker å ha kontroll over vare- 
flyten, men leier samtidig inn både trailere og lokale trekk- 
vogner til å ta seg av lasting og lossing. 

Årets Varebil 
Van of the Year kåres av ulike nyttekjøretøyjournalister fra 24 
europeiske land, og i år gikk nye Volkswagen Transporter helt 
til topps. Tidligere modeller av Transporter har vunnet denne 
prisen i 1992 og 2004.

Da stemmene fra de 24 journalistene, blant annet norske 
Torbjørn Eriksen fra Anlegg & Transport, var telt opp stod det 
klart at Volkswagen Transporter T6 (Euro6) hadde fått hele 98 
poeng. Fiat Professional Doble Cargo kom på andreplass med 
68 poeng og Volkswagen Caddy 4 (Euro6) kom på tredjeplass 
med 63 poeng.

Foto: Produsent

Foto: SCN
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En god bedrift kan alltid bli 

enda litt bedre.  

Veglo Miljøservice AS har 65 ansatte og 
49 vogntog. Selskapet opererer innen  
thermo, partilast, krokbil og tank. Veglo 
har ISO 14001-sertifisering og arbeider 
kontinuerlig for å være en minimal be-
lastning for miljøet. Bedriftens hovedom-
råder er thermo- og avfallstransport, samt 
innsamling og mottak av farlig avfall. 

Å komme i gang 
Fra 1. januar 2016 innføres også 
PRS-programmet – På riktig side. 

– Vi har hatt fokus på arbeidsmiljøet og 
driftssituasjonen lenge, sier daglig leder i 
Veglo Miljøservice, Geir Prytz Heen. Vi 
har blant annet hatt økodriver-kurs flere 
ganger i året, og vi har fordelt dette på 
forskjellige sjåfører i forskjellige 
avdelinger i bedriften. Det har vært en 
bevisst tankegang hos oss. På denne  
måten er det alltid noen som er opptatt av 
dette temaet.  

– Vi har til og med montert Scanias 
styringsprogram i de to Daffene vi har, 
sier Heen.  

– Når det gjelder tomgangskjøring så 
vet vi at det er mer lønnsomt å stoppe 
motoren etter 31 sekunder enn å la den 
gå på tomgang. Vi har tidligere hatt  
fokus på både dette og småulykkene, 
men vi trengte ytterligere skjerping og 
fokus på denne tankegangen igjen, for-
teller Heen.

Sikkerheten er viktigst
Hos Veglo Miljøservice har de full kon-
troll på kostnadene og forbruket på hver 
enkelt bil. Problemet til bedriften er en 
stressende hverdag for alle de ansatte. 
Likevel har det vært tid til å møte opp i 
skoletiden for å presentere «Venner på 
veien».

– Vi har en barneskole rett i nærheten. 
Det å lære både sjåfører og barn respekt 
for hverandre er viktig, sier Heen. 

Vinn vinn 
– Du må kunne tilby noe ekstra, sier 
Knut Sigurd Hjelmstad, som er salgssjef 
for Bedrift Midt Norge i forsikrings- 
selskapet If. 

– «På riktig side» er et verdifullt  
produkt. Hvis bedriften klarer å forholde 
seg til kurset og gjennomfører kulturen 
som er nedfelt i dette, så vil både kunden 
og forsikringsselskapet tjene på det, sier 
Hjelmstad. 

– Forsikringskostnadene vil variere fra 
år til år, avhengig av for eksempel ulyk-
kesstatistikken. På riktig side er en på- 
driver til riktig bedrifts- og kjørekultur. 
Du kommer like fort frem uten å bryte 
fartsgrensen. Du tenker igjennom ryg-
gingen før baklyset på hengeren knaser i 
betongen, eller det smeller i et speil. Små-
ting koster mye. Hvis bedriften tar ut- 

SATSER PÅ SIKKERHET
Tekst: TORE BENDIKSEN tb@lastebil.no

PÅ RIKTIG SIDE: Veglo Miljøservice as innfører 
PRS-konseptet i forbindelse med overgang til 

forsikringsselskapet If. Foto: Veglo

TRENGTE STARTHJELP: 
Bedriften har arbeidet med 
sikkerhet og kjørekultur i 
mange år, men i en hektisk 
hverdag blir det ikke fulgt 
opp godt nok. Vi ser frem til 
å benytte den nye utgaven 
av På riktig side, sier daglig 
leder Geir Prytz Heen i 
Veglo. Foto: Veglo

EKSTRASERVICE: På riktig 
side vil i praksis gi bedriften 
en bedre forsikringsavtale. 
Forutsetningen er at 
programmet vedlikeholdes. 
Det gir både mindre stress, 
skader og slitasje på bilene, 
sier Knut Sigurd Hjelmstad, 
som er salgssjef i Bedrift 
Midt Norge for If. Foto: If
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www.cargobull.com/no

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

For mer informasjon: +47 23 96 14 00

70
97

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

M.KO bilskap for distribusjon 

og langtransport

legget for en liten ulykke til 5 000 kro-
ner, må bilen kjøre inn 170 000 kroner 
til bunnlinjen for å dekke inn dette. Vi 
fra vårt ståsted vurderer alle ulykker og 
skader, deretter regner vi ut sannsynlig-
heter og til slutt har dette sin pris fra år 
til år. For eksempel er det slik at om vi 
ser at det er mye småulykker i et trans-
portselskap, så er det bare et spørsmål 
om tid før den store ulykken skjer. Det-
te vet vi av erfaring. Det er statistikk, og 
forsikringsavtalene blir basert på dette. 
Når vi vet at bedriften satser «På riktig 
side», så vet vi også av erfaring at skade-
frekvensen går ned. Det er lønnsomt for 
kunden og for oss, sier salgssjefen.

80-avtalen
– Vil det bli et problem å få sjåførene til å 
skrive under på 80-avtalen?

– Jeg tror ikke det. Alle våre biler er 
plombert på 83 – 85 km/t., sier 
Heen.

Veglo Miljøservice har nesten 
bare nye biler. 75 prosent er 
Euro VI. I renovasjonsav-
delingen bruker de kun 
Euro VI-biler. Og de 
har kontroll. Sty-
ringsverktøyene 
blir brukt. Sel-
skapet vet 
hvor bilene 
er, og sjå-
førene

synes dette er greit. Særlig gjelder det 
for dem som kjører thermo. 

– Vi ringer for eksempel ikke når 
bilen har stått stille en stund. Da 
har sjåføren gjerne lagt seg.  
Respekten for kjøre- og hvile-
tiden er stor. Sjåførene føler 
seg også tryggere når vi 
kan se at noe uforutsett 
har skjedd med dem, 
sier Heen.

– Likevel vil 
dere starte 
med «På 
r i k t i g 
side»? 

– Vi har byttet forsikringsselskap. 
Det var If som foreslo dette program-
met, som en del av forsikringspak-
ken. Vi har takket ja både for å 
forbedre oss ytterligere, og 
fordi programmet gjør sjå-
førene mindre stresset, å 
redusere småskader, 
redusere slitasje på 
bilene og dermed 
også minske 
kostnadene, 
sier Heen.

VENNER PÅ VEIEN: Ungene er jublende lykkelige i møte med lastebil og undervisning om farene på veien. Lånke Skole 
ligger nært til bedriften, som betyr at skolebarn møter lastebilene hver dag. Foto: Veglo



Regummierte lastebildekk er miljøvennlighet i praksis. Teknologibedriften Continentals nye dekk- 

fabrikk i Tyskland sørger for at disse dekkene både er rimelige, trafikksikre og holdbare.   

Continental har bestemt seg for å bli 
nummer 1 i verden på regummiering av 
lastebil- og bussdekk. En helt ny dekk-
fabrikk i umiddelbar nærhet til Conti-
nental R&D-senter (research og de-
velopment) ved Hannover i Tyskland, vil 
ifølge dekkprodusenten sørge for at 
merket tar ledelsen innen ny og moder-
ne dekkproduksjon.

Stort marked 
Innen 2018 er målsettingen å selge 170 
000 regummierte dekk på verdensbasis. 
I Norge blir det årlig solgt 40 000 laste-
bil- og bussdekk med Continentals logo. 

Av dette utgjør den regummierte andel- 
en 6 – 7000 Conti Tread og Conti Re 
årlig. Det betyr at 20 prosent av Con-
ti-salget i Norge er resirkulerte dekk.  

Miljøvennlig
Continental bruker en god del av gum-
mien som raspes av brukte dekk i gum-
mien til de nye regummierte dekkene. I 
tillegg brukes stammen på nytt, og resir-
kuleringen kan fortsette inntil stammen 
til slutt er utslitt. 

Produksjonen er hensiktsmessig. Slikt sett 
kan vi anse regummierte dekk som svært 
bærekraftig både for lastebilen og miljøet. 

Sikkerhet
Det kalles separasjoner når dekket deler 
seg i biter. I veikanten finner man ikke 
overvekt av regummiert gummi.  
Continental godtar ikke kvalitetssvikt. 
Regummierte dekk fra denne produ-
senten skal være like komfortabelt  
og sikkert som helt nye dekk. Forskjel-
len skal være liten eller ingenting når 
det gjelder livslengden. Det hevdes  
likevel at regummierte dekk varer  
kortere enn nye, men det kan også  
argumenteres med at prisen på dekket 
er vesentlig lavere i forhold til et helt 
nytt dekk. 

BÆREKRAFTIGE
Tekst: TORE BENDIKSEN tb@lastebil.no
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Kalde og varme dekk 
Betegnelsene Conti Tread og Conti Re (Retread) 

forteller om dekkene er har gjennomgått kald- 

eller varmvulkanisering. 

Kaldvulk merkes med Conti Tread og betyr at banen med mønste-
ret er skiftet. I praksis ved at toppen av dekket «buffres» eller raspes. 
Deretter legges det et belegg og så limes det på en ny bane med 
mønster. Dekket må stå i ovnen ved 100 grader i fire timer. Denne 
gummibanen selges kommersielt til alle de som kaldvulkaniserer. 

Varmvulk, Conti Re, er en mer omfattende prosess. Den brukte 
stammen benyttes, men gummien skrapes av «bid til bid», «fra side 
til side», før det legges flere nye gummilag. Dekket gjennomgår 
i prinsippet den samme oppbyggingen som når det produseres 
helt nytt. Derfor blir også siden på dekket helt ny. Fordi denne 
produksjonen er mer omfattende er ovnstemperaturen hevet 
130 grader.

BID TO BID: Det er liten forskjell på temperaturen kald- eller varmvulk-dekk «stekes» 
på, men det er stor forskjell på oppbyggingen i kald- og varmvulkaniserte dekk. Foto: 
Continental

MILJØVENNLIG: ContiLifeCycle er et eget 
program for regummiering av dekk til 

lastebiler og buss. Foto: Produsent
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Tar med seg økte veibevilgninger til Transport 2016 på Lillestrøm.

Regjeringen gikk til valg på å bedre 
Norges infrastruktur, og i nylig fremlagt 
forslag til statsbudsjett for 2016 klinker 
Solvik-Olsen til med økte bevilgninger 
på 18,5% til veiformål. Det er en økning 
han mer enn gjerne tar med seg til 
«Transport 2016». Messen arrangeres 
9.-11. juni av Norges Lastebileier-For-
bund (NLF) i samarbeid med Norges 
Varemesse på Lillestrøm.

Transport 2016
Messen har flere hundre utstillere, og er 
en arena der alle møter alle og kan orien-
tere seg om hva som skjer i transport-
bransjen. 

– For meg som politiker er messen et 
utrolig bra sted å treffe det brede mang-
foldet i næringen. I mine reiser rundt i 
landet møter jeg jo ofte lastebileiere og 
drosjesjåfører. De er åpne, sosiale men-

nesker som forteller meg rett ut hva de er 
opptatt av når det gjelder eksempelvis 
regler, tekniske krav, lovverk og konkur-
ransesituasjoner som påvirker arbeids- 
dagen og livet deres, sier samferdsels- 
minister Ketil Solvik-Olsen. 

Når sekundene teller,  
teller vedlikehold
Som samferdselsminister har Solvik- 
Olsen besøkt utallige tollsteder og kon-
trollstasjoner, men han sitter også på med 
lastebiler for å snakke med sjåførene  
ansikt til ansikt og føle hverdagen deres 
på kroppen. På ferden langs for eksempel 
E6, E18, gjennom fylkesveier, lokalveier 
og rundt bittesmå rundkjøringer i by- 
sentrum, har vedlikehold av vei blitt en 
av hans personlige fanesaker.

– Lastebilbransjen og dens mening er 
viktig for oss. Vi vet at tid er penger, og 
for sjåførene, som sitter i bilkø på norske 
veier i hverdagen, utgjør det timevis i tapt 
arbeidstid. Det er grunnen til at sittende 
regjering gjør et kraftig løft i vedlikehold 
av veiene. Etter tiår med økt vedlike- 

LØVEN PÅ 
LØVEBAKKEN
Tekst: ANN-SOPHIE STENE
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Kjør med                            og vinn en
MediaDAB-adapter til en verdi av kr. 2995,-

Bestill gratis merke med magnetfolie på:
www.messe.no/transport

Ta et bilde av deg, merket på bilen og send 
det til transport@messe.no. Da er du med i 
trekkningen om 5 DAB-adaptere!

N

holdsetterslep, klarer vi i 2015 å redusere 
forfallet med en milliard kroner. Sats- 
ingen øker vi ytterligere i 2016, hvor sam-
let forfall reduseres med ytterligere drøyt 
to milliarder kroner.

Fokus på miljø, sikkerhet og 
kompetanse
Transportmessen 2016 har miljø, sikker-

het og kompetanse som fokusområder. 
Solvik-Olsen ser frem til at bransjen vir-
kelig kan få stråle opp og vist frem kjøre-
tøy, motorer, gadgets, nyheter og teknis-
ke nyvinninger, overfor hverandre og 
publikum de tre dagene messen varer. Og 
han mener messen representerer en  
mulighet når det gjelder å få fornyet opp-
merksomhet fra media.

– Man har kommet langt lenger i  
utviklingen av motorer og dermed miljø- 
utslipp enn det folk flest er klar over. Det-
te er noe media helt klart bør ta tak i. I et 
mer langsiktig perspektiv er det viktig at 
bransjen også øver trykk på lokalpolitike-
re. Slik vil de som planlegger og tar  
beslutninger om veier, vedlikehold og 
kjøremønster i dag, ta hensyn til at bran-
sjen selvsagt har en helt annen og mer 
miljøvennlig bilpark i fremtiden når  
politikernes faktiske planer realiseres om 
5-10 år, sier samferdselsministeren.

Like konkurransevilkår en prioritet
Når det gjelder sikkerhet og kompetanse, 
er Solvik-Olsen opptatt av å få på plass 
regelverk, som gir like vilkår for norske 
og utenlandske sjåfører. Eller norske og 
utenlandske mekanikere, for den saks 
skyld.

– Sikkerhet er viktig – det er ingen tvil 

om at norske lastebileiere har livet kjært 
og ønsker en trygg hverdag med trygge 
vogntog på veiene. Dette er noe vi jobber 
aktivt med. Lover og regler skal ikke bare 
sikre en god konkurransesituasjon for 
norske lastebilsjåfører - de er også en 
trygghet for alle andre bilister som be- 
veger seg på veiene og for eksempel møter 
utenlandske vogntog på norsk vinterføre.

– Tilføring av kompetanse sikres via 
nyrekruttering. Vi må gjøre transport-
bransjen såpass attraktiv at unge mennes-
ker klarer å se for seg en karriere og frem-
tid som mekanikere eller sjåfører i den. 
Også på disse yrkesområdene må det 
konkurreres under like vilkår, under- 
streker Solvik-Olsen.

Tommelen opp for fremtiden
Samferdselsministerens overordnede suk-
sesskriterium er at sittende regjering skal 
klare å øke rekrutteringen til norsk tran- 
sportbransje. For å prate med enda flere 
sjåfører og bli kjent med enda flere grener 
i bransjen har transportnæringens løve på 
Løvebakken allerede notert seg datoene 
for Transportmessen 2016 på Lillestrøm.

FORVENTNINGER: Transport 2016 arrangeres 9. - 11. juni 
av Norges Lastebileier-Forbund (NLF) i samarbeid med 
Norges Varemesse på Lillestrøm. Foto: NLF

SPEKTAKULÆRT: På messen vil du møte hele 
transportbransjen med alt tilbehør. Foto: Illustrasjon NLF

LØVENS KONGE: – Jeg vil definitivt fortsette å 
haike med lastebilsjåfører og bussjåfører. Både de 
og resten av næringen består av dyktige 
mennesker med driv som fortjener tommelen opp 
i dobbel forstand, sier samferdselsminister Ketil 
Solvik-Olsen. Foto: Ann-Sophie Stene.

Artikkelen er skrevet av Norges Vare- 
messe som er en samarbeidspartner med 
NLF i forbindelse med Transport 2016.
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Spenningen var stor, ikke minst blant arrangørene i NLF region 1 

og 2, da 480 transportinteresserte mennesker skulle samles på 

Storefjell siste helg i oktober. Lettelsen, og gleden, kunne ikke 

skjules da arrangementet viste seg å bli en suksess i tåkeheimen.

Fredag 30. oktober gikk det et jevnt sig 
av lastebiler og andre kjøretøy på vei til 
fjells. 135 lastebileiere med ledsagere og 
familie skulle treffe utstillere, politikere 
og hverandre denne helgen.

Tåka lå tett i fjellet, men rutinerte  
sjåfører fikk alle velberget i hus.

Vel møtt
Sekretær i region 2, Mai Skjelsvold, sto 
sammen med regionsjefene Guttorm 
Tysnes og J.Kristian Bjerke, klar med 
åpne armer og ønsket vel møtt etter 
hvert som gjestene ankom hotellet.  

Sistemann kunne sjekke inn nærmere 
klokken ni på kvelden og bortimot 500 
personer var klar til seminar, utstilling 
og julebord.

Kongefølelsen og Atle Jensen
Randi Skaug slo an tonen lørdag formid-
dag med sitt foredrag «Finn Konge- 
følelsen». Hun er første norske kvinne 
som har satt sine ben øverst på Mount 
Everest og hun har siden løpt opp og ned 
på det som er av fjelltopper i alle verdens-
deler. Nå ville hun fortelle oss hvordan vi 
finner kongefølelsen og heldigvis får vi 

vel si, er ikke en tur til Mount Everest 
obligatorisk. En fullstappet sal reiste seg 
og klappet Randi Skaug av scenen.

Fra Østfold kom Atle Jensen. Mannen 
er viden kjent som revyartist, og uten å 
gå i detaljer må vi vel kunne si at han 
skrudde mutteren rett i hullet. En noe 
mer avdempet utgave av Jensen slapp 
også til under julemiddagen til alles  
begeistring.

Fornøyde utstillere
Utstillingen i år var preget av mangfold 
og godt besøk. De vi har snakket med er 
godt fornøyd med totalpakken. Folk var 
blide, interesserte og i godt humør. Det 
gir et godt utgangspunkt for senere sam-
taler, fortalte en av utstillerne på vei ut 
av salen. 

Denne gangen hadde arrangementskomi-
teen sørget for en liten forrett før julemid-
dagen og serveringen gikk betraktelig bed-
re enn lasting og lossing på Bastøfergene!

SAMLING PÅ STOR 

Tekst: J. KRISTIAN BJERKE jkb@lastebil.no

HELT FULLT: 135 lastebileiere med ledsagere tok plass i Storefjellhallen. Foto: NLF
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EFJELL
Større enn landsmøtet
Dette arrangementet har vokst seg stort 
gjennom årene og som forbundsleder 
Per Madsen ganske riktig kommenter-
te: Dette er større enn landsmøtet i 
NLF. Også representanter fra våre 
nordligste fylker deltok, for som de selv 
sa – å lære. 

– Det virker som om folk setter pris 
på denne måten vi møtes på. Hyggelige 
mennesker, god mat, interessante fore-
drag og tøffe debatter mellom statsse-
kretær Odd Cato Karlsen (Fr.P), stor-
tingsrepresentant Sverre Myrli (AP), 
NLFs direktør i NLF Geir Mo, og 
Senterpartiets fylkesvaraordfører i 
Oppland bidro til en vellykket samling 
- avslutter de svært samstemte region-
sjefene Guttorm Tysnes og J.Kristian 
Bjerke.

De legger også til at uten Mai Skjels-
volds stålkontroll i forberedelsene, så 
ville dette ikke vært mulig.

UTSTILLING: Stor interesse og mye folk i Storefjellhallen. Foto: NLF

HVOR GÅR VEIEN: Politisk debatt om samferdsel i Norge. Foto: NLF

STOREFJELL: Randi Skaug i aksjon. Foto: NLF

RARERE ENN RAREST: Atle Jensen. Foto: NLF

SAMTALE: Knut Ruud og Tom Cato Karlsen. Foto: NLF

FORBUNDSLEDEREN: Et svært vellykket arrangement.
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Tariffnemda har trukket opp  

en enda klarere grense for 

hvilken type godstransport  

med minstelønn som gjelder 

– og hvem det ikke gjelder for. 

Mange NLF-medlemmer vil være kjent 
med kravet om minstelønnen på  
kr 158,32 per time for sjåfører av gods- 
kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn. 
Dette kravet har vært gjeldende fra 
1. juli i år. 

I praksis
Hvem må arbeidsgiver betale minimum 
denne lønnen til - samt eventuelle diett-
penger ved langtransport? Svaret er: For 
all godstransport på vei som finner sted 
i Norge, men ikke for «ren» internasjo-
nal transport.

Nå kommer Arbeidstilsynet på banen
Det er Arbeidstilsynet som vil kontrolle-
re at forskriften følges opp og hånd- 
heves i Norge, enten sjåføren er norsk 
eller utenlandsk statsborger. Vi i NLF har 
spilt inn flere forslag til Arbeidstilsynet 

om hvordan de kan ivareta sine kontrol-
loppgaver her. Et av våre innspill gjelder 
opprettelsen av et kabotasjeregister.

Formålet med forskriften om all-
menngjøring av tariffavtaler for god-
stransport på vei er:  

Å sikre utenlandske arbeidstakere 
lønns- og arbeidsvilkår som er likever-
dige med de vilkår norske arbeidstakere 
har, og å hindre konkurransevridning til 
ulempe for det norske arbeidsmarkedet 
(allmenngjøringsloven § 1).

MINSTELØNN – FOR HVEM?
MINSTELØNN: Å sikre mer rettferdige konkurransevilkår for transportbransjen er noe Norges Lastebileier-Forbund har kjempet for i mange år. Foto: Scania

Tariffnemda
Tariffnemdas vedtak fra 12.oktober i år. Forskriften gjelder 

for arbeidstakere som utfører godstransport på vei med 

kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn. Forskriften gjelder 

også:

•   Kabotasjekjøring, det vil si tran- 
sportoppdrag mellom steder i 
Norge som etterfølger en grense-
kryssende transport til Norge.

•   Kombinert transport, det vil si 
transport på vei i Norge som star-
ter eller slutter med en grensekrys-
sende transport på jernbane eller 
skip. 

•   Forskriften gjelder ikke grense-
kryssende transportvirksomhet 

(internasjonal transport) ut over 
dette (les punkt a. og b.).

•   Arbeidsgiver og den som i arbeids-
givers sted leder virksomhet som 
utfører arbeidsoppdrag som nevnt 
i første ledd skal sikre at bestem-
melsene i forskriften gjennom- 
føres.

•   Forskriften gjelder ikke lærlinger 
og personer på arbeidsmarkeds- 
tiltak.

Tekst: OLAV G. HERMANSEN ogh@lastebil.no



      
www.toyota-forklifts.no

Tester har nemlig vist at vi har de mest slitesterke jekketrallene som varer fem ganger 

så lenge som andre merker. I tillegg har vi livstidsgaranti på rammen (99 år). Vi gjør 

materialhåndtering enkelt.

AT VI ER MARKEDSLEDER PÅ JEKKETRALLER ER KANSKJE IKKE SÅ RART?

Kontakt oss i dag på tlf: 73 82 73 00 eller e-post: salg@no.toyota-industries.eu

MARKEDETS BESTE JEKKETRALLE 
TIL ETHVERT BEHOV
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REGION 1
ØSTFOLD OG 

OSLO/AKERSHUS

Fergesambandet mellom Moss og 

Horten er Norges mest trafikkerte 

fergesamband. Driftsavbrudd får 

umiddelbart store konsekvenser 

og sjøen går til tider høy i forhol-

det mellom rederiet og NLF.

I november troppet NLF mannsterke opp 
i Vegdirektoratet for å forklare den øver-
ste veimyndigheten at de må la lastebiler 
slippe raskere om bord.

Reglene er klare: Det skal lastes i den 

rekkefølge kjøretøyene ankommer kaia. 
Problemet med fergene til Bastø-Fosen 
er at de ikke kan ta store kjøretøy på 
nedre dekk. Dermed forfordeles vanlige 
personbiler og det kan vi ikke lenger ak-
septere, sier fylkesleder i NLF Østfold, 
Erik Graarud.

Vegdirektoratet
Bastø-Fosen mener de ikke kan endre 
lastepraksis til slik det var tidligere, at 
store kjøretøy fikk en viss prioritet på øvre 
dekk. Det ligger utenfor konsesjonsregle-
ne, hevder rederiet. Regionsjef J.Kristian 
Bjerke ba derfor om et møte med Vegdi-
rektoratet som forvalter reglene. Med seg 

i møtet hadde han fylkesleder Erik  
Graarud og forbundsstyremedlem Jan 
Yngvar Tømmerholt.

NLF-krav
Det ble krevd endring. NLF kan ikke 
lenger se på at personbiler slippes inn før 
tunge biler på nedre dekk, for så å bli  
likestilt på øvre. Vegdirektoratets mann 
og representanter fra SVV i Østfold, med 
Arne Bjørklund i spissen, lyttet til argu-
mentasjonen. 

Konklusjonen ble at Vegdirektoratet 
skal vurdere om de kan endre praksis 
midlertidig innenfor lovverket. I alle fall 
inntil de nye fergene er i drift i 2017.

Leder av Øvre Romerike NLF, 

Arvid Birkelund, har fått mange 

nye venner på veien.

Sammen med Tor Wethal og region-
sjef J.Kristian Bjerke, ble «Venner på 
veien» gjennomført på Hovin skole i 
Jessheim.

Barneskole for stor og liten
– Vi har gledet oss veldig til dette, sa et 
svært fornøyd lærerteam ved Hovin sko-
le i Jessheim, da «vikarlærerne» fra NLF 
åpnet både lastebil og leketeppe for elev-
ene i første klasse.

– Det var viktig å forklare barna at 

lastebilen er spennende, men også litt 
farlig. De er viktig å passe seg i trafikken 
og å få kontakt med sjåføren når man 
skal over veien, forteller Birkelund.

På teppet
42 barn på en gang er litt for mye, så 
gruppen ble delt i to. En gruppe gikk ut 
til Birkelund og Wethal, mens den an-
dre gruppen ble igjen inne med Bjerke. 
Etter en kort opplæring i punktene 
«stoppe», «vinke» og «se seg for», kunne 
barna slippes løs i trafikken. Etter noen 
runder med kjøring på feil side av veien, 
politijakt og en arrestasjon, gikk alt som 
en drøm. Noen ville bli igjen inne og 
leke mer. 

Høyt oppe
Ute ved lastebilen var det høy aktivitet 
med barn i sirlige formasjoner som stop-
pet, vinket og så seg for, før de krysset 
«veien». De fikk også sitte i bilen. 

7 år gamle Elias ville gjerne bli laste-
bilsjåfør. «Men da må jeg nok bli en 12-
13 år først!».

NRK Østlandssendingen kom også 
på besøk og gjennomførte et spennende 
intervju med Arvid Birkelund og ikke 
minst med Elias.

Oi, det er ganske høyt!

NLF ØSTFOLD PÅ FERGETOKT

Tekst: J. KRISTIAN BJERKE jkb@lastebil.no

FORNØYDE: 42 barn på Hovin skole. Første klasse. 
Kjempegøy. Foto: Faksimile EUB
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REGION 2
HEDMARK/OPPLAND

Venner på vegen er i høst spredt 

ut over hele landet. Valdres 

Lastebileierforening har vært 

ekstra aktive med tre skolebesøk.

Valdres Lastebileierforening har i tur og 
orden besøkt Lidar og Rogne skole i Øystre 
Slidre kommune og Nord-Aurdal skole på 
Fagernes.  Til sammen 101 elever fikk lære 
mer om hvordan barn og lastebiler bør opp-
føre seg i trafikken. 

På Nord-Aurdal skole var det 2. klassin-
gene som fikk besøk.  Åtte lærere fulgte 
også nøye med.

Valdres Lastebileierforening stilte med 
medlemmene Bjørn Ivar Gunhildgard, Ole 
Martin Sørengen, Knut Henning Loberg 

og Svein Erik Aure. Ole Martin er for øvrig 
både lastebilsjåfør og sjåførlærer.   

Både teori og praksis
– Vi delte elevene i to grupper. Ole Martin 
og Bjørn Ivar tok seg av teorien i klasserom-
met. Knut Henning og jeg tok med halve 
gruppa ut til den fine asfaltbilen til Loberg 
Transport. Barna fikk undervisning i hvor-
dan mor og far skulle kjøre når de leverer 
ungene på skolen. Elevene fikk opplæring i 
riktig adferd med å gå i gangfelt, bruke sine 
sanser i trafikken slik som øyne og ører. 
Øyekontakt med sjåføren er veldig viktig 
når man skal krysse vegen. Blindsoner ble 
nøye demonstrert og elevene fikk selvsagt 
sitte oppe i førersetet og så hvor mye eller 
lite sjåføren ser, forteller Svein Erik Aure.

Lek og lær
Inne i klasserommet viste Ole Martin elev-

ene trafikkskilt og la trafikkmatta ut på 
gulvet, satte leke-lastebilene opp og lot 
elevene se hva man måtte ta hensyn til da 
elever skulle krysse vegbanen.

Filmen «Velg livet», som er produsert 
av NLF, ble vist og elevene fikk se hvor 
farlig det er å gjøre feil i trafikken. Ole 
Martin fikk fin kontakt med elevene og 
svarte på mange gode spørsmål.

Etterpå fikk Valdres Lastebileierfore-
ning skryt av rektor for godt gjennomført 
arrangement.  Inspektørene benyttet an-
ledningen til å spørre om lastebileierfore-
ningen kommer tilbake neste år.

– Det må være et tegn på at skolen  
likte opplegget – og da er vi egentlig godt 
fornøyde vi også. Venner på vegen er  
bra både for trafikksikkerheten og tran- 
sportnæringens omdømme, smiler Svein  
Erik Aure.

VENNER PÅ VEGEN I VALDRES

Tekst og foto: GUTTORM TYSNES hedopp@lastebil.no

FORSIKTIG: Svein Erik Aure gir praktisk opplæring om hva barna skal gjøre før de krysser et 
gangfelt. Foto. NLF

SPENNENDE: Venner på vegen er bra for trafikksikkerheten. Knut Henning 
Loberg ser ut til å trives som «vikarlærer». Foto: NLF

En knakende god bok!
«Grimstad – kjører trygt på 4 hjul!» Det er tittelen på boka om familie-
firmaet Sigurd og Ola Grimstad AS fra Gausdal.  Den rutinerte forfatteren 
Arvid Møller har laget et praktverk om transportbedriften som startet i 
1939. Tekst, bilder og layout er av ypperste klasse. I tillegg er det mange 
fine historier – både om transport og bygda. Grunnlegger Sigurd Grimstad 
begynte som privatsjåfør for Karoline Bjørnson før krigen. I dag har sel-
skapet 33 lastebiler, 45 ansatte og oppnår gode tall på bunnlinja. Grim-
stad er blitt en av hjørnesteinsbedriftene i Gausdal. Om NLF står det i 
boka: «Nyttig er det også å være tilsluttet Norges Lastebileier-Forbund. 
Vi har vært medlem der siden 1950. Her er det mye hjelp og mange gode 
tips å få på flere felter. Vi forstår, ikke minst gjennom dette medlemska-
pet, at vi tilhører en stor yrkesgruppe som betyr mye for landet.»

Direktøren på skogstur!
NLFs toppsjef liker å besøke medlems- 
bedrifter når han reiser rundt i landet. Da 
han hadde noen timer ledig i Valdres, ble det 
på kort varsel organisert en skogstur for 
Geir A. Mo. Jan Flaskerud i Valdres Tømmer 
tok med Geir på trange skogsbilveger og dår- 
lige fylkesveger.  I skogen var flere av med-
lemmene i Valdres Lastebileierforening sam-
let. Der ble det servert kaffe, sjokoladekake og 
pølser – og selvsagt en god diskusjon om E16, 
Valdresflya, utfordringer i bransjen og NLF.  

GODT LESESTOFF: Transportbedriften 

fra Gausdal har brukt flere hundre 

tusen på boka, men den er også blitt 

et praktverk. Fra venstre: Tor Grimstad, 

forfatter Arvid Møller og Ola Grimstad. 



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

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

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

Å

 

Salgsansvarlig Sør/vest
Jan-Ove Flom
Tlf: 4041 2995
jan-ove om.no

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

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

Stokkevannveien 17, 3962 Stathelle 
l  3 96 79      o no    o t o no

B L Å M A N N

Å

8
 

- den originale kjettingen med ekstrem høy kvalitet
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REGION 3
BUSKERUD, VESTFOLD 

OG TELEMARK

REGION 3
BUSKERUD, VESTFOLD 

OG TELEMARK

Medlems- 
tur med noe 
for alle 
Regionens medlemstur til Polen 

hadde overraskende liten for-

håndsinteresse, men så løsnet 

det og resultatet ble meget bra, 

både faglig og sosialt.

Region III innrømmer gladelig at vi med 
beundring og adskillig misunnelse hadde 
registrert at andre fylkesavdelinger av 
NLF i flere år har arrangert utenlands- 
turer og seminarer for sine medlemmer 
og det med godt resultat. Indikasjoner fra 
egne rekker tydet på at også vi burde prø-
ve dette som et alternativ til ofte svikten-
de oppslutning om våre høstmøter. Det 
ble ikke så lett som vi trodde, men til slutt 
hadde vi nok deltakere til å fylle et fly og 
gjennomføre opplegget. Det faglige inn-
holdet hadde lenge vært klart: Å besøke 
den «norske» trailerprodusenten Istrail i 
Polen, et par timers kjøretur sør-vest for 
Gdansk.

Det faglige innslaget stod Istrails for. 
Likedan mye av det sosiale opplegget  
lokalt. Og vår forbundsleder, Per Mad-
sen, leverte som vanlig en tankevekkende 
oversikt over arbeidet og utfordringene 
for NLF som organisasjon. På det inn-
lagte seminaret var også Telenor med og 
Trond Harterman utfordret mange til å 
benytte elektronikken bedre i bedriftene.

Vinn eller forsvinn?
Istrail AS har lange tradisjoner i Norge, 
helt tilbake til Isachsens Vognfabrikk. I 
de senere årene har produksjonen av hen-
gere og påbygg skjedd på Ulefoss, men 
etter hvert har mye av produksjonen av 
kostnadshensyn blitt flyttet ut til anlegget 
i Polen. Særlig gjelder det de produktene 
som krever mye metall- og sveisearbeid. 
For 8-10 år siden kom man over egnede 
produksjonslokaler i Golub Dobrszyn i 
nærheten av Torun. Her har man med 

norsk ledelse og kapital bygget opp en 
moderne produksjonsbedrift som nå  
betjener det skandinaviske og russiske 
markedet for hengere av alle typer. 

Ledelsen, med Leif Anders Skipenes og 
styreleder Anders Skipenes, er litt unn- 
vikende når vi spør hvordan omsetningen 
på et voksende polsk marked er, men  
tilkjennegir at spesifikasjonene og kvali-
teten som norske kunder gir, og som de 
ønsker å forholde seg til, er noe «høyere 
enn det som kreves» av en polsk kunde.

Nå går produksjonen i Polen bra for 
Istrail. De har en stabil og godt kvalifisert 
arbeidsstokk på 50-60 ansatte, og bedrif-
ten tjener penger. Samtidig har de kunnet 
beholde posisjonen som leverandør til de 
mange trofaste Istrail-kundene i Norge.

For bedriften på Ulefoss hadde det i 
mye blitt en «vinn-eller-forsvinn»-situa-
sjon de seneste årene. De valgte en offen-
siv løsning, med å flytte det som ikke 

kunne overleve, etablere en bedrift i Polen 
med norsk ledelse og etter norsk mønster, 
og kjempe for å beholde plassen i et hardt 
marked. Så langt har de lykkes.

Medlemstur som ble mer enn 
stålstudier
Selvfølgelig måtte og ville vi ha en faglig 
grunn for å legge tid og penger i en tre 
dagers tur til Polen. Men vi ville også 
skape en hyggelig sosial ramme om ar-
rangementet både for medlemmer, noen 
ansatte sjåfører og ikke minst ledsagerne. 
Det fikk vi i rikelig monn. Alle fikk sma-
ke både god mat og godt drikke i Istrails 
utvalgte hoteller og kroer, til akkompag-
nement av polsk folkemusikk. Vi valgte i 
tillegg å avslutte reisen med en ettermid-
dag og kveld i hansabyen Gdansk. Heller 
ikke det ble noen nedtur, men likevel 
stilte alle til tidlig flyavgang søndag 
morgen. Takk for turen!

TAKK FOR TUREN: Noen 
av deltakerne mot kjent 

Gdansk fasade «by night». 
Foto: NLF

Tekst: OLAV KLASSON VEFALD btv@lastebil.no

EKSPERTER DISKUTERER: Leif Anders Skipenes (i hvit 
skjorte med ryggen til) og Anders Skipenes (nr 2 fra 
høyre) forklarer dumperdetaljer. 

FAMILIEBEDRIFT: Styreleder Anders Skipenes (t.h) 
har en solid lokal bedriftsleder i sønnen Leif Anders.  
Foto: NLF

VENNER PÅ VEIEN  
Få initiativ har blitt mer spontant ønsket velkommen i fylkesstyrene 
enn kampanjen «Venner på veien». Litt spente på hvordan man skulle 
gjøre det, men frivillige i alle styrene tok raskt på seg å kontakte 
skoler og vikariere som skolelærere. Vellykket mottakelse på Gol og 
Geithus, på Rjukan og i Eidanger og på Nykirke og i Kvelde. Og jeg tror 
alle fikk med seg et bilde av interesserte og oppvakte førsteklassinger. 
Det gjorde iallfall regionsjefen som sammen med Ole Roar Hagen 
debuterte på barneskolen på Gol. 

 48 GLADE: Litt ventetid ble det når 48 barn 

skal prøve førerstolen til Ole Roar.



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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Hvorfor skal transportnæringen betale tredobbelt når dette ikke er 

målgruppen? I Rogaland blir rushtidsavgift ren skatteinnkreving.

Det er ikke meningen at det skal være 
reduksjon i næringstransport. BNJ skal 
bare bedre framkommeligheten for 
næringstransport.

 «Bypakken» har to hovedmål: Null-
vekst i personbiltrafikken i byområdet 
på Nord-Jæren, og god framkommelig-
het for alle trafikantgrupper, der hoved-
vekten er på kollektiv, sykkel, gange og 
næringstransport.

Regnskap i trøbbel
Det er svært fordyrende for tunge kjøre-
tøy når vi i intensjonen ikke er ment 
«rammet» av innføring av BNJ. Normalt 
viderefakturerer bedriftene bompengene 
til kunden, men kompleksiteten i å fak-
turere med ulik pris for ulike tider på 
døgnet, gjør dette vanskelig. Yrkestran- 

sport må få kjøre med dagens takster hele 
døgnet. Det betyr at de får forutsigbare 
avgifter: Ingen ekstraavgift i rushet.

Alle argumenter for rushtidsavgift er 
rettet inn mot å dempe privatbilismen, 
og ikke for å ramme en allerede presset 
næring. 

Vi forventer at våre lokale politikere 
gjør de unntak som er nødvendig når 
ordningen iverksettes. 

Lastebilen som finansieringskilde
Fylkespolitikerne i Rogaland har sendt 
saken over til Stortinget. Det er menin-
gen å ha nullvekst i personbiltrafikken 
og så sender de tredobbel takst som reg-
ning til transportnæringen. I en landsdel 
som trenger omstillingstiltak gir fylkes- 
politikerne oss straff. 

REGION 4
AUST-AGDER, VEST-ADGER 

OG ROGALAND

Næringsfiendtlig politikk 
i Bypakke Nord-Jæren (BNJ)

Lastebilnæringen blir hardest rammet av BNJ. 
Fylkestinget ga i desember 2014 sin tilslutning 
til følgende takst- og rabattsystem:

a.  Takstene er tidsdifferensiert. Tidsdifferensi-
eringen gjelder i tidsperioden 07:00-09:00  
og 15:00-17:00

b.  Grunntaksten er 20 kroner (2014) for lette 
kjøretøy. I tidssonene beskrevet i punktet 
over er taksten 2 x grunntakst.

c.  Taksten for kjøretøy 3,5 - 7,5 tonn er 2 ganger 
taksten for lette kjøretøy.

d.  Taksten for tunge kjøretøy (over 7,5 tonn)  
er taksten for lette kjøretøy ganget med 3.

e.  Det gis rabatt på 10 prosent for alle som har 
bompengebrikke.

f.  Timersregelen er gjeldende. Dette innebærer 
en kun betaler for den første passeringen i  
løpet av en time.

g.  Det er enveis innkreving i alle bomstasjoner.
h.  Det settes passeringstak på 75 passeringer  

i måneden. Passeringstak differensieres  
dithen at det ikke settes tak for tunge  
kjøretøy (over 7,5 tonn).

Tekst og foto: REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no

MENINGSLØS INNKREVING: Vi 
håper stortingspolitikerne ser 
hvor urimelig dette er og fjerner 
3-gangen for lastebilene. 

FAKTA
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REGION 4
AUST-AGDER, VEST-ADGER 

OG ROGALAND

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.

STORT FREMMØTE 
HOS ØRLAND TRANSPORT 
Det var over 100 lastebilinteresserte som 
møtte opp hos Ørland Transport 19. oktober. 
De fremmøtte fikk en kjempefin omvisning på 
anlegget til Kjell & co. Det er mange finurlige 
løsninger i anlegget med hensyn til besparel-
ser av blant annet energi, vann med mer. Ta 
deg en tur for gode ideer om du skal bygge.

Gode foredragsholdere
Én av mange gode foredragsholdere var 
NHO-direktøren i Rogaland med fokus på 
hvordan landsdelen vil klare seg med tanke 
på de utfordringer vi får framover, samt gode 
innblikk i utfordringer og mulige løsninger. 
Dessuten fikk vi høre prosjektlederen i Rog-
fast. Her fikk vi førstehånds innblikk i status 
for prosjektet og veien videre. Hvilke dimen-
sjoner! Veisser fra Rogaland Fylkeskommune 
var også på plass for å fortelle om veibygging 
i Rogaland de nærmeste årene. I tillegg had-
de han en flott oversikt over hvordan veien 
skal finansieres. 

MEDLEMSKVELD 
Igjen fikk vi lov til å møtes hos Statens  
vegvesen. Det er godt for samarbeidsklima-
et. Vegvesenet hadde gode innlegg om ny 
PKK og de vanligste manglene de møter på 
utekontroller samt flere aktuelle temaer. 

Nordea Finans

Jan Erik Sliper og Eirik Hausken fra Nordea 
Finans stiller alltid opp. Denne gangen var 
det framtiden og næringslivet med hoved- 
fokus på Rogaland som var tema. Et spen-
nende foredrag om hva vi kan vente oss 
framover. Vi anbefaler medlemmene å  
snakke med Jan Erik om økonomisk veiled-
ning. I tillegg kan lån og leasing forhandles 
via Jan Erik. Han er meget god på dette. 
Per Madsen var nok en gang på plass i  
Haugesund. Det er godt å få en tett dialog 
med forbundslederen om hva som skjer i 
NLF. Per hadde et godt innlegg om våre  
utfordringer og hvordan dette er tenkt løst. 

Det var medlemsutvikling, omdømme,  
kabotasje, obligatorisk brikke, miljø, venner 
på veien, trafikksikkerhet med mer som var 
tema. Madsen var innom det meste av  
hverdagen vår samt framtiden.

Herman Berg hadde ordet

Herman hadde et innlegg om samarbeids-
partnere, organisasjonen lokalt og sentralt. 
Han tok opp de sakene som han hadde 
spørsmål om da han ble medlem og da er 
det trolig at flere andre har samme behov 
for informasjon.

GODT FREMMØTE: 40 personer hadde funnet veien til 
SVV og til meget god informasjon om hva som skjer i 
regionen og forbundet. 



52 NLF-MAGASINET 2015 • NR 8

REGION 5
HORDALAND, SOGN OG FJORDANE  

OG MØRE OG ROMSDAL

Nye kollegahjelpere 
Lørdag 3. oktober ble det avholdt kurs i 
Kanalv. 88 for våre nye kollegahjelpere. 
Guttorm Tysnes tok turen til Bergen for å 
avholde kurset. Kollegahjelperne Arne 
Maraas og Kjell Sandvik Jensen fra NLF 
Hordaland deltok og med nyttig informa-
sjon. 
  
Kollegahjelper i Hordaland:
Arne Marås, mobil 918 17 243 
arnemara@online.no

Frode Børven, mobil 916 93 059 
frode.borven@kvamnett.no

Kollegahjelpere i Sogn og Fjordane:

Jomar Stadsnes, mobil 911 78 328, 
j-stadn@online.no

Arne Steinar Indrebø, mobil 908 33 227, 
arnesteinar.indrebo@mesta.no

Knut Øvrebotten, mobil 995 09 988, 
knut.o@enivest.net

Andreas Skrede, mobil 918 96 330, 
andreas.skrede@transferd.no

NLF Hordaland mener at  

el-bilen bør ut av kollektivfeltet 

slik at det blir plass til gods- 

transporten.

Ved å la godstransporten kjøre i kollek-
tivfelt vil det øke effektiviteten, gi bedre 
plass til annen trafikk og dessuten øke 
trafikksikkerheten. 

Skillet her bør være at løyvepliktig 
godstransport, eller at nye lastebiler med 
Euro VI-motor som mange transport- 
bedrifter har anskaffet seg for å ivareta 
miljøet, har førsteretten til kollektivfel-
tene ved siden av buss og taxi.

Kollektivfeltet er ikke for alle
NLF Hordaland og Sogn og Fjordane 
mener at godstransporten må få de sam-
me fordelene som el-biler. Det betyr 

reduserte bom- og fergeavgifter samt å 
ha lov til å kjøre i kollektivfeltet.

Køprising, slik det er foreslått i Ber-
gen, kan fort forverre norske bedrifters 
konkurranseevne. 

Transport er prisdrivende 
Transportbransjen må videreføre disse 
kostnadene til næringslivet. Det betyr 
igjen at sluttbruker får dyrere varer i  
butikken. 

NLF har hatt mange møter med SVV 
og Liland skole ved Flesland, for å sikre 
skoleveien. Liland Skole ligger på en 
svært belastet vei i Blomsterdalen, det er 
mye tungtrafikk grunnet utbygging av 
Bybane og Fleslandsveien. Dessuten er 
det mange transportbedrifter som hol-
der til i området. Vi har fått rettet opp 
noe, som mer lys rundt overgangene. 
Foreldrerådet på Liland skole ønsker 

lysregulering/ fartsdumper, men som 
alltid mangler det penger.

Venner på veien
Vi brukte en skoledag på fire klasser og 
til sammen 75 elever, med lastebil og 
små legofigurer og lek i klasserommet. 
På uteområdet var lastebilsjåfør Bernt 
Rivenes fra Rivenes Transport lærer i 
lastebilen. 

«UTEN LASTEBILEN STOPPER NORGE»

LASTEBILER I KOLLEKTIVFELTET: Godstransport på vei er kollektiv transport for næringslivet. Foto: Illustrasjon E18/NLF

Tekst og foto: BIRTHE MINKEN bm@lastebil.no

En annerledes skoletime

VENNER PÅ VEIEN: Elevene fikk lære seg om blindsone og at det er svært viktig å oppnå øyekontakt med lastebilsjåføren.  

Foto: NLF
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REGION 5
HORDALAND, SOGN OG FJORDANE  

OG MØRE OG ROMSDAL

Bergen trafikkstasjon 
har flyttet til Åsane
Bergen trafikkstasjon har flyttet fra Fyllings- 
dalen for godt. Bergen trafikkstasjon er i Åsane 
og Førarkortkontoret i Nygårdsgaten 112. 

Møte med samarbeidspartnere
Vi har avholdt et høstmøte med våre samarbeids-
partnere, dette er givende for alle parter.
Pris er viktig da du skal gjøre en avtale, men det 
er også viktig å se hva avtalen inneholder. 
Husk at om vi ikke hadde hatt våre samarbeids-
partnere hadde vi ikke kunnet hatt den aktivite-
ten i fylkene eller sentralt, for å fremme trans-
portnæringen.

Utdanningsmessen 
Yrkeslabyrinten 2015
Formålet med messen er å legge til rette for best 
mulig yrkesvalg og utdanningsveiledning for ung-
dommen. Utdanningsmessen Yrkeslabyrinten ble i 
år arrangert i Grieghallen i Bergen i oktober. NLF 
var invitert av Opplæringskontoret for transportfa-
gene i Vest til å være til stede. Det er mange måter 
å vise frem Yrkessjåfør- og Logistikkoperatørfage-
ne på, og de som utøver fagene hver dag er våre 
beste medspillere. Vegard Rogne fra Rogne Tran- 
sport AS stilte for NLF.  Han tok mange elever med 
seg på en liten tur i bilen. Dette resulterte at han 
fikk tre nye elever som vil ta faget og bli lærlinger. 

DELT LØSNING: For publikum betyr det at trafikant-  
og kjøretøytjenestene er delt mellom sentrum og Åsane. 
Foto: NLF

SAMARBEIDSPARTNERE: Det er et ønske fra NLF at 
medlemmene benytter seg av gode tilbud. Foto: NLF

YRKESLABYRINTEN: NLF fikk profilert bransjen og 
presentert et nytt spennende yrkesvalg for mange.  
Foto: NLF

Hvor lenge kan vi arbeide?
Gjennom mange etterutdanningskurs og flere henvendelser fra med-

lemmer så er det klart at forskrift om arbeidstid er et aktuelt tema å 

holde medlemsmøte om.

Mandag 26.10 inviterte fylkesavde-
lingen både NLF- medlemmer og andre 
transportører til et informasjonsmøte 
om Forskrift om arbeidstid.

God orientering
Kjell Olafsrud, Dagrunn Krakeli og Alf 
Bliksvær fra opplæringskontoret orien-
terte om hvem som er underlagt for-
skriften og de viktigste reglene i den.  
Deretter ble det lagt vekt på at Arbeids-
tilsynet har transportbransjens som sats-
ningsområde i 2015 og 2016.

Vi rettet søkelyset mot hva arbeidstil-
synet vil legge vekt på i kontrollene sine 
både ute på veien og i bedrift.

Det ble mange spørsmål om hvordan 
timelister skulle føres.

Det viser seg at mange har deler av 
den dokumentasjonen som skal til – det 
dreier seg ofte om å få ting i system.

Kvalitet og miljø på vei.
I siste del av møtet informerte Kjell 
Olafsrud om HMS- systemet som NLF 
har utviklet: Kvalitet og miljø på vei - 
KMV.

Dette er et system som egner seg både 
for små og større bedrifter. KMV er et 
system som fullt ut innfrir myndighete-
nes krav.

KMV: Mange av møtedeltakerne fattet stor interesse for systemet og vil kontakte NLF i ettertid.

Tekst: DAGRUNN KRAKELI dagrunn@transportbransjen.no

«Dødsveien» fortsatt på vent
Det er kun småpenger i statsbudsjettet til 
E16. Nå krever transportnæringen nok en gang 
at regjeringen bestemmer seg for ny en trasé 
mellom Voss og Bergen. Rassikringen som 
ligger inne i budsjettet er småtterier. Det blir 
nok en ny vinter og vår med ras og stengt vei. 
E39 er samferdselsvinneren i vest.

Det blir gitt en milliard kroner til prosjektet 
E39 Svegatjøn- Rådal mellom Os og Bergen, men 
det aller meste skal komme fra bompenger.

20 millioner kroner til skredsikring av E39 i 
Romarheimsdalen. 

23,7 millioner til skredsikring mellom 
Bergen og Voss.

Utbedring av Masfjord-Mundalsperget. 
Bjørsvik og Bømlafjordstunellen på E39.

Anleggsstart på E39 Bjørset-Skei. 100 
millioner kroner til å utvide og rette opp veien.

100 millioner til strekningen Vadheim- 
Sande i Sunnfjord 2016.
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REGION 6
TRØNDELAG

Å bygge på fjell kan nok være ganske smart i Trøndelag.

Uten sammenligning, stormen Roar, som 
herjet over Trøndelag, medførte oversvøm-
melser og stengte veier. Det ble store øde-
leggelser både på bygninger og infrastruk-
tur. Spesielt gikk det hardt utover 
Nord-Trøndelag, der pulsåra E6 var stengt 
i flere timer. Håndtering av vann blir helt 
avgjørende for at vi skal unngå store øde-
leggelser i vår region. Solid grunnarbeid er 
avgjørende for å sikre investeringene. Det 
er også grunn til at planmyndighetene må 
tenke annerledes på hvilke områder vi skal 
bygge i. Å bygge på fjell er sågar omtalt i 
Bibelen. Det holder stikk i dag også. 

E 39 Harangen - Høgkjølen
Midt under Roars verste vindkuler, med 
stengte veier flere plasser, hadde vi den sto-
re glede av å åpne en ny vei. Den 2. oktober 
var det endelig duket for åpning av den nye 
veien mellom Harangen og Høgkjølen. 

Statssekretær Tom Cato Karlsen foresto 
den offisielle åpningen. Den nye veien er-
statter en strekning som er trafikkfarlig og 
til tider ufremkommelig, spesielt for tungt-
ransporten på vinters tid.  Den nye veien 
fremstår på en flott måte, noe som Syltern 
skal ha all honnør for. Arronderingen har 
tatt vare på det flotte terrenget som veien 
går gjennom. Når man i tillegg har telesik-
ring på 180 cm så forstår man at det er byg-
get for fremtiden.

Møte med Statens vegvesen
Den 1. oktober var vi i et av våre faste møter med avdelings-
direktør for vegavdeling Sør-Trøndelag, Eva Solvi. Temaet 
for dagen var vintervedlikehold, modulvogntog, miljøpak-
ken og øvrige vegprosjekter. Når det gjelder vintervedlike-
hold så vil det bli tettere oppfølging fra SVV denne vinteren. 

Vi ba også om at de ser på tiltak for å holde stikkrenner 
åpne, fordi vi ser at SVV ofte er seint ute med tiltak. 
Stadig flere strekninger åpnes for modulvogntog, men det 
er fortsatt områder som faller utenfor. Vi ba om at man ser 
på større områder under ett, som for eksempel Tiller- Sand-
moen- Torgård. Her vil det være hensiktsmessig å åpne hele 
området for modulvogntog slik at man kommer til termina-
ler og støttefunksjoner uten å måtte koble om. 

Når det gjelder E6 Heimdal – Klett så planlegger man 
med oppstart på nyåret. 

Fagseminar hos Wist Last & Buss
Wist Last & Buss arrangerte er fagseminar den 1. oktober. 
Mange var samlet for å lære mer om viktige temaer innen-
for driftsøkonomi, service og support. Det ble selvsagt tid 
til produktnyheter fra både Renault og Volvo. Et flott og 
nyttig seminar.

Utekontrollen i Sør-Trøndelag
Vi har lenge ønsket faste møter med utekontrollen i 
Sør-Trøndelag. Dette har fungert meget bra i nordfylket, 
men ikke i sør. Det var derfor gledelig at vi fikk på plass 
denne ordningen slik at vi kan ta opp saker som opptar både 
næringen og kontrollmyndigheten. Det blir faste møter vår 
og høst, men selvsagt blir det møter ved behov. Tema i vårt 
første møte var blant annet sosiale medier. Dessverre 
hender det at navngitte personer blir uthengt, noe som er 
meget alvorlig og straffbart i noen tilfeller. Skulle man 
oppleve en vanskelig situasjon så ta heller kontakt med 
kontoret.

Trafikksikkerhetsdag på Stjørdal
Den 24. september arrangerte Hint trafikksikkerhetsdag 
på Stjørdal. Vi var til stede med semi fra Veglo slik at 
besøkende fikk se og oppleve blindsonene rundt en 
storbil. Vi hadde egen stand der man også fikk se filmen 
«Velg livet».

STORMEN ROAR
Tekst: ROAR MELUM rmv@lastebil.no

Møte med Statoil 
Den 29. september var vi i møte med Statoil. 
Mange har sikkert fått med seg at Statoil skal 
skifte navn til «Cirkle K». Det er tre år siden at 
kanadiske Alimentation Couche-Tard kjøpte fuel 
& retail-virksomheten av Statoil. «Cirkle K» blir 
ett internasjonalt merkenavn. 

Samarbeidet i Trøndelag går godt og så langt har 
vi en økning på nesten 4%. Vi ble enige om at vi 
skal jobbe videre for å få på plass en Statoil- 
stasjon i Verdalsområdet.

FAKTA:
Lengde:  10,4 km
Omlagt strekning:  21 km
Harangstunnelen:  785 meter
Oppstart:  Desember 2012
Åpning:  2. oktober 2015
Kostnad:  630 millioner
Finansiering:  statlig

SYMBOLSK: I et forrykende 
regnvær med storm i kastene 
er den første bilen på den nye 

strekningen en brannbil. 

Venner på veien
Frosta skole var først ute. Her møtte vi 60 elever 
fra 1. og 2. klasse. Stemningen var stor blant elev-
ene. Det ble utdelt refleksvester til alle. Filmen 
«Velg livet» ble vist før vi slapp elevene til på 
bilene til Olav Skarsbakk. Alle fikk de sitte bak 
rattet slik at de fikk oppleve hva blindsoner er. 



VERVEKAMPANJE
Hjelp oss å verve flere medlemmer, vinn flotte premier!

Norges Lastebileier-Forbund er Norges viktigste organisasjon for godstransport på vei. 
For at vi skal kunne fortsette dette arbeidet er vi avhengig av at så mange som mulig 
står bak våre krav og vårt arbeid for bransjen. NLF-medlemskap er ikke bare for de store. 
Enten du eier varebil eller vogntog er du velkommen som medlem av NLF.

Samsung Galaxy Tab nettbrett

Verv 5 nye 
medlemmer

p

Samsung Galaxy 
Xcover 3

Verv 3 nye 
medlemmer

Verv 1 nytt 
medlem

Kampanjeperiode: 10.10.2015 – 29.02.2016. Verving av familie- eller støttemedlemmer gir ikke premie utover Flaxlodd. Vervepremier mottas ikke før vervet medlem har betalt kontingent.

www.lastebil.no
Se alle fordelene ved å være NLF-medlem:

HOVEDPREMIE
Verv flest medlemmer 

og vinn et reisegavekort på 

kr 8.000,-
(minimum 5 nye
 medlemmer)

Slik melder du inn nye medlemmer:  Bruk kupongen i NLF-Magasinet eller send en e-post til Karin Noreng: kn@lastebil.no eller på www.lastebil.no/medlem

5 Flax-lodd
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REGION 7
NORDLAND, TROMS  

OG FINNMARK

Høsttreffet i Alta som arran- 

geres årlig som et samarbeids-

prosjekt mellom NLF og MEF 

Finnmark fikk også i år god 

oppslutning blant medlems- 

bedrifter og samarbeids- 

partnere.

Høsttreffet startet med en meget godt 
besøkt leverandørutstilling, der hele 22 

leverandører var representert. Under det 
faglige programmet orienterte Geir A. 
Mo om hva vi jobber med i NLF for 
tiden, transportpoliti, kabotasje, sosial 
dumping m. m. var tema som ble belyst.

Teknisk informasjon 
Statens vegvesen ved Knut Arne Hen-
riksen og Jørn Simonsen informerte om 
reglene for aksellast og totalvekt. De 
informerte også om reglene ved vekt-
kontroll, og om når det ble pålagt avlas-
ting og frimargin ved beregning av over-
lastgebyr. Det ble også informert om 
vegvesenet sitt nye dataverktøy, som 
benyttes ved utekontroll. Her fikk Hen-

riksen og Simonsen også tips fra salen om 
at det var viktig at bileier fikk automatisk 
tilsendt rapporten fra utekontrollen.

Medmenneskelighet
Eli Synnøve Hanssen holdt et sterkt 
innlegg hvor hun delte sine erfaringer fra 
en tragisk trafikkulykke hvor hun og 
hennes familie var involvert. Hennes 
mann ble hardt skadet og dere datter på 
4 år mistet livet. De ble truffet av en las-
tebilhenger som kom over i deres kjøre-
felt. Hennes motivasjon for å dele sin 
historie er å rette søkelyset mot sikker-
hetstenking i bransjen. Hun oppfordret 
til fokus på HMS i transport og entre-

God oppslutning om høsttreffet i Alta

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

Oleif Simensen investerer 
stort i Alta 
Investeringen har vært nødvendig for å sikre  
og videreutvikle bedriften. De har investert  
30 millioner i 2 nye bygg som foruten egen virk-
somhet rommer Volvo maskin, som flyttet inn i 
november 2015. Nordic last og buss, som er Vol-
vo-forhandler, flytter etter planen inn 1. desem-
ber i år. De vil få bruk for såpass stort areal at 
Oleif Simensen bygger nytt bygg til egen virk-
somhet med oppstart våren 2016.  I tillegg er  
det flere mindre bedrifter som leier lokaler hos 
Simensen.

SATSER PÅ FREMTIDEN: I Alta er det stor optimisme i 
transport og entreprenørbransjen. Oleif Simensen AS er 
en av bedriftene som har investert stort i nytt bygg på 
Arrones. Foto: NLF

Etterlengtet tilbud på plass 
Fredag 23. oktober ble den første døgnhvile- 
plassen i Troms åpnet på Buktamoen i Målselv 
kommune. Statens vegvesen har brukt 4,5 millio-
ner som tilskudd til etablering. Eriksen eiendom 
eier området og har stått for utbyggingen og skal 
drifte stedet. Det er oppstillingsplass for 12 
vogntog med fjernbetjent bom og eget service-
bygg. Det jobbes videre med flere døgnhvile- 
plasser rundt om i Troms, blant annet i Tromsø  
og på Skibotn, noe NLF vil følge opp. 

ET STERKT INNLEGG: Eli Synnøve 
Hansen fortalte om trafikkulykken 
der hennes mann ble hardt skadet 
og hvor datteren mistet livet i møte 
med en lastebiltilhenger. Foto: NLF 
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REGION 7
NORDLAND, TROMS  

OG FINNMARK

Vellykket høsttreff i Harstad 
Årets Høsttreff for Troms fylke ble avholdt på Scandic Hotell i 

Harstad den andre helgen i oktober.

Høsttreffet var et samarbeidsprosjekt 
mellom MEF-Troms og NLF-Troms 
for andre året på rad etter 10 års opp-
hold. 

Samarbeid
Det har vist seg formålstjenlig å arran-
gere disse høsttreffene sammen. Det 
gir flere deltakere og flere utstillere. 
Kontaktflatene mellom MEF og NLF 
er store i Troms. Det er i tillegg en 

rekke bedrifter som er medlem i beg-
ge forbundene.

Arrangementet var lagt til Scandic-
hallen, hvor utstillere, foredragsholde-
re og medlemmene, både fra MEF og 
NLF lot til å trives.  Det er svært po-
sitivt at utstillerne er til stede i de sam-
me lokalene som benyttes til foredrag 
og faglig oppdatering. Dette gir med-
lemmene større mulighet til å avlegge 
de ulike «stands» et besøk. Samtidig 

virket det som om utstillerne hadde 
utbytte av de sakene som ble presen-
tert fra scenen.

God presentasjon
Utstillingen startet allerede fredags 
ettermiddag, og utstillerne deltok på 
de aktivitetene som fant sted utover 
kvelden. Dagen etter fortsatte utstil-
lingen samtidig som det fra scenen ble 
forklart både pensjonsreform, for-
sikringsmuligheter og bransjens utfor-
dringer i årene fremover.

Etter det faglige programmet ble 
det omvisning på «Bypakke Harstad», 
for så å ende opp på Røkenes gård. 
Her ble arrangementet avsluttet med 
fantastisk mat i unike omgivelser.

T.V. PYNTET PLASSEN: Etter den offisielle 
åpningen innviet Nordli Transport og Oddleif 
Nyseth plassen med å parkere sine vogntog på 
området. Foto: NLF

DØGNHVILEPLASSER: Dette har vært en prioritert 
sak for NLF i mange år. Her åpner Torbjørn 
Naimak, Odd Hugo Pedersen og 2 representanter 
fra Eriksen Eiendom den nye døgnhvileplassen. 
Foto: NLF

prenørbedriftene. Alle bør gjennomføre 
en visuell kontroll av kjøretøyet hver 
gang de skal begynne å kjøre. Hun an-
befalte også at firmaene i etterkant av en 
ulykke bør ta kontakt med de andre som 
var involvert. Den medmenneskelige 
kontakten er svært viktig.

GEIR A. MO: Om transportpoliti, kabotasje, sosial 
dumping og mer som det arbeides aktivt med i forbundet: 
Foto: NLF

NYTTIG INFORMASJON: Knut Arne Henriksen, avdelingsdirektør Statens vegvesen, informerte om regelverket og 
håndhevingen. Foto: NLF



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

Stolvstadvegen 1, 2360 Rudshøgda 

Mobil: 95 77 47 61

E-post: hedopp@lastebil.no 

Sekretær Mai G. Skjelsvold

Stolvstadvegen 1, 2360 Rudshøgda

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 Torgils Rogne

Olav Rogne AS

Liavegen 20, 5705 Voss

Mobil 91 37 49 81

E-post: torgils@online.no

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 

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 forsikringssel-
skapet If, får du ved behov tilgang til psykologisk førstehjelp, uten 
henvisning fra allmennprakti serende lege. Du kan benytte tje-
nesten 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 Sjømannskirken som NLFs 
kollegahjelp.

Ring (+47) 95 11 91 81

Fylke Navn E-post Mobil

Østfold Erik Rynning

Steinar Enderød

Ole Jonny Sørensen

ostfold@lastebil.no

steinar@enderod.no

olanso@online.no

90 53 64 90 

91 73 01 42

90 82 01 00

Oslo/

Akershus

Tor Vidar Frydenlund

Nicolai Jakhelln

Bjørn Røine

Geir A. Mo

tor.vidar@fgtas.no

snj@jakhelln.as

b.roine@online.no

gam@lastebil.no

91 38 03 85

97 55 58 00

95 10 13 20

93 03 03 88

Hedmark Guttorm Tysnes

Arne Trondsen

Tore Velten

Mai Grete Skjelsvold

hedopp@lastebil.no

arntrond@online.no

tore@tamnestransport.no

mgs@lastebil.no

95 77 47 61

99 21 19 63

90 52 04 38

41 45 19 55

Oppland Jon Magne Aspelund

Anders Grønbrekk

Odd Haakenstad

Oddbjørn Vestli

Åge Widme

aspelundjon@gmail.com

angro53@hotmail.com

odd.haakenstad@gmail.com

Oddbjorn.Vestli@transportarbeider.no

post@widme-transport.no

95 22 22 40

90 56 41 84

90 61 88 15

91 79 28 38

91 88 05 00

Buskerud Eva Karin Høgberg

Tom Pedersen

Per Arne Yri

evaka@live.no

tomsbilb@online.no

arne.yri@lifi.no

90 10 13 28

91 88 10 00

91 10 61 84

Vestfold Johan Espeseth

Tove Espeseth

John Ove Villung

weweimo@online.no

jov@vermelidtransport.no

90 06 06 58

91 15 49 34

93 40 97 70

Telemark Anne Lise Øverland

Magne Årvik

Jon Reidar Solstad

Vivi Solstad

askontor@online.no

magne@arne-thorsen.no

99 21 62 01

90 03 43 44

97 58 53 73

91 35 53 01

Aust-Agder Robert Birkeland 

Benn Olaf Tvedt

rita@bendiks-transport.no

bennolaf@frisurf.no

91 87 91 00 

48 15 60 94

Fylke Navn E-post Mobil

Vest-Agder Steinar Solberg

Kjell N. Nilsen

Kai Nilsen

post@hk-solberg.no

kjell@kjellnnilsen.no

kai@kjellnnilsen.no

48 01 30 00

90 54 08 14

90 54 08 15

Rogaland Tor Bjarne Asheim

Endre Krakk

tbasheim@online.no

krakk@online.no

91 13 65 25

48 12 48 60

Hordaland Arne Marås

Frode Børven

arnemara@online.no

frode.borven@kvamnett.no

91 81 72 43

91 69 30 59

Sogn og 

Fjordane

Jomar Standsnes

Arne Steinar Indrebø

Knut Øvrebotten

Andreas Skrede

j-standn@online.no

s-indreb@online.no

knut.o@enivest.net

andreas.skrede@transferd.no

91 17 83 28

90 83 32 27 

91 89 64 00         

91 89 63 30

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

stor-tr@online.no

post@aune-transport.no

99 52 69 96

91 39 69 69

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

Kollegahjelpen alarmtelefon: 415 44 400

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



80 år

  3.  Harald Ramsøy, 7716 Steinkjer

75 år

  6. Ivar Ravnås, 3350 Prestfoss
  7. Ole Thorbjørn Nymoen, 3350 Prestfoss  
  9. Asbjørn Unnli, 2847 Kolbu 
22. Vidar Nordli, 2120 Sagstua
24. Gunnar Svensgård, 8150 Ørnes

70 år

  6. Odd-Johan Bolle, 9311 Brøstadbotn
  8. Jostein Moe, 7750 Namdalseid
  9. Rasmus Løvold, 6146 Åheim
14. Erling Syltern, 7170 Åfjord
15. Joar Magne Sørdahl, 7170 Åfjord
15. Svend Grundekjøn, 4634 Kristiansand
17. Alfred Aldahl, 5243 Fana
17. Kjell Fredrik Solberg, 8209 Fauske
19. Ivar F. Bekkevold, 1793 Tistedal
19. Svein Olufsen, 5302 Strusshamn
27. Frank Andersen, 1346 Gjettum
28. Per Arne Yri, 3402 Lier

65 år

  1. Reidulf Stormo, 9050 Storsteinnes
  6. Ragnar Aasen, 3517 Hønefoss
 10. Rolf Henriksen, 9102 Kvaløysletta
14. Svein Olaf Sundquist, 9302 Rossfjordstraumen

22. Kjell Mundal, 6723 Svelgen
23. Jan Hornsletten, 2406 Elverum
25. Wilgot Hugo Enoksen, 9040 Nordkjosbotn

60 år

  3. Thor Eddy Hansen, 3160a Stokke
  3. Svein Åeng, 8610 Mo i Rana
  5. Henrik Kolsrud, 1914 Ytre Enebakk
14. Are Tangen, 7020 Trondheim
16. Arne Melbø, 2649 Østre Gausdal
17. Morten Solberg, 3965 Herre
17. Edvard Gigstad, 2901 Fagernes
20. Roar Freddy Andreassen, 1664 Rolvsøy
21. Asmund Larsen, 7110 Fevåg
28. Thorbjørn Sandstø, 5828 Bergen
28. Ola Lundgård, 2825 Gjøvik

55 år 

  7. Asbjørn Eidet, 7380 Ålen
10. Tommy Jensen, 5308 Kleppestø
11. Hans Georg Hess, 7335 Jerpstad
12. Inge Asbjørn Stene, 7870 Grong
15. Bernt Berntsen, 4824 Bjorbekk
17. Reidar Andersen, 1816 Skiptvet
18. Helge Rabstad, 2324 Vang på Hedmarken
18. Roy Andersen, 8475 Straumsjøen
19. Bernt Andreassen, 2000 Lillestrøm
22. Jan Martin Høyslo, 7620 Skogn

 50 år

  6. Tor Jensen, 3160 Stokke
  7. Asle Moen, 3702 Skien
15. Jarle Målsnes, 6856 Sogndal
21. Arne Bjørn Øygarden, 3840 Seljord
23. Hans H. Hildisch, 1387 Asker
24. Jørn Reiersen, 3013 Drammen
25. Arild Snortheimsmoen, 2960 Røn
25. Thor Asbjørnn Vigeland Larsen, 4513 Mandal
26. Kjetil Sørensen, 2332 Åsvang

45 år

  1. Eldar Håhjem, 6260 Skodje
18. Andre Johansson, 3300 Hokksund
24. Terje Rathe, 7100 Rissa
25. Stig Nilsen, 4400 Flekkefjord
28. Arnt E. Quille, 1930 Aurskog

35 år

  6. Helge Nebb Husby, 7112 Hasselvika
13. John Erling Grav, 1820 Spydeberg
13. Kim Johannesen, 2625 Fåberg
18. Morten Haugene, 3294 Stavern
20. Per Børre Pedersen, 7940 Ottersøy

30 år

  4. Gard Rostad, 8071 Bodø
28. Kim Verdal, 4347 Lye

FØDSELSDAGER I FEBRUAR 2016

• 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

JUBILANTER
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Nik. Haugrønning AS jubilerer 

med stor satsing på fremtiden.

Det hele ble startet i 1935, av Nikolai 
Haugrønning, grunnlegger av Nik. 
Haugrønning AS. Vel tjue år gammel 
kjøpte han sin første lastebil. Han tok 
forskjellige transportoppdrag og holdt 
på med dette frem til 1948, da A/S  
Bynesruten tok over de fleste transport-
løyver og biler på bygda. Etter noen års 
ansettelse «på ruta» leide han i 1950 
gårdsbruket Langlotrøan og kjøpte går-
den året etter. Her sto det en verksted-
bygning hvor Nik etablerte bil- og land-
bruksverksted. Den første lastebilen som 
fikk påbygd lasteplatt sto ferdig på  
Langlotrøan i 1953.

Praktisk og kreativ
Nikolai og hans fem søsken Magnar, 
Oddvar, Sigrid, Marit og lillesøster  
Borgny ble tidlig farløse, og Nikolai tok 
ansvar for å holde søskenflokken samlet. 
Dette medførte at han tidlig tok del i alt 

gårdsarbeid som måtte gjøres. Alle bar-
na måtte jobbe med gårdsdriften for å få 
det hele til å gå rundt. Nikolai nektet  
å begynne på skole fordi han ikke ville 
gå alene, men mor Olga fikk ordnet det 
slik at han fikk begynne på Hanger- 
sletta Skole samtidig som sin halvannet 
år yngre bror Oddvar. 

Før skolen skulle melka leveres på kaia 
og etter skoledagen skulle det fiskes 
matfisk. Men skolegangen varte bare i  
6 år for eldstegutten på gården. Han var 
mer interessert i biler og mekanikk, og 
hans bidrag til familien kom etter hvert 

i form av transport. Nikolai kjørte noen 
turer sammen med Johan Olsen, og på 
den tida var det nok til å få førerkort! 

Et transporteventyr
Så, i august 1935, startet Nikolai vare-
transport med sin egen lastebil. I mars 
1936 kjørte han melk til byen på glatt 
føre. Ved Munkaunet kom en møtende 
lastebil fullastet med kull og koks skli-
ende sidelengs mot Nikolais bil, som 
etter det voldsomme sammenstøtet ikke 
var kjørbar. Sidemannen på denne turen 
kunne fortelle at Nikolai gikk rolig ut av 
kjøretøyet og la sjåførlua på det lille som 
var igjen av panseret. Det ble en høy 
skadetakst på bilen, og det var da en  
skadefro sambygding utalte at «nå får 
Nikolai se til å bruke vettet og slutte 
med denne bildrifta!»

Under krigen kjørte han og den ene 
broren last for tyskerne. Jobben besto i å 
kjøre og fylle masse i grøfter på Øysand. 
Deres måte å sabotere på var å fylle med 
ismasse i stedet for grus og stein. De 
kjørte også materiale til Lebesby i Brå-
lia, da dette var planlagt som byggekon-
tor. Tyskerne tok siden lastebilen uten 

KLAR 
FOR NYE 
80 ÅR

Nik. Haugrønning AS:

Tekst: ISELIN ENGEN GJÆREVOLD  Foto: Haugrønning 

SAMARBEID: 
Nik. Haugrønning AS 

er 80 år og en god 
samarbeidspartner for 
alle NLFs medlemmer. 

«Æ har da  

trua på dein jævla  

butikken!»
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videre spørsmål og betalte 13 000 kroner 
for denne ekspropriasjonen. Dette var 
mye penger den gang, og ga muligheten 
for å kjøpe en ny bil. Transportoppdra-
gene ble nå stadig flere.

En februarmorgen i 1943 var Nikolai 
og søsteren Marit på vei til byen da de 
ble truffet av en «blindgjenger». Prosjek-
tilet, som var 7 cm langt og hadde en 
diameter på 3 cm, gikk langs rattet og 
rett inn i låret på Nikolai. Den drama-
tiske hendelsen som fort kunne ha fått 
et enda verre utfall, medførte seks uker 
på sykehus. Dette lettere bulkede rattet 
pryder den dag i dag kontoret på Nik. 
Haugrønning AS.

Med lua i hånda
Høsten 1945 ble alt tysk bilmateriell fri-
gitt av de allierte. Nikolai gikk til Byne-
set Sparebank for å søke lån til å etable-
re virksomheten sin, men med avslag.  
På den tiden var det lite rettferdighet og 
demokrati som rådet bygde-Norge. Det 
var bøndene på de store gårdene som i 
realiteten regjerte med pengene i bygda, 
siden det var disse som var innvalgt i 
styrer og stell. Dermed satt Nikolai med 

svake kort, og avslaget tok han svært 
tungt. Men han gikk videre til Bønder-
nes Bank i Trondheim, hvor han faktisk 
fikk lån, antagelig av en funksjonær som 
gikk langt utover sine fullmakter. Niko-
lai kjøpte da en firehjulsdrevet dieselbil 
han drev frakt med.

Utvidelser
Nikolai giftet seg og fikk fem barn.  
Familien flyttet flere ganger. I 1951 flyt-
tet han virksomheten til Trøan ved Lan-
glohaugen med familien på slep. Her 
startet han også verkstedvirksomheten 
som senere i 1957 blir flyttet til Rye, noe 
også familien gjorde. Aktiviteten og et-
terspørselen økte stadig i bedriften, og 
anlegget på Rye ble bygd ut i flere etap-
per.

Mens Nikolai hadde arbeidsdagen i 
den daglige driften, var kona Elen med 
på sin måte ved å lage mat til arbeiderne 
og også til kundene som var innom  
i «mattida». Det var mye varme og hjer-
terom fra Nikolai og Elen for folket i og 
rundt bedriften. Sønnen Rune, som i 
dag er i styret, kan fortelle at 
det var ofte de ansatte som satt 

KLØKNERN: Denne bilen ble brukt som brøytebil på 
Byneset. Bildet er tatt i 1947, og selv om bilen var godt 
utstyrt med brøyteplog, så var det mye mannskap med 

for å rydde unna snøen. Nikolai Haugrønning er mannen 
i uniform som står og lener seg på bilen. 

DEKOR: I samarbeid med Niklaus, Rune og Harald tegnet 
Idar Eldegard et forslag til logo som alle ville prøve. Ikke 
lenge etter ble denne bilen lakkert på Oplandan på 
Byneset. Tanken bak dette designet var at Haugrønning 
drev mye med stålkjøring, ettersom de allerede hadde 
sekskanten som om det var sekskantet stålstang som 
går helt ut i en spiss. Slik ble den til, og den er på alle 
bilene den dag i dag
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ARTIKKELFORFATTEREN: Iselin kan selvsagt kjøre tung bil. 
Her er hun på tur inn på vektstasjonen. 

VETERAN: Denne bilen er bygd opp på Nik Haugrønnings verksted for Heimdal Sag, Bilen er den dag i dag fullt kjørbar, 
og inne på verksted på Byneset for EU-kontroll hvert år.

DA BILEN KOM TIL TYSKLAND BLE DET BOM STOPP:  I kjent stil gjorde Hara
at lasset kom frem.
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barnevakt for guttene. Dette viser at 
samholdet fungerte begge veier. At pro-
blemer var til for å løses viste Nikolai 
mang en gang. Han laget blant annet 
den første høysvans av rør i Norge i 
1951, og i 1952 en potetsetter som matet 
potetene ned i jorda. Dessverre er alt 
dette blitt borte.

Tidlig krøkes
Selv om det var mye å gjøre med opp-
byggingen og driften av verkstedet, tok 
Nikolai seg stadig tid til å besøke heim-
gården på Haugrønning. Han hadde 
alltid en omtanke for familien, slekta og 
sine ansatte. Ungdom som ble sett på 
som udugelige tok han inn i verkstedet, 
og lærte dem opp til å være og føle seg 
nyttige – og ikke minste føle at de var en 
del av fellesskapet. Det ble gode folk av 
guttungene. 

Da Nikolais eldste sønn Niklaus var  
14 år, fikk han ansvaret for den daglige 
driften en uke mens foreldrene var på  
ferie. Etter hvert fikk sønnene stadig mer 
og mer ansvar, og snart var det de som tok 
beslutningene i firmaet. Niklaus overtok 
driften av firmaet i 1971, Harald og Rune 
kom til etter hvert som de ble voksne. 
Disse tre brødrene utgjør i dag brorparten 
av styret i bedriften. De fem barna til 
Nikolai ga ham syv barnebarn, fem jenter 
og to gutter, og fem oldebarn. Den yngste 
gutten av barnebarna kom til verden kun 
uker før Nikolai gikk bort i 1993. Den 
gutten bærer navnet Nikolai Andre Hau-

grønning. Som sitt navneopphav er han 
både kronisk interessert i bil, lastebil og 
mekanikk, og jobber nå på lastebilverk-
stedet hos Nik. Haugrønning AS. 

En velstående bedrift
Nik. Haugrønning AS holder fortsatt til 
på Byneset, nærmere bestemt Rye, 16 
km fra Trondheim sentrum. Virksom-
heten omfatter, i tillegg til transport, 
lastebilverksted og et personbilverksted 
som er en del av Mekonomen-kjeden. I 
tillegg kommer også datterselskapene 
Petters Marine Hydraulics (PMH),  
Altec Elektro, samt et nyoppstartet sam-
arbeid som forhandler for Parker. Når 
det gjelder transportavdelingen har mye 
har skjedd på 80 år; bedriften har gått 
fra å bestå av en lastebil og et lite verk-
sted, til å bli bygdas hjørnesteinsbedrift 
med mange ben å stå på. Mange tran- 
sportfirmaer har spesialisert seg på en 
bestemt «nisje», mens Nik. Haugrøn-
ning AS har klart å spesialisere seg på 
mange områder. Niklaus har gitt stafett-
pinnen videre til sin nye arvtaker,  
Kristian Williamsen, og er sikker på  
at dette er rette mann til å videreføre 
ideer og kultur i selskapet. Kristian sier 
selv at det er en ny og spennende bransje, 
men er samtidig i trygg forvissing om at 
han overtar et veldrevet selskap med 
gode forutsetninger for å takle frem- 
tidige utfordringer. Og som Nik’en  
selv sier: «Æ har da trua på dein jævla 
butikken!»

ald Haugrønning klar en annen bil på Byneset, og kjørte rett nedover slik 

HEFTIG: Rune Petter Vikan 
transporterer masse fra 
nybygging av vei på Fannrem, 
Orkanger.
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NLFs TRANSPORTSEMINAR 2016
15.–17. JANUAR 2016, MS COLOR MAGIC

M
ELD DEG PÅ

NLF inviterer alle våre medlemmer til det årlige transportseminaret  

på MS Color Magic helgen 15.–17. januar 2015.

• Seminaret starter fredag 15. januar kl. 11.00 – båten seiler fra Oslo kl. 14.00

• Ankomst Kiel lørdag 16. januar kl. 10.00 – tiden i Kiel er til fri disposisjon

• Avgang Kiel lørdag 16. januar kl. 14.00 – ankomst Oslo søndag 17. januar kl. 10.00

AKTUELLE TEMAER PÅ SEMINARET PRISER

Ny vegpakke fra EU – hva kan vi vente oss?

Arbeidstilsynets transportsatsing

Politisk debatt om Nasjonal transportplan

Øvrige temaer

Transportkjøpernes krav og forventninger

Profesjonalisering av transportør

Miljø og klima – har vi løst utfordringene?

Juss

Teknisk time

3 stjerners enkelt lugar kr 6 700

3 stjerners dobbelt lugar kr 9 500

4 stjerners color class enkelt lugar kr 8 000

4 stjerners color class dobbelt lugar kr 11 100

5 stjerners color suite enkelt lugar kr 9 900

5 stjerners color suite dobbelt lugar kr 13 100

Påmelding på www.lastebil.no

Promenaden, MS Color Magic. Foto: Jouni Saaristo/Aker Yards

Erik Sivertsen, Arbeiderpartiet

Tom Cato Karlsen,  
Statssekretær

Fashionize, MS Color Magic. Foto: Reklamefoto Sigbjørn Lenes



Få dine ansatte 
RASKEST MULIG TILBAKE

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

raskest mulig tilbake på jobb. 

Helseforsikringen har ingen  
kostnadsbegrensning og ingen egenandel.

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

NLF-spesialister på 815 11 566.

HELSE-

FORSIKRING

I samarbeid med:

Rolig, vi hjelper deg.Rolig, vi hjelper deg.
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