
PADØY:
Utrettelig jakt på 
dieseltyver
SIDE 36–38

ARENDALSUKA:
Samferdselsministeren 
på plass
SIDE 28–34

KRITISERES:
Kontrollvarsling 
på Facebook
SIDE 24–25

NR. 5 • 2016  •  ÅRGANG 69  •  www.lastebil.noNR. 5 • 2016 •  ÅRGANG 69 •  www.lastebil.no

ÅRETS TRANSPORTØR:
Oleif Simensen, Alta

SIDE 12-14

– GODT Å HA
NLF I RYGGEN 

21 ÅR, STUDENT OG LASTEBILEIER:

SIDE 46-48



- DEN NYE VOLVO FH 500 MED I-Shift Dual Clutch gir oss store driftsfordeler, daglig leder Bjørn Tore 
Pleym gir Volvo FH de beste attester. 

- Ikke bare er det den desidert beste bilen jeg noen gang har kjørt, men dieselforbruket er rett og slett 
utrolig bra. Med den nye I-shift-girkassa, er denne trekkvognen en fryd å kjøre. Det kan nevnes at etter 
knappe 6 måneder, har den nye bilen allerede passert 100 000 kilometer, uten et eneste problem.



Volvo Trucks. Driving Progress

Pleyms Transport AS har lenge vært aktive med å bygge opp en bil og hengerpark 
som er tilpasset moduler på 25,25. I dag har de kommet lengre  enn de aller fleste på 
dette området, og driver en god forretning i Finnmark. Med sine 14 biler er de en av 
Finnmarks største transportselskaper. 

Les hele historen og se video om PLEYMS TRANSPORT på volvotrucks.no

vi velger volvo
Pleyms Transport AS, Vadsø



Motorførernes Avholdsforbund (MA) foreslo denne uken å la 

fyllekjørere beholde sertifikatet mot at kjøretøyet utstyres 

med alkolås. 

Personer som blir tatt med lav promille angivelig etter litt for mange pils kvelden 
før, slipper å miste jobben og tape ansikt fordi de er fyllekjørere. En alkolås mon- 
teres i bilen - og kjøringen kan fortsette. Forslaget kan høres besnærende ut, men 
er verken nytt eller godt. Løsningen er dessverre gammeldags før den i det hele tatt 
er utredet. 

Forslaget vil derimot bidra til å rette søkelyset bort fra et problem som er mye 
større på veiene våre, nemlig pille- og narkorus. En rapport fra Nasjonalt folke-
helseinstitutt i 2011 viser at forekomsten av legemidler og narkotika i en test-
gruppe var 20 ganger høyere enn forekomsten av alkohol.  Rapporten slo også 
fast at forekomsten av såkalte Benzodiazepin-preparater som Valium, Sobril, 
Vival, Xanor og Rivotril blant norske sjåfører var ti ganger høyere enn fore- 
komsten av alkohol. På bakgrunn av dette kan Folkehelseinstituttet og Tran- 
sportøkonomisk institutt fastslå at minst 140 000 kjøreturer foretas hver dag i 
ruspåvirket tilstand.  De fleste angivelig i annen rus enn alkohol. Også sjefen 
for Utrykningspolitiet, Runar Karlsen, bekrefter den illevarslende tendensen; 
«Enkelte patruljer tar nå langt flere sjåfører i narkotika- og legemiddelrus enn 
de tar fyllekjørere», forteller han.

NLF er sterkt engasjert i disse problemstillingene både nasjonalt og inter- 
nasjonalt. Våre fagfolk er med på å utforme forslag til et fremtidig regelverk som 
skal gjelde på europeisk plan. For en næring som er så sterk internasjonal som 
vår er det ikke tilfredsstillende med nasjonale løsninger og tiltak – de må være 
internasjonale. Og det nytter heller ikke å lage løsninger for privatbilister som 
ikke samtidig skal gjelde for yrkessjåfører. Her må det likebehandling til. Hvis 

ikke åpner vi for omgåelser og fortsatt ruskjøring.
Dette er en viktig innvending mot forslaget fra MA. Den andre, og langt 

viktigere, er altså at alkohol ikke er det største problemet lenger. Derfor 
må det settes inn tiltak som virker – og ikke tiltak som i beste fall kun gir 
en falsk trygghet. Alkolåsen registrerer kun alkoholpromille, og ikke de 
stoffene som ruskjørere flest i dag benytter seg av. Samtidig vet vi at de 
som sliter med et alkoholproblem ofte kombinerer dette med andre 
trafikkfarlige substanser. En ordning som medfører at en kan bytte 
alkolås mot førerkort, kan således medføre at sjåfører med en sammen-
satt rushistorikk lettere kommer tilbake på vegen i påvirket tilstand. 
Det kan vi ikke være med på. Det finnes i dag apparater som muliggjør 
hurtigtesting av spyttprøver ute på kontrollstedet. Dette har allerede 
gitt utslag på statistikkene og representerer en teknologisk utvikling 

som i dag gjør at vi kan oppdage langt flere former for rus enn det vi 
kunne for bare kort tid siden.

Forslaget fra MA er godt ment. Men det representerer en gammeldags 
tenkning som ensidig peker på alkohol som den største faren. Slik er ikke 

virkeligheten lenger. Og når kartet ikke lenger stemmer med terrenget er 
det som kjent kartet som må oppdateres. Overført til rusbekjempelse betyr 

det at vi må intensivere kampen med de virkemidler vi har inntil teknologien 
har gjort det mulig med effektive ruslåser som hindrer livsfarlige personer å 
kjøre rundt på veiene våre i ruspåvirket tilstand. Å bytte alkolås mot førerkort 
er ikke ett av de virkemidlene.
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Vi gir deg Actros, en lastebil med serviceintervaller på opptil 150.000 km. 
FleetBoard er standardutstyr. Innovativ motorteknologi gir deg lavere driftskostnader 
og drivstofforbruk. Det er derfor de som kjører Mercedes-Benz har lengst oppetid.

Utviklet for lengst oppetid.

www.facebook.com/mbnorgetrucks. For mer informasjon se www.mercedes-benz.no eller kontakt en av våre forhandlere.
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AKTUELT

Har du tips 

til redaksjonen?

Send oss en e-post: 

jhs@lastebil.no

Skal gi mer 
effektive 
sjåførerer
En ny funksjon i Renaults Optifleet skal 

hjelpe lastebilseiere til å få bedre oversikt 

over hvor effektivt sjåførene kjører bilen.

– Denne nye funksjonen i Optifleet gjør 

overvåkning og kommunikasjon med sjåfø-

rene enklere, fordi det viser om den enkel-

te sjåfør klarer å få det beste ut av laste-

bilen. På den måten kan man ha 

diskusjoner basert på nøyaktige tall og 

fremtidige mål, sier Christophe Boulicaut 

som er instruktør hos Inter-Légumes.

Han forklarer at informasjonen bare er 

noen klikk unna.

– Systemet muliggjør en rask identifi-

sering av områder som kan forbedres. På 

den måten blir sjåførene mer effektive 

raskere og man kan kutte kostnadene, sier 

han.

Rapportene analyserer sjåførenes ytelse 

gjennom en omfattende analyse som så 

kan lastes ned av lastebileieren. Dermed 

kan hvert firma enkelt få en rangering for 

hver sjåfør basert på hvor effektivt de kjø-

rer bilen.

Systemet måler sjåføren basert på hvor-

dan bilen kjøres, hvor forutseende sjåføren 

er og hvor mye motoren går på tomgang. 
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Audi med lastebiler?
Audi og lastebiler hører man ikke ofte i samme setning. Men Artem Smirnov og Vladimir Panchenko 

har tegnet to skisser av hvordan Audi lastebiler kunne sett ut en gang i fremtiden. Felles for begge 

er at de er helelektriske med utskiftbare batterier og motorer som sitter i hjulnavet. 

Den mest ”realistiske” av de to har batteriene i kasser mellom for og bakhjulene, digre alumini-

umsfelger som ikke er helt ulike de man finner på Audis mer sportslige kjøretøyer og ikke minst digre 

bremser fra Brembo. Samtidig har de satset knallhardt på aerodynamikk. Her dominerer glatte flater 

og spoilere som automatisk justerer seg til bilens hastighet.

I den andre skissen sitter førerne på taket av bilen i to små brønner med hjelm og surstoffmasker. 

AUTONOM: Dette er den mest ”produksjonsklare” av de to skissene. Trekkvognen er selvkjørende.  
(Foto: Smirnov og Panchenko) 

Automatisk kobling for dolly
VBGs MFC-kobling, som gjør det mulig å til- og frakoble hengere automatisk blir nå lansert for dolly. 

Koblingen gjør det mulig å til- og frakoble hengeren fra førerhuset. Ved et knappetrykk startes automatisk 

tilkoblingen av alle funksjoner som pneumatikk og elektriske samt hydrauliske koblinger.

– Med MFC trenger ikke sjåføren å forlate førerhuset ettersom alt er innebygget i koblingen. Vi opple-

ver at brukerne av systemet rapporterer at det letter arbeidsdagene og ikke minst at det øker sikkerheten. 

Samtidig går sammenkoblingen raskere, sier administrerende direktør Hans Otto Westli i VBG.

FOR DOLLY: VBGs 
automaiske MFC-system 
er nå også tilgjengelig for 
dolly. (Foto: VBG)
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Flytter verkstedet 
til der du er
RøhneSelmer lanserer mobilt servicetilbud for 

person- og varebiler. 

– Mange av våre største kunder har et-

terspurt denne tjenesten. De har ofte proble-

mer med å få logitstikken til å gå opp når de 

skal levere bilen på service. Med dette tilbu-

det kan vi komme ut til kunden og ta servicen 

der, sier Ian Derrick hos RøhneSelmer. 

En Ford Transit er bygget om til rullende 

verksted og den er utstyrt slik at man kan 

utføre service og vedlikehold i henhold til 

Fords servicespesifikasjoner. 

– Det er viktig for Ford å lytte til kunden. 

Rullende verkstedstjenester vil koste litt mer, 

men samtidig kan kunden bruke sin tid på 

andre ting enn å levere og hente biler på ser-

vice, sier servicemarkedsdirektør hos Ford 

Motor Norge, Marius Revhaug.

I løpet av det neste året er det planlagt fem 

rullende verksteder i Oslo-området.

VELUTSTYRT: Transiten er utstyrt for å kunne utføre 
de fleste service- og vedlikeholdsoppgaver i 
henhold til Fords spesifikasjoner. (Foto: Ford) 

Ny Crafter
Volkswagen river seg løs fra samarbeidet med 

Mercedes-Benz når de nå lanserer sin nye Craf-

ter. Varebilen er større enn Transporter, men 

henter visse designdetaljer fra lillebror. 

Motorpaletten strekker seg fra 102 til 177 hes-

tekrefter og bilen fortsetter Volkswagens trend 

med å innføre stadig flere førerassistenter fra 

personbilene inn i varebilene.

Crafter kan leveres med enten forhjulstrekk, 

bakhjulsdrift eller med firehjulsdrift (4Motion). 

Manuelle og automatiske girkasser blir også 

tilgjengelig. 

Bilen er bygget på en helt ny plattform for 

nyttekjøretøy og skal bygges i Wrzesnia i Polen. 

Bilen lanseres i løpet av våren 2017.

Forbedrer ytelsen
– Det å kombinere gode kjøreegenskaper med drivstoffeffektivitet, er en langt større bragd enn 

å fokusere enten på kjøreegenskaper eller på drivstoffeffektivitet, sier Claes Nilsson som er 

president og administrerende direktør i Volvo Trucks. 

For med lanseringen av den nyeste generasjonen av Euro 6-motorer og den intelligente Volvo 

I-Shift-girkassen tar produsenten nok et skritt i retning av effektiv transport.

Økt kompresjon på D13-motorene med 420 og 460 hk, samt en ny og optimalisert turbolader 

på motorene med 500 og 560 hestekrefter, kutter forbruket med rundt tre prosent på en FH som 

går på langtransport. I tillegg er indre friksjon i motorene redusert, samtidig som motorene har 

fått nye stempler. Motorstyringen er også oppdatert med ny programvare og motorene har også 

blitt noe lettere. 

– Resultatet, når vi nå har lykkes enda bedre med å utnytte motorenes og girkassens poten-

siale bedre, er mer effektiv transport, forklarer Mats Franzén som er produktsjef for Volvos 

kraftoverføringskomponenter.

For ytterligere å redusere forbruket har Volvo også forbedret aerodynamikken. Derfor er den 

fremre støtfangerspoileren, luftavviseren, skjermene, skvettlappene og hjulhusene finjustert. 

MINDRE LUFTMOTSTAND: Ny spoiler under støtfangeren er ett av virkemidlene som skal reduseere luftmotstan-
den og dermed redusere forbruket. I tillegg har Volvo oppgradert Euro 6 motoren med 13 liters slagvolum. (Foto: 
Volvo)

NYE LØSNINGER: - Våre kunder krever stadig nye løsninger som er kostnadseffektive. Derfor fokuserer vi 
kontinuerlig på å gi våre biler et lavest mulig drivstofforbruk, sier Claes Nisson som er sjef for Volvo Trucks. 
(Foto: Volvo)
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Trafikk står for en fjerdedel av 
veislitasjen
En utredning gjort på oppdrag av Sveriges Åkeriföretag viser at trafikk fra personbiler og tunge kjøretøy-

er bare står får en fjerdedel av den totale veislitasjen i Sverige.

Utredningen viser at den største delen av veislitasjen, omlag tre fjerdedeler, kommer fra manglende 

vedlikehold, konstruksjonsfeil, underdimensjonering, manglende planfresing før asfaltering, aldring, ok-

sidasjon og utilstrekkelig drenering.

Utredningen kommer som et svar på at svenske myndigheter har diskutert å ta inn rundt fire milliarder 

kroner fra transportbransjen i Sverge.

– Dette er mer enn fire ganger for høy beskatning, ettersom denne utredningen viser at veitrafikken 

med tunge kjøretøyer bare står for en slitasje på 0, 91 milliarder kroner, sier Mårten Johansson som er 

teknikksjef i Sveriges Åkeriforening. 

- Veier er bygget for å brukes og varetransport på vei skaper også verdier, sier han.

Drar Danmark og Finland til retten
EU er ikke fornøyd med Danmark og Finlands strenge fortolkning av kabotasjeregelverket, og 

trekker nå begge landene til retten. Ifølge en melding fra Nordic Logistics Association (NLA) 

mener EU at Finlands politikk, hvor man bare tillater ti kabotasjeturer innenfor en tidsramme på 

tre måneder, og også ser på hver lasting og lossing som en kabotasjehandling, er i strid med  

regelverket. Danmark på sin side får kritikk for sin fortolking av reglene der man tillater at man 

har flere laste- og lossepunkter på en kabotasjetur – men ikke begge.

Ifølge NLA har DTL (Dansk Transport og Logistik) bedt danske myndigheter om ikke å gi etter 

for kravene fra kommisjonen. Finland på sin side vil etter alt å dømme rette seg etter påleggene 

fra EU og endre sine lover slik at de harmonerer med EUs forordninger.

MINDRE SLITASJE: Sveriges Åkeriforening er 
uenige i at transportsektoren skal betale for 

veislitasje som ikke stammer fra 
veitrafikken. (Foto: Colorbox) 

Trafikksikkerhetspris til Norge
EUs uavhengige organ for trafikksikkerhet, ETSC (Europeean Transport Safety Council), har 

gitt Norge en pris for fremragende fremgang innen sikkerhet på vei. Norge fikk prisen 

fordi antall drepte i trafikken har blitt redusert fra 275 i 2001 til 117 i 2015.

Kjetil Dale 
til verdens-
finalen
Kjetil Dale fra Kristiansand skal til ver-

densfinalen i Drivers Fuel Challenge i 

september. Tidligere i sommer gikk Dale 

til topps i den norske finalen arrangert 

ved Hurdalssjøen. Etter endt kjøring 

hadde Dale 0,26 liter mer på tanken enn 

Morten Trøan som kom på en andre-

plass. Konkurransen går ut på å kjøre en 

gitt rute på 24 kilometer så økonomisk 

som mulig og selv om Volvo står som 

arrangør er konkurransen åpen for alle 

yrkessjåfører uansett hvliket merke de 

kjører til daglig.

Gjennom våren har over 200 norske 

sjåfører deltatt i lokale konkurranser. 

Selve finalen i Göteborg går av stabe-

len den 8. og 9. september, med delta-

kere fra hele verden.

TIL VERDENSFINALEN: Kjetil Dale gikk til topps 
i den norske finalen i Volvos Drivers Fuel 
Challenge. I september blir han Norges 
representant i verdensfinalen som går av 
stabelen i Göteborg. (Foto: Volvo)



møt neste 
generasjon 
Scania

Les mer om vår nye generasjon lastebiler og servicetjenester på scania.no
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MEDLEM: Oleif Simensen er mangeårig NLF medlem, og var blant de 
aller første til å innføre på Riktig Side i landsdelen. (Foto: Jan Harry 
Svendsen)

BILDE TIL HØYRE:

ÅRETS TRANSPORTØR: Oleif Simensen får overrakt transportørprisen  
av statssekretær Tom Cato Karlsen under NLF sitt landsmøte i Alta 
tidligere i sommer. (Foto: Stein Inge Stølen)



Det har til en stor del dreid seg om lastebiler 

og betong for Oleif Simensen. På NLFs landsmøte i Alta 

ble han hedret med transportørprisen. 

– Den er fortsatt full av betong, sier Oleif 
Simensen og peker på betonghengeren 
som står parkert for seg selv 
utenfor kontoret til Oleif 
Simensen Transport i 
Alta. 

På en ferge ble bøl-
gene for kraftige og 
hengeren tippet. 
Den kommer 
nok aldri i tra-
fikk igjen, men 
gir samtidig et 
bilde av utfor-
dringene laste-
bilsjåførene på 
toppen av Norge 
møter i hver- 
dagen.

Vanskelig når det 
er kaldt
– Det er ikke noen tvil om at 
spesielt vintrene er utfordrende. 
Uansett hvor vi skal må vi krysse en 
fjellovergang, og om veien er stengt skjer 
omkjøringen som regel via Finland, sier 
Oleif Simensen. 

Mye dårlig vær, mørke, snø og kulde. 
Dette er hva lastebilsjåførene til Oleif 
Simensen møter når de er på veien. Sam-

tidig er avstandene enorme i vårt nordlig-
ste fylke. 

– Vi kjører ferdigbetong fra 
Alta til Kjøllefjord. Det er 

40 mil én vei og det tar 
to dager før bilen og 

sjåføren er tilbake i 
Alta, forteller han.

Avstanden er 
en ting, men 
slett ikke det 
største proble-
met. Det er 
kulden. Om 
vinteren sørger 
den for at man 
har store utfor-

dringer med be-
tongen. Den frak-

tes flytende og blir 
den nedkjølt er den 

ødelagt. 
– En gang måtte vi dum-

pe lasten for å redde blanderen, 
sier Simensen.

På riktig side
Dårlig vær og lange avstander til tross. 
Sikkerhet er første prioritet hos Oleif  
Simensen.

– Vi var de første i Finnmark 

ÅRETS
TRANSPORTØR

Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no
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OLEIF SIMENSEN 
I ALTA



14 NLF-MAGASINET 2016 • NR 5

Bedriften
Oleif Simensen Transport AS har hoved-
kontor ikke så langt unna hoppbakken 
der Bjørn Wirkola foretok sine første ski-
hopp rett utenfor sentrum i Alta. Oleif 
Simensen startet bedriften tilbake i 1987 
og hadde da to biler. I dag sysselsetter 
transportbedriften tyve ansatte og har 
totalt 14 biler i tillegg til noen anleggs-
maskiner. En beltegående terrengmaskin 
med krok er også på plass utenfor det ny-
bygde kontorbygget.

Oleif Simensen Transport AS frakter 
både flytende betong, betongelementer og 
stål. Bedriften har primært transport i 
Troms og Finnmark, men enkelte opp-

drag går også til Stavanger, Vestlandet og 
Hammerfest.

Oleif Simensen Transport AS satser 
også tungt på å ta inn lærlinger i bedrif-
ten. Mange av de blir også værende etter 
endt lærlingeperiode.

Under NLFs landsmøte i Alta fikk be-
driften tildelt Transportørprisen.

TRANSPORTØRP
RISEN

2016
er tildelt

 

KRITERIER:

Gyldig medlemskap i NLF   //   Er interessert i næringens ve og vel

Gode holdninger   //   Følger NLFs etiske regelverk   //   Oppfyller NLFs statutter

Bedrift med ansatte må ha et fungerende HMS kvalitetssikkerhetssystem

Sunn økonomisk drift   //   Godt omdømme

Geir A. Mo 

Administrerende direktør NLF

Tore Lillemork 

Teknisk direktør BIL

Oleif Simensen Transport AS

Transportørprisen deles ut 
annenhvert år av NLF og  
Bilimportørenes Lands- 
forening (BIL). 

I bransjen er Transportørprisen en et-
tertraktet anerkjennelse. Blant kriteri-
ene som ligger til grunn for å få prisen 
er at bedriften styres ut ifra et vel- 
fungerende HMS-basert sikkerhets- 
system, at bedriften har sunn økono-
misk drift og at bedriften følger NLFs 
etiske regelverk og statutter – samtidig 
som bedriften har et generelt godt  
omdømme. 

Prisen er på 25 000 kroner og deles ut 
av NLF. Det er Bilimportørenes Lands-
forening (BIL) som sponser prisen som 
første gang ble delt ut i 2010.

Tidligere vinnere:

2010: EEK Transport AS

2012: Rivenes AS

2014: Ruuds Transport AS

2016: Oleif Simensen Transport AS 

og blant de første i Norge til å innføre På 
riktig side, og det har hjulpet oss veldig. 
I dag har vi et skarpt fokus på trafikk-
sikkerhet, og vi har nedjustert fartssper-
rene på bilene våre til 85 kilometer i ti-
men, forteller Simensen.

Men han forteller også om skeptiske 
sjåfører, som alle har fått en aha-opp- 
levelse etter at vi begynte med program-
met.

– Jeg var den første sjåføren som fikk 
bil med fartssperre og som begynte å  
kjøre etter prinsippene som På riktig side 
bygger på. For meg ble det en helt ny 
hverdag, sier Jan Einar Opgård.

Kraftig reduksjon i antall skader
– Vi ser at vi kommer like fort frem selv 

om bilene har lavere «toppfart». Alle 
bilene er giret om slik at vi utnytter mo-
torenes moment best mulig. Ikke bare blir 
hverdagen til sjåførene bedre, vi sparer 
også drivstoff, reduserer dekkslitasje og 
slitasje på bremser. Samtidig har vi klart 
å redusere tomgangskjøringen betydelig. 
I dag ligger de beste på syv prosent, mot 
rundt 30 posent tidligere, sier Simensen.

Han er tydelig fornøyd, for i tillegg til 
at sjåførene har det bedre er På riktig side 
også godt nytt for bedriften.

–  I 2014 betalte If ut rundt en million 
kroner til oss i forbindelse med skader. 
Dette er tall vi får på bunnlinjen. Alle 
skader er tap og i 2015 ble det bare 
utbetalt 28 000 kroner fra If, avslutter 
Simensen.

BELTER: Oleif Simensen Transport har ikke bare lastebiler. Denne beltegående terrengmaskinen har krokløft – og er i følge 
Oleif en ordentlig gutteleke. (Foto: Jan Harry Svendsen)

BETONG: Oleif Simensen frakter for det meste flytende 
betong, betongelementer og stål. (Foto: Oleif Simensen) 

TRANSPORTØR-
PRISEN



u

Medlemspriser: 

� �

Ukeskurs  kr. 7 000,-
Helgekurs  kr. 9 500,-

Vi  holder også andre typer 
kurs, blant annet ADR, 
arbeidsvarsling, bakløfter, 
truck og repetisjonskurs 
løyve.  

Sjekk ut vår kursoversikt på www.transportkompetanse.no
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NLF-ADVOKATENE TOK SAKEN: 

FIKK ERSTATNING
Glasslasten til Palmer Høgvoll 

sprakk på vei ut av en tunnel. 

Politiet beslagla førerkortet, 

men etter at NLF-advokatene 

ble koblet inn i saken ble  

den henlagt og Høgvoll fikk 

erstatning.  

– Ulykken skjedde på vei til Stavanger. 
Førerkortet ble beslaglagt av politiet 7. 
november. Fire dager senere ble beslaget 
opphevet, men jeg fikk ikke tilbake fører-
kortet før det var gått tre uker. Dermed 
hadde jeg 14 dager uten inntekt og krevde 
erstatning gjennom NLFs advokater, for-
teller Palmer Høgvoll. 

Glass i tusen biter 
Den 7. november startet som så mange 
andre for Høgvoll. Men i en tunnel ved 
Kvinesdal i Vest Agder på E39 gikk det 
galt. I det samme han kom ut av tunnelen 
eksploderte flere av glassrutene. 

– Lufttrykket hadde forandret seg 
kraftig og det ble for mye for rutene og 
rammen rundt sprakk, forklarer Høgvoll. 

Politiet kom til stedet, avhørte Høgvoll 
og beslagla førerkortet. 

Tekst: HENRIK HORNNÆSS
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 – Da bestemte jeg meg for å ringe 
NLF-advokatene. Det første rådet advo-
kat Skjalg Halvorsen gav meg der og da 
var å be politiet om en midlertidig kjøre-
tillatelse slik at jeg kunne kjøre hjem for 
å unngå at bil og last ble stående uten 
sjåfør, sier Høgvoll . 

14 dager uten lønn
I tillegg til å beslaglegge førerkortet ble 
Palmer Høgvoll anmeldt for overtredelse 
av vegtrafikkloven for dårlig sikring av 
last, men allerede den 18. november ble 
saken henlagt fordi politiet ikke kunne 
bevise påstanden om at Høgvoll hadde 
sikret lasten sin for dårlig. 

– Det er litt synd da at saken ble hen-

lagt på grunn av bevisets stilling fordi de 
ikke fant ut hva som forårsaket ulykken. 
Jeg hadde sikret på riktig måte og gjorde 
ingen feil, forteller Høgvoll.

Han krevde, i samråd med NLF-advo-
katene, erstatning for de 14 inntektsløse 
dagene. Resultatet ble 22 040 kroner og 
en knusende seier for yrkessjåføren. 

– Jeg gikk 14 dager uten at jeg kunne 
jobbe og staten erstattet mine tapte inn-
tekter for disse dagene etter at advokat 
Halvorsen fremmet erstatningskrav mot 
staten. Det er i slike situasjoner som den-
ne jeg føler at det er svært lønnsomt å 
være NLF-medlem, sier han.

– Kontakt oss med en gang
NLF-advokatene består av fire advokater 
som representerer transportbedriftene og 
enkeltpersoner innenfor de fleste fagom-
råder innen alminnelig forretningsjus. De 
bistår også bedriftene, deres ansatte og 
enkeltpersoner i strafferettslige spørsmål. 
Den erfaringen kom Palmer Høgvoll til 
nytte. 

– I Høgvolls tilfelle klarte vi å kommu-
nisere ut til politiet at det var andre om-
stendigheter enn mangelfull lastsikring 
som var årsaken til at lasten knuste. Der-
for hadde politiet i realiteten ikke noe 
annet valg enn å henlegge saken. I denne 
saken ble det ført bevis for at Palmer led 
et inntektstap, som følge av den urettmes-
sige straffeforfølgningen, som vi krevde 
erstattet av staten/sivilrettsavdelingen i 

justisdepartementet, forteller NLF-advo-
kat Skjalg Røhne Halvorsen.

Han har en klar oppfordring til 
NLF-medlemmer. 

– Ta kontakt med oss umiddelbart når 
du har vært ute for et uhell. Vi kan gi rask 
og effektiv bistand på hvordan man bør 
forholde seg til politiet under etterfor-
skingen og hvordan man skal forholde seg 
til et midlertidig førerkortbeslag. Videre 
kan vi bistå i vurderingen av om en bot 
bør godtas eller ikke,  og 
skulle saken ende 
opp med en tilta-
le kan vi også 
bistå som for-
svarer i straf-
fesaken, avslut-
ter Halvorsen.

ttet mine tapte inn-
ne etter at advokat 
erstatningskrav mot 
ituasjoner som den-
r svært lønnsomt å 
sier han.

en gang
tår av fire advokater 
nsportbedriftene og 
for de fleste fagom-
g forretningsjus. De 

ne, deres ansatte og 
fferettslige spørsmål. 

Palmer Høgvoll til

e klarte vi å kommu-
t det var andre om-
ngelfull lastsikring 
lasten knuste. Der-

realiteten ikke noe 
egge saken. I denne 

vis for at Palmer led 
lge av den urettmes-

ngen, som vi krevde
vilrettsavdelingen i 

til et midlertidig førerkortbeslag. Videre
kan vi bistå i vurderingen av om en bot 
bør godtas eller ikke,  og 
skulle saken ende
opp med en tilta-
le kan vi også
bistå som for-
svarer i straf-ff
fesaken, avslut-tt
ter Halvorsen.

ERSTATNING: Palmer Høgvoll fikk skylden for ulykke og 
førerkortet beslaglagt. Etter at NLF-advokatene kom på 
saken fikk han førerkortet tilbake og erstatning. (Foto: 
Henrik Hornnæss)

HENLAGT: Saken mot Palmer Høgvoll ble henlagt etter at advokat Skjalg Røhne Halvorsen kom på saken. Høgvoll anbefaler 
å bruke NLF-advokatene. (Foto: Henrik Hornnæss)

NLF-ADVOKAT: Skjalg Røhne Halvorsen er én av fire 
NLF-advokater som representerer transportbedrifter og 
privatpersoner. 
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Siden slutten av januar i fjor 

har Statens vegvesen kon- 

trollert mellom 1500 og 2000 

kabotasjetransporter. Tore 

Velten i NLF tror mørketallene 

er store. 

I NLF-Magasinet nummer tre i år uttal-
te en sentral skikkelse i Statens vegvesen 
at han følte at man hadde gitt opp norsk 
transportbransje. Han kunne fortelle at 
rundt 80 prosent av alle kabotasjesaker på 
Romerike ble henlagt.

– Vi vet om bensinstasjoner i Sverige 
hvor det står flåter av biler som kun er 
ment for kabotasje. Her bytter sjåførene 
bil og henger før de begir seg ut på en nye 
kabotasjeturer. 

Ifølge vår kilde er disse bilene aldri i 
hjemlandet hvor de er registrerte. De bru-
kes utelukkende til kabotasje.

Store mørketall
– Vi har ikke noen statistikk på kabotasje, 
sier Tron Ersvik som er teamleder for ute-
kontroll i Statens vegvesen. 

Ifølge Ersvik har man siden slutten av 
februar i 2015 kontrollert rundt 35 000 

yrkestransporter. Av disse er mellom 1500 
og 2000 kabotasjetransporter. 

Det er tall forbundsleder i NLF, Tore 
Velten, har vanskelig for å tro på.

– Her er det store mørketall. Vi snakker 
ikke lenger om tilfeldig kabotasje. Dette 

STORE MØRKE 
Kabotasje:

VENTER: Flere steder på Østlandet står det utenlandske vogntog som venter på oppdrag. (Foto: Illustrasjonsfoto)

FÅ ANMELDTE: I følge Tron Ersvik er bare 37 kabotasjetransporter 
anmeldt for brudd på regelverket siden februar i 2015. 
(Foto: Illustrasjonsfoto)

Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no
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TALL
er velorganisert og nøye planlagt. Tallene 
er langt høyere enn hva Statens vegvesen 
oppgir, sier Velten.

Begrenset statistikk
– De fleste kabotasjetransporter er lovlige 
etter hva vi har klart å avdekke, sier Ersvik. 
Han oppgir at man siden slutten av januar 
i 2015 bare har anmeldt 37 kabotasjetran- 
sporter, mens man fant avvik ved 102 
transporter som kjørte kabotasjeoppdrag.

Han medgir at tallmaterialet er tynt.
– Vi har ikke noen fullstendig statistikk 

på kabotasje som går lenger tilbake enn til 
februar 2015. Tallene viser at det ikke er 
voldsomt mange brudd på regelverket 
rundt kabotasje, men vi har jo heller ikke 
noen tall å sammenliknet med, sier han.

 
– Ingen spesiell innsats mot kabotasje
– Ute på veien skal vi kontrollere all yrke-
stransport. Slik sett har vi også et fokus på 
kabotasje, men vi har ikke noen spesiell 
innsats mot dette som går utover den dag-
lige kontrollen, ifølge Ersvik.

Han forteller at man i all kontroll av 

tungbil kontrollerer løyve og transport- 
tillatelser og at man alltid har kontrollert 
dette i tillegg til andre dokumenter.

– Vi sjekker at transportøren har nød-
vendig dokumentasjon for å gjennomføre 
transporten og vi sjekker fraktbrev og 
undersøker at alt er i orden. Finner vi avvik 
legger vi ned bruksforbud på bilen. Er det 
ulovlig kabotasje må bilen lastes om, sam-
tidig som saken anmeldes, sier Ersvik.

– Den største utfordringen
– Kabotasje er den største utfordringen 
norsk transportbransje har i dag. Det er 
ødeleggende for konkurransen og fører 
også med seg store sosiale forskjeller. Priser 
dumpes og jeg forventer at myndighetene 
kommer på banen. Den eneste måten man 
kan få oversikt over omfanget på er ved å 
få på plass loven om datalagring. Først når 
man får tilgang til å lagre data fra num-
mergjenkjenning kan man få et bilde av 
hvor stort omfanget av kabotasje egentlig 
er. Det er helt åpenbart at mørketallene er 
store og at dette er svært utbredt, avslutter 
Velten.

MØRKETALL: Forbunds- 
leder i NLF, Tore Velten, 
tror mørketallene er 
store hva gjelder kabo- 
tasje. Han mener 
myndighetene må på 
banen og at loven om 
datalagring må på plass. 
(Foto: Stein Inge Stølen)

«– Kabotasje 

er den største 

utfordringen norsk 

transportbransje har i 

dag. Det er ødeleggende 

for konkurransen og 

fører også med seg 

store sosiale 

forskjeller»

Tore Velten
Forbundsleder NLF
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– De ansatte vet ikke noe. Jeg har valgt å holde det 

hemmelig frem til det kom på trykk i NLF-Magasinet. 

Men jeg er stolt over å ha fått prisen.

– Jeg trodde ikke at vi skulle få If og 
NLFs trafikksikkerhetspris. Det var vel-
dig overraskende når vi ble ropt opp på 
scenen under landsmøtet i Alta for å mot-
ta prisen. Jeg visste ikke helt hva jeg skul-
le si, forteller daglig leder og eier Tor 
Arne Helle i Helles Thermotransport AS.

Kjører om dagen
Vi møtes i Rygge. En lastebil fylt med 
agurker og andre grønnsaker har akkurat 
kjørt fra en av Or-
klas fabrikker på 
vei mot Oslo. Or-
kla, eller Stabbu-
ret som de het 
tidligere, har all-
tid brukt Helles 
Thermotransport 
til transport mel-
lom fabrikk og 
lager, og i dag er 
rundt 95 prosent 
av all kjøringen 
til Helles Ther-
motransport for 
Orkla. 

– Vi kjører piz-
zakjøtt til Stranda 
og ferdige pizzaer 
derfra. Faktisk har vi kjøring over hele 
Skandinavia for Orkla. Vi samarbeider 
godt med vår oppdragsgiver om trafikk-
sikkerhet, samtidig som vi selv legger opp 
rutene og distribusjonsløpet. Dermed har 

sjåførene ruter der de slipper stress og 
hvor mesteparten av kjøringen skjer på 
dagtid. Jeg tror mye av nøkkelen ligger 
her, selv om det blir endel tidlige morge-
ner for sjåførene, forklarer Helle.

God tid
I dag har Helles Thermotransport syv 
biler, og de kjører utelukkende thermo-
transport. Helle medgir at markedet er 
tøft.

– Det nytter 
ikke å hvile på 
laurbærene, sam-
tidig ser vi at Or-
kla er avhengige 
av en transportør 
som leverer kvali-
tet og som er påli-
telige og punktli-
ge. Det nytter 
ikke å komme for 
sent med et lass 
med pizzakjøtt. 
Da stopper hele 
fabrikken på 
Stranda opp, for-
teller Helle.

– Ingen ser på 
klokka. Rutene er 

lagt opp slik at vi har god tid. Innenfor 
kjøre- og hviletiden rekker vi akkurat opp 
til Stranda på en dag, så losser sjåføren 
om morgenen før han kjører 
videre. Ved å legge opp rutene 

Helles Thermotransport

MED TRAFIKK- 
SIKKERHETSPRIS

PIZZAEKSPRESS 

Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

STOLT: – Jeg er stolt over å få denne prisen og også overrasket. 
Det er jo sjåførene som gjør jobben, selv om vi legger mye arbeid 
i å lage kjøreruter som ikke er stressende i tillegg til av vi stort 
sett kjører om dagen, sier Tor Arne Helle
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PÅ VEI: En av lastebilene til Helles 
Thermotransport har akkurat kjørt fra 

Orklas fabrikk i Rygge. Rundt 95 prosent 
av all kjøring bedriften gjør er for Orkla. 

(Foto: Jan Harry Svendsen)
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Bedriften
Helles Thermotransport AS har hoved-
kontor i Fredrikstad. Bedriften ble startet 
som en enkeltmannsbedrift i 1974. I 1993 
fikk man to biler og endret driften til AS. 
Helt siden starten har Helles Thermo-
transport AS kjørt for Stabburet og Or-
kla. I dag står 95 prosent av all kjøringen 

for Orkla, hvor Helles kjører varer mel-
lom fabrikk og lager. Helles Thermo-
transport AS har i dag syv biler. Daglig 
leder er Tor Arne Helle som også eier  
60 prosent av bedriften. De resterende  
40 prosentene eies av sønnen Lars Erik 
Helle.

Dette er If og 
NLFs trafikk- 
sikkerhetspris
If og NLF har i flere år samarbeidet om 

Trafikksikkerhetsprisen. Den går til en 

transportbedrift som blant annet har ve-

sentlig mindre skader og ulykker enn 

snittet for bransjen over en lengre periode. 

I tillegg skal bedriften gå foran med et 

godt eksempel vedrørende trygg og sikker 

lastebiltransport. 

Helles Thermotransport fikk prisen fordi 

selskapet har lav skadefrekvens, godt 

arbeidsmiljø og gode kjøreruter.  

på denne måten, får sjåførene mer ro og 
slipper å stresse for å rekke frem. Det øker 
trafikksikkerheten, sier Helle.

Dårlig rekruttering
– Vi merker så klart at det ligger en stor 
utfordring i utenlandske transportører 
som presser ned prisene, samtidig som vi 
ser at rekrutteringen til yrket er lav. Jeg 
tror dessverre det er et problem som bare 
vil øke i tiden fremover. Det blir vanske-
ligere og vanskeligere å få fatt i gode  
norske sjåfører, sier Helle.

Han tror det blir viktig å legge til rette 
for å sikre seg god arbeidskraft.

– Normale arbeidstider blir viktigere og 
viktigere. Mange sjåfører er lei av å kjøre 
om natta. Samtidig er det svært kostbart 
å ta førerkortet – og så snart man gjør en 
liten feil flyr tusenlappene ut i bøter. 

Helle tror at mer fleksible kjøre- og 
hviletider ville hjulpet.

– Hos oss opplever vi at sjåfører må ta 
døgnhvilen rett før de kommer hjem. 
Noen må stoppe i Oslo og sove i bilen der, 
fremfor å kjøre hjem til Moss eller til 

Fredrikstad, fordi kjøretiden er brukt opp. 
Her burde det vært rom for mer fleksibi-
litet i et regelverk som jeg nok oppfatter 
som litt firkantet, forklarer han.   

Vil ha mer fleksible kjøre- og 
hviletider
For strenge kjøre- og hviletider sammen 
med smekkfulle rasteplasser er et pro-
blem.

– Jeg mener det går ut over trafikksik-
kerheten. Det er fullt overalt og sikkerhe-
ten er dårlig på mange av plassene. Det er 
ikke bare å parkere bilen hvor som helst. 
Samtidig fører de strenge reglene til at 
man ikke kan stoppe før man har kjørt 
det man har lov til innenfor regelverket. 
Før kunne man stoppe når man hadde 
behov for det og man kunne stikke innom 
en kro på veien om man hadde tid til det. 
Slik er det ikke lenger. Når man setter 
sjåførkortet i leseren må bilen rulle til kjø-
retiden er brukt opp. 

– Jeg mener det er en fare for trafikk-
sikkerheten og etterlyser mer fleksibilitet, 
avslutter Helle

TRAFIKK-
SIKKERHETSPRIS

LANDSMØTET: Helles Thermotransport og Tor 
Arne Helle mottar If og NLFs trafikksikkerhets-
pris under landsmøtet til NLF i Alta på 
forsommeren. (Foto: Stein Inge Stølen)



LEASING ER ENKELT

- OGSÅ VED SIGNERING

Vi i SG Finans ønsker å gjøre det enkelt for våre kunder,  

som vi vet har en travel arbeidsdag. Derfor har vi gjennom 

flere år introdusert stadig flere digitale tjenester, som gjør 

det enklere for deg. I dagens travle samfunn er det viktig 

at tjenester er brukervennlige, slik at du får utført det du 

skal raskt, og helst når det passer deg. Derfor tilbyr vi, 

som første selskap i bedriftsmarkedet, mulighet for 

e-signatur av leasingdokumenter med BankID eller 

buypass, inkludert automatisert identifisering og 

autentisering av firmarolle og prokura.

Dersom du ønsker leasing av maskiner, utstyr og kjøretøy 

fra et selskap som er løsningsorientert og fokusert på gjøre 

ting enkelt og kundevennlig, kan du kontakte et av våre  

15 regionkontorer på telefon 21 63 20 00, eller besøke 

oss på sgfinans.no

SIGNERT  

KONTRAKT LEST  
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VARSLER KONTRO 
PÅ FACEBOOK

FACEBOOK: Varsling på Facebook er populært. (Foto: Skjermdump) VARSLER: Yrkessjåfører varsler hverandre om k
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LLER 
Flere grupper på Facebook varsler om kontroller. Tore Velten i 

Norges Lastebileier-Forbund er kritisk.

– Dette undergraver konkurransevilkåre-
ne i bransjen, tordner Velten. Han er ikke 
fornøyd med at det varsles om kontroller 
på sosiale medier.

Effektivt varslingssystem
I den siste tiden har det dukket opp flere 
varslingstjenester på sosiale medier. Her 
legges det ut når Statens vegvesen har 
vektkontroller, dokumentkontroll og tek-
niske kontroller. Både tid, sted og i hvil-
ken retning kontrollen holdes postes for 
medlemmene av gruppen. Dermed er det 
bygget opp et varslingssystem som er 
hakket mer effektivt enn mer tradisjonel-
le metoder som å blinke med lysene – og 
som når ut til mange, mange flere.

– Ikke greit
– Mye av problemet ligger i at man vars-
ler de som har noe å skjule. Å varsle om 
slike kontroller er bare å hjelpe de som 
jukser, sier Tore Velten.

Og nettopp det er kjernen i problemet 
rundt varslingen av kontrollene. For hvor 
smart er det egentlig å sørge for at sjåfø-
ren med et råttent vogntog kan stoppe på 
en rasteplass foran kontrollen og på den 
måten slippe unna?

Samtidig har man i en årrekke hørt 
sjåfører klage over at man ikke får bukt 
med useriøse transportører, og om hvor-
dan de truer konkurranseevnen til seriø-
se transportbedrifter gjennom å dumpe 
prisene.

– Det er helt åpenbart at denne typen 
av varsling er med på å undergrave kon-
kurransevilkårene i bransjen, sier Velten.

Uheldig
Han får, ikke uventet, støtte fra Tron  
Ersvik som er teamleder for utekontroll i 
Statens vegvesen.

– Vi syntes ikke det er heldig med den-
ne typen av varsling, sier han.

Han mener det er en uting.
– Slik varsling har to konsekvenser. På 

den ene siden gir varslingen dem med 
trafikkfarlige kjøretøyer en mulighet til å 
unngå våre kontroller, og på den andre 
siden truer dette konkurransen i bransjen 
gjennom at vi ikke får kontrollert for ek-
sempel kabotasjekjøring og kjøring med 
ugyldige fraktbrev.

– Møter seg selv i døren
Mange sjåfører hevder på sin side at en av 
grunnene til at man varsler er fordi kon-
troller tar mye tid. Tid sjåfører ikke har 
om de skal rekke frem innenfor kjøre- og 
hviletidsbestemmelsene.

– Det er ikke noe godt argument.  
Hovedformålet med kontrollvirksom- 
heten er å ta de som driver ulovlig og som 
har dårlige og trafikkfarlige biler – ikke å 
ta de som har alt i orden, forklarer Ersvik.

Konkurransevridende
Han syntes det er merkelig at lastebil- 
eierne lar de ansatte varsle konkurrenter 
om kontroller.

– Det er underlig at man tillater dette. 
Det eneste man oppnår er jo at vi ikke får 
fatt i verstingene. Varslingen er konkur-
ransevridende, og det er bare de som  
driver ulovlig som tjener på dette. Vårt 
ønske er å ha en trafikksikker bilpark og 
sørge for like konkurransevilkår, sier han.

Det er Velten enig i. 
– Jeg har ikke noe problemer med vars-

ling på sosiale medier så lenge det holdes 
på et nivå der man begrenser varslingen 
til å gjelde stengte veier, ulykker eller 
andre trafikale forhold. Men å varsle om 
kontroller hjelper bare de som jukser, sier 
Velten.

ontroller på sosiale medier. (Foto: Illustrasjonsbilde) 

STILLE: - Å varsle om kontroller på sosiale medier 
hjelper bare de som jukser, sier Tore Velten. 
(Foto: Illustrasjonsbilde)

UNDERLIG: Tron Ersvik syntes det er underlig at 
lastebileiere lar ansatte varsle konkurrenter om 
kontroller. Han er kritisk til varslingstjenestene 
som popper opp på sosiale medier.  
(Foto: Statens vegvesen)

Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no
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På vedlagte kartutsnitt er Vegvesenets broalternativ markert 
med blått sammen med parsellene (1) Dagslet-Linnes og (2) 
Manglerudtunnelen som begge er under planlegging og vil  
stå ferdige når broen åpnes. Rv. 23 blir nå en brukervennlig, 
robust og forutsigbar Ringvei Syd for Oslo, og en fremtids- 
rettet avlastning for bolig- og næringskorridoren Asker- 
Bærum-Oslo-Lillestrøm er samtidig etablert.

Ved også å bygge veilenken (3) Vassum-Ski vil broforbindel-
sen bli et attraktivt bindeledd for den sterkt økende ekspor-
ten fra Sørlandet og Vestlandet gjennom E18 i Østfold til  
Sverige, Finland, Baltikum og Russland.
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Kryssing av Oslofjorden via bro eller tunnel – hva blir tungen 

på vektskålen? 

Statens vegvesen fastslår 
i sin konseptvalgutred-
ning at en bro over Nor-
dre Håøya er en vesentlig 
bedre løsning både sam-
funnsøkonomisk og tra-

fikalt, enn et tunnelløp nr. 2 for dagens 
Oslofjordtunnel.  Men en broløsning kan 
stå i fare for å falle bort grunnet stor en-
gangsinvestering og kortsiktig politisk 
tenking.

 
Bakgrunn
Kryssing av Oslofjorden gjennom en un-
dersjøisk tunnel ble bestemt av daværende 
samferdselsminister Kjell Opseth i 1995. 
Oslofjordtunnelen ble åpnet juni 2000 og 
var en kompensasjon til Hurum kommu-
ne for en hovedflyplass som ikke ble byg-
get. Tunnelen har kun ett tunnelløp og 
ble lagt i samme trase som den planlagte 
motorveien til flyplassen. Den har vært 
åstedet for flere større bilbranner, og tra-
fikantene opplever hyppige stengninger. 
Hos brukerne har det derfor vokst fram 
et sterkt ønske om en broforbindelse som 
erstatning for tunnelen. 

I 2007 ble EUs «Tunneldirektiv» gjort 
gjeldende. Dette krever at Oslofjordkrys-
singen ved Drøbak må gjøres sikrere for 
brukerne f.eks. ved å bygge et tunnelløp 
nr.2. En konseptvalgutredning for å vur-
dere en bro i stedet for løp nr. 2 ble igang-
satt.  Rapporten ble levert høsten 2014. 
Her fastslår Statens vegvesen at selv om 
man må stenge og skrote dagens tunnel, 
vil en bro over nordre Håøya være den 
desidert beste løsningen samfunnsøkono-
misk, trafikalt og for å fremme et felles 
arbeids- og boligmarked syd for hoved-
staden. 

Vegvesenets beregninger viser at bro-
løsningen gir minimum 14 milliarder 

kroner i netto samfunnsgevinst de første 
40 årene, fratrukket alle byggekostnader. 
Dersom regjeringen isteden velger å byg-
ge tunnelløp nr. 2, sier disse beregninge-
ne at denne investeringen kun øker tra-
fikksikkerheten i tunnelen, men medfører 
et samlet netto økonomisk tap på mer enn 
4 milliarder kroner for samfunnet.

Samferdselsminister Ketil Solvik- 
Olsen har nå i all hast satt i gang nok en 
utredning av alternative kryssinger som 
erstatning for tunnelløp nr. 2. Dette for å 
ha tilstrekkelige og velfunderte fakta for 
å kunne velge hvilken kryssing av Oslo-
fjorden kommende generasjoner skal leve 
med. 

Tilleggsutredningen har leveringsfrist 
1. september i år. Deretter må regjeringen 
gjøre en rask vurdering og ta et endelig 
valg.

Mva. på riksveier er ekstraskatt 
til staten 
Bompengefinansiering av nye tunnel- og 
broforbindelser er en allment akseptert 
finansieringsmodell, og er ofte avgjøren-
de for om det blir bygget ny vei eller ikke.  
Bompengebetaling bør normalt ikke 
strekke seg ut over 20 år.  I denne perio-
den er det som regel en begrenset gruppe 
trafikanter som er de hyppigste brukere 
av veien, og som derfor bærer den største 
økonomiske byrden. Trafikken tar seg 
normalt kraftig opp etter at staten 
vederlagsfritt har overtatt det nedbetalte 
anlegget, og alle trafikanter kan bruke det 
kostnadsfritt.

Bompengene betaler ikke bare bygge-
kostnadene, men dekker i tillegg også 
25 prosent mva. til staten. Denne Mer-
verdiavgiften går rett inn i statskassen, 
altså til veieieren selv. Det er derfor lønn-
somt for staten at veianlegg bompenge- 

finansieres. I tillegg til «veigaven» fra  
bilistene, får staten en ytterligere ek-
strainntekt på 25 prosent av anleggets 
nettopris. Det er derfor lov å si at Mva. 
kan betraktes som en ekstra skatt for de 
bilistene som nedbetaler et riksveianlegg 
via bompenger.  

Broen er fullfinansiert
Broforbindelsen nord for Drøbak er kost-
nadsvurdert til ca. 13 milliarder kroner 
inklusive Mva. Hele veianlegget må byg-
ges ferdig før det kan åpnes.  Dette utgjør 
derfor en stor engangsinvestering. Men 
tar man bort moms-skatten, blir regnin-
gen for bilistene redusert med 2,6 milli-
arder til 10,4 milliarder kroner. 

Dersom planlagte tilknyttende veipar-
seller og kryss står ferdige til broåpnin-
gen, vil vi få ca. 15 000 passeringer gjen-
nomsnittlig i døgnet de første 10 årene, 
og 25 000 de siste. Med en gjennomsnitt-
lig pris pr. passering på 60 kr. de første 10 
år, og deretter 80 kr., vil bompengebidra-
get utgjøre totalt 10,5 milliarder kroner. 
Dette store og svært kostbare broanlegget 
kan således finansieres med bompenger 
alene – som ett av særs få veianlegg i  
Norge.

Etter maksimum 20 bompengeår, vil 
trafikantene oppleve forutsigbar og gratis 
kjøring i friluft når de krysser Oslofjorden 
på Ringvei Syd. Og de vil kun bruke 20 
minutter fra Drammen til E6 Vassum mot 
dagens 45 minutter. Som bonus kan man 
forvente stor overføring av gjennomgangs- 
trafikk fra E18 gjennom Bærum og Oslo 
til den nye broforbindelsen over fjorden.

Dagens Oslofjordtunnel har dessverre 
vist seg å være feil løsning på feil sted, og 
har bakgrunn i et uheldig politisk spill i 
begynnelsen av 90-årene. Staten bør der-
for, i tillegg til momsrefusjon, gi et til-
skudd til broløsningen tilsvarende inn-
krevde bompenger for dagens politisk 
bestemte og mislykkede Oslofjordtunnel. 
Dette kan brukes til gang- og sykkelvei 
over broen. 

Bro som erstatning for tunnelløp nr. 2 
for Oslofjordtunnelen er en sikker sam-
funnsøkonomisk, trafikal og utslippsmes-
sig vinner. Og den er til og med selvfi-
nansiert.

Hermed er utfordringen gitt til sam-
ferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og 
finansminister Siv Jensen. Vi er mange 
som forventer at dere kommer frem til en 
fremtidsrettet og bærekraftig konklusjon. 
Og dere er selvfølgelig klar over at valget 
dere gjør, bestemmer kommunikasjons-
mulighetene syd for hovedstaden i uover-
skuelig framtid.

Finansiering av bro 
i stedet for løp nr. 2 
for Oslofjordtunnelen

Tekst:  OVE SOLHEIM, SIVILINGENIØR 
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Under Arendalsuka var NLF godt 

representert, med tilstedeværelse 

på standplass, deltakelse i debat-

ter og i møte med Norges gjelden-

de og kommende politiske over- 

hoder. Her er noen av høyde- 

punktene.

– Det er viktig for våre medlemmer at 
NLF som organisasjon er synlig der be-
slutningstakerne møtes. Arendalsuka er en 
av de viktigste arenaene i så måte, og vi har 
vært svært aktive også i år, forteller admi-
nistrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

Fikk møte samferdselsministeren
Sammen med forbundsleder Tore Velten 
hadde han møter med de viktigste sam-

ferdselspolitikerne utover uka. Der ble 
viktige næringsmessige holdepunkter 
diskutert, som blant annet kabotasje, mil-
jødifferensierte bompenger, rushtidsav-
gift, vegbygging og rettferdige konkur-
ransevilkår.

Samtidig ble det lagt til rette for at 
medlemmene kunne møte samferdsels-

ministeren og stille sine spørsmål direkte 
og ufiltrert. Dette ble godt mottatt, og 
lokalet var overfylt allerede før det åpnet.

Populær NLF-stand
NLF var også synlig i gatebildet, med en 
stand stående like ved hovedscenen på 
torget. Denne inneholdt blant annet 

ARENDALSUKA

VIKTIG ARENDALSUKE 

Tekst og foto: STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

TOPPMØTE: Stortingsrepresentant Helge Orten (H) får nyttige innspill fra forbundsleder i NLF Tore Velten og administrerende 
direktør Geir A. Mo
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– Vi må halvere utslippene fra transportsektoren innen 2030. 

Løsningen er å få mer over på bane og på sjø.

Venstres Ola Elvestuen mener klimaløs-
ningen for transportsektoren ligger i å 
flytte transporten fra vei over til sjø og 
bane.

– Lokalpolitikk
– Vi trenger en nasjonal dugnad for å byg-
ge ut jernbanen. De planene som ligger 
til grunn nå minner aller mest om lokal-
politikk med spredte strekninger. Om 14 
år må lastebilen være fossilfri om vi skal 
klare utslippskravene som stilles til god-
stransport, sier Venstres Ola Elvestuen.

– Jernbanens styrke ligger i transport 
over lange avstander. Det er viktig å hus-
ke på at 90 prosent av all godstransport 
på vei i dag er lokalt. Jernbanen må bru-
kes der den kan utnyttes best, men å tro 
at transport på bane og på sjø er den 
eneste løsningen blir feil. Vi må ikke 
glemme at vi står foran en enorm teknol-
giutvikling som vil kutte utslippene fra 
lastebilene ytterligere, sier statssekretær i 
samferdselsdepartementet Tom-Christer 
Nilsen fra Høyre.

Begrenset statistikk
Han roser transportsektorens evne til å 
kutte utslipp.

– Jeg kjenner ingen andre som kutter 
like mye som det transportsektoren gjør. 
Alltid hører vi at transportsektoren skal 
kutte mer, men faktum er at de har et mål 

om å kutte utslippene med 60 prosent. 
Det er verd å merke seg, sier Nilsen.

– Vi er ikke motstandere av jernbanen 
og vi mener at å fokusere på jernbane er 
bra. Det er likevel verd å merke seg at 
godsmengden som skal transporteres vil 
øke kraftig i årene som kommer og at øk-
ningen blir langt større enn hva man kan 
overføre til sjø og bane, sier forbundsleder 
i NLF, Tore Velten.

– Mye tomkjøring
Velten mener det er viktig å ta tak i kabo-
tasjekjøringen. 

– Her er det mye tomkjøring og mange 
kjører langt for å hente varene som skal 
transporteres. Det er ikke miljøvennlig, 
sier Velten.

Han mener mye av problemet ligger i 
useriøse transportører som utnytter kabo-
tasjereglene.

– Disse kjører ofte med gamle biler som 
forurenser kraftig. Løsningen ligger i å 
forby de mest skitne bilene med lav euro- 
klassifisering, avslutter forbundslederen.

Vil ha mer over på bane

Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

TOMKJØRING: Forbundsleder i 
NLF, Tore Velten, mener man kan 
kutte utslippene mye om man tar 
tak i problemene med kabotasje. 
– Her er det mye tomkjøring og de 
mest useriøse bruker også 
gammelt materiell. (Foto: Stein 
Inge Stølen)

DEBATT: Det ble en interessant debatt for tilhørerne da politikere samlet seg under Arendalsuka for å diskutere Nasjonal 
Transportplan. (Foto: Stein Inge Stølen)

NLFs populære lastebilsimulator, som ble 
testet av både store og små.

– Dette har vært en utrolig nyttig uke. 
Vi har blitt hørt i mange viktige spørsmål 
og politikerne har fått med seg mange 
gode innspill som de kan ta med seg  
videre i samferdselsdebatten. Vi kommer 
tilbake like sterkt neste år, lover Mo.

FOR NLF

POPULÆR: Lastebilsimulatoren var et populært innslag på 
Arendalsuka.

TOK SEG TID: Ketil Solvik-Olsen satte av flere 
timer til NLF. Først til et eget møte med 

forbundsleder Tore Velten og adm. dir Geir A. 
Mo, etterpå var han tilgjengelig for spørsmål fra 

NLF-medlemmer. 
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Den gamle Volvo N88 er nyrestaurert og skinnende. 

 Snart skal den flekke til et helt nytt og hvitt laken med 

sine sviende partikler. 

NLF er i Pollen i Arendal. Det kunne like 
gjerne vært midt på sommeren og ikke sent 
i august. Likevel er budskapet fra Kari 
Asheim i miljøstiftelsen Zero tungt.

– Klimaendringene er i full gang. Vi 
merker endringene over hele verden gjen-
nom mer ekstremt vær, oversvømmelser og 
stormer. I beste fall kan vi bremse utvik-
lingen. Da vil gjennomsnittstemperaturen 
i verden bare stige med 1,6 grader. Fort-
setter vi uten å gjøre noe vil temperaturen 
øke med 4,3 grader.

Budskapet fra Asheim var like klart som 
augusthimmelen over Pollen. 

– Lokal forurensning er ikke noe 
problem
– Det hjelper ikke å effektiveisere dagens 
energikjeder. Den eneste løsningen er å 
legge opp til et skifte som er helt kar-
bonnøytralt. For veksten alene vil mer enn 
spise opp det vi klarer å redusere av CO2- 
utslipp, selv om vi renser dagens energikje-
der så godt vi kan, fortsatte hun.

Det var et bilde som Gunnar Lindberg 
fra Transportøkonomisk institutt også 
støttet.

– Vi ser at dagens lastebiler er blitt mer 
energieffektive og at de har redusert ut-
slippene kraftig sammenliknet med eldre 
biler. Men det hjelper ikke så mye når 
veksten av transport øker som den gjør. 
Totalt sett blir utslippene av CO2 fra 
transportsektoren høyere enn hva den var 
tidligere – men på ett punkt har lastebilen 
blitt svært bra. Rensesystemer gjør at 
NOx-utslippene ikke lenger er noe pro-
blem slik de er fra personbiler med die-
selmotor, sa han.

Han mener det er modig når politikere 
sier at 90 prosent av utslippene skal tas 
gjennom teknologiutvikling – når nøk-
kelen til en stor grad ligger i drivstoffet.

Skeptisk til hydrogen
Og akkurat det synspunktet er Sjur Hau-
gen i Circle K enig i. Han er overbevist 
om at løsningen ligger i biodrivstoffet 
HVO. 

– Problemet er manglende produk-
sjonskapasitet og manglende politisk 
langsiktighet. Det er rett og slett et pro-
blem at det er lite villighet til å investere 
i raffinerier slik at etterspørselen kan dek-

NLFs miljøseminar:

– PROBLEMET 
ER Å FÅ FATT I 

NOK HVO

ARENDALSUKA

Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

REN: Lakenet er like hvitt etter at 
NLFs direktør Geir A. Mo og 
forbundsleder i NLF, Tore Velten, 
har holdt det foran eksosrøret på 
en splitter ny Volvo med Euro 
6-teknolgi. (Foto: Jan Harry 
Svendsen) 

FLEKK: Forbundsleder i NLF, Tore 
Velten, viser hvor mye sot som er i 
eksosanlegget på en gammel Volvo 
lastebil produsert lenge før 
Euro-krav og miljødebatt. (Foto: Jan 
Harry Svendsen) 
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kes. Her må politikerne på banen og in-
ternasjonale reguleringer må på plass for 
å drive dette frem, sa han.

Derimot var han kritisk til mange po-
litikeres store fremtidsdrøm - hydrogen.

– Vi må huske på at 95 prosent av all 
hydrogen i verden i dag kommer fra fos-
sile kilder. Det å utvinne hydrogen er 
ekstremt energikrevende, samtidig som 
det er vanskelig å lagre, frakte og at man 
mangler infrastruktur. Men hovedproble-
met er egentlig at alt vi i dag bruker for å 
kunne frakte, lagre og forbrenne HVO og 
fossilt drivstoff blir ubrukelig sammen 
med hydrogen, forklarte Haugen.

– Transportkjøperne må ta ansvar
– I tillegg til å se på drivstoffet er det 
mange andre veier å gå. Det er ikke mulig 
å overføre all transportvekst til sjø og 
bane, men man kan begynne å se på ka-
botasjespørsmålet. Det er miljøet som er 
taperen når dagens transportkjøpere bare 
tenker pris og lar useriøse aktører komme 
inn på markedet med sin kabotasjekjø-
ring. 

Ordene kommer fra direktør Geir A. 
Mo i NLF. Han står foran den gamle 
Volvoen som med et brøl slipper ut en 
ikke usynlig mengde med eksos i det den 
gamle motoren får tenning. Sammen med 
forbundsleder Tore Velten holder de det 
hvite lakenet rundt eksosrøret, før de gjør 

det samme foran en helt nye Volvo med 
Euro 6-motor. 

Og dermed understreker det på en bil-
ledlig måte konklusjonen fra TØI-forske-
ren som understreket at lokal partikkel-
forurensning og NOx utslipp fra lastebiler 
ikke lenger er noe problem. Med HVO 
på tanken løser man også de globale ut-
slippene fra bransjen – om man bare for 
tak i nok. Og det er det politikerne som 
til en stor grad styrer gjennom sine regu-
leringer.   

LITE TRO PÅ HYDROGEN: Sjur Haugen i Circle K beskriver 
utfordringene som er knyttet til utvinning og lagring av 
hydrogen. (Foto: Jan Harry Svendsen)
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Vi er en del av problemet. Men 

også en del av løsningen. Og 

løsningen er biodrivstoff.

I gnistrende sommersol trekkes femtidens 
løsninger for å få en utslippsfri transport-
bransje opp på bryggekanten i Arendal. 
Enigheten er stor om at nettopp biodriv-
stoff er løsningen.

– Viktig å være fleksibel
Fra Zero, til Bring og NHO. Alle var  
de skjønt enige om at biodrivstoff er løs-
ningen om transportsektoren skal bli ren. 

– 80 prosent av innsatsen ligger på las-
tebilen og drivstoffet vi putter på tanken, 
men det er viktig at biodrivstoff er kon-
kurransedyktig med fossilt drivstoff .

Ordene kom fra Colin Campbell i  
Posten/ Bring. 

Han mener drivstoffet er løsningen om 
man skal få på plass en ren transportsek-
tor på vei. Men han ser også mørke skyer 
på denne gnistrende sommermorgenen.

– Vi må løse forsyningsproblemene og 
vi må få på plass gode støtteordninger, 
mener han.

Campbell mener nøkkelen til et raskt 
skifte ligger i HVO, nettopp fordi ny tek-
nologi tar tid å utvikle. 

– HVO finnes i dag, men det er proble-
mer med å produsere nok, sier han.

God tilgang
– Bransjen skal klare å bli fossilfrie innen 
2050, men skal vi klare det må vi tåle 
både pisk og gulrot, sier Erling Sæther i 
NHO Logistikk og transport.

Han mener, på lik linje med Campbell, 

at løsningen ligger i bio-drivstoff og til en 
viss grad også i hydrogen.

– Det er viktig at staten er med på å 
stimulere gjennom støtteordninger slik at 
biodrivstoff blir konkurransedyktige med 
diesel samtidig som det stilles krav fra 
myndighetene om miljøkrav til innkjøp 
av offentlige transporttjenester. Samtidig 
må man også ta frem pisken og innføre 
lavutslippsoner i byene, miljødifferensier-
te avgifter og elektronisk veiprising, sier 
Sæther.

ARENDALSUKA

DRIVSTOFF 
FOR ALLE 
PENGENE

BIO-
ZERO:

GULROT OG PISK: Erling Sæther i NHO Logistikk og transport mener man må sette inn både populære og upopulære tiltak 
for å få ned utslippene. Han er helt sikker på at man klarer å bli fossilfrie innen 2050. (Foto: Jan Harry Svendsen) 

Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

Løsningen på kort og lang sikt er 

biodrifstoff, ifølge Colin Campell 

i Posten/ Bring. (Foto: Stein Inge Stølen)
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Advokat Sturla Vik Vestly – Vikevegen 36, 5574 Skjold

Tlf. 52 76 50 90 / 95 70 13 87 –  E-post: sturla.vestly@responsa.no

www.responsa.no

I privat dødsbo er det 
for salg 12,5 % av aksjene i 

transportselskapet
Sakarias Nesheim AS 

Aksjene selges samlet 

Sakarias Nesheim AS er et tradisjonsrikt og 
veldrevet transportselskap beliggende i Nedre 
Vats i Vindafjord kommune. Selskapet driver 
med langtransport over hele Norge, samt entre-
prenørvirksomhet med anleggsmaskiner/biler.  
Sakarias Nesheim AS har 34 ansatte og en 
meget solid økonomisk situasjon. Selskapet 
har et svært tilfredsstillende resultat og en 
egenkapitalandel på 79,7 %.

Nøkkeltall for selskapets drift:
År Omsetning Resultat Egenkapital

2013 52,9 mill 3,2 mill  46,5 mill

2014 51,5 mill  4,2 mill  8,6 mill

2015 53,7 mill  5,5 mill  51,7 mill

Bostyrer har innhentet en foreløpig verdivurdering. 
Ved seriøse hevendelser vil denne bli supplert av  
ytterligere en verdivurdering.

Årsregnskap for årene 2013 – 2015 kan fås ved 
henvendelse til bostyrer på e-post.

En rapport utarbeidet av 

Samfunnsøkonomisk analyse 

for Maskinentreprenørenes 

Forbund (MEF) viser at en 

oppdeling av samferdselskon-

trakter gir fordeler.

I en analyse hvor man har sett på ulike 
kontraktalternativer for utbygningen av 
E18 mellom Arendal og Tvedestrand er 
hovedkonklusjonen at både størrelse og 
entrepriseform påvirker kostnader og ge-
vinster knyttet til samferdselsprosjekter.

Faren ligger i at for store prosjekter øker 
risikoen for entreprenørene, og at en opp-
deling på flere entreprenører kan være 
gunstig. En av hovedkunklusjonene i rap-
porten viser at selv om store prosjekter 
øker mulighetene for stordriftsfordeler vil 
risikoen entreprenøren påtar seg på et 
tidspunkt motvirke kostnadsbesparelse-
ne. 

Dermed tar rapporten til orde for at 
man i større grad deler opp større prosjek-
ter på flere entreprenører. Rapporten pe-
ker også på at man ved store prosjekter vil 
kunne utelukke norske entreprenører fra 
å delta i anbudsrundene. 

På den nye E18 mellom Arendal og 
Tvedestrand konkluderer rapporten med 
at det ville oppstått samfunnsmessige ge-
vinster ved å dele prosjektet opp i to tota-
lentrepriser fremfor en.

Direktør Trond Johannesen i MEF ut-

talte at rapporten med all tydelighet viser 
viktigheten av at myndighetene legger 
kontraktene på et nivå der også norske 
entreprenører kan være med i anbudene. 
Han mener man gambler med både ar-
beidsplasser og kompetanse dersom man 
ikke tar hensyn til norske entreprenører 
når man utarbeider størrelsen på norske 
veiprosjekter. 

DIREKTØR: Trond Johannesen, MEF 
(Foto: Stein Inge Stølen)

BURDE 
DELES 
OPP

Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no
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Hvordan skal den moderne 

byen utformes? Blir den bilfri 

slik enkelte vil – eller har 

lastebilen også en plass i 

fremtidens by?

– Transport av varer og tjenester står for 
30 prosent av all trafikk i byen, sier 
Tom-Christer Nilsen som er statssekretær 
i samferdselsdepartementet fra Høyre 
under Opplysningsrådet for vegtrafikkens 
seminar på Arendalsuka der spørsmålet 
om bilfrie byer ble reist.

– Viktig å være fleksibel
Forsker Anders Tønnesen i Trafikkøko-
nomisk institutt har forsket på bilfrie byer 
og mener MDGs forslag om å gjøre alt 
innen for Ring 1 bilfritt mest er å anse 
som et utgangspunkt for videre forhand-
ling.

– Når man skal utforme bilfrie byer er 
det viktig å være fleksibel. Vi ser at til- 
gangen med bil oftest er god fra område-
ne rundt der hvor det stenges og at man i 
mange tilfeller også har årer gjennom de 
bilfrie områdene der biler kan ferdes, sier 
han.

God tilgang
Han mener man må legge til rette for 
handel og dermed også for varetransport.

– Ikke i noen av byene vi har sett på og 
som vi kan sammenlikne oss med var det 
totalt fravær av biler, sier han.

Han peker på at man i flere byer har 
«årer» der biltrafikken kan ferdes gjen-
nom de bilfrie områdene samtidig som  
   de er utformet slik at for eksempel va-
retransport og varelevering har god til-
gang til by. 

– Vi har aldri sagt at nyttetransport 
skal stenges ute fra byene når vi snakker 
om bilfritt sentrum, sier Une Aina Bast-
holm i MDG under debatten til Opplys-
ningsrådet for vegtrafikken (OFV) i 
Arendal kino.

Vil være hovedbæreren
– I 2030 vil veitrafikk fortsatt være  
hovedbæreren av all transport – også i 
byene. Målet må være at den skal ha god 
fremkommelighet. Derfor vil vei fortsatt 
være et svært viktig satsingsområde i 
byen, ifølge Nilsen. 

Det er ikke SVs Heikki Holmås enig i.
– Ved å bygge mer vei legger man til 

rette for at flere kjører bil inn til byen. Det 
er en politikk vi ikke støtter. Vi vil be-
grense bilenes adgang inn til byene. Ved 
å bygge nye veier sørger vi for det motsat-
te, sier han.

ARENDALSUKA

UTGANGSPUNKT: Bilfritt Oslo innenfor Ring 1 er et 
forhandlingsutgangspunkt, mener TØI forsker Anders 
Tønnesen. (Foto: Stein Inge Stølen) 

BLIR BYENE 
BILFRIE?

Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

«Ikke i noen av byene 

vi har sett på og som vi kan 

sammenlikne oss med var det 

totalt fravær av biler»

ANDERS TØNNESEN

FORSKER, TØI

Foto: Tore Bendiksen
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Kontakt din lokale NLF-ekspert for mer informasjon om factoring  

Region Kontaktperson Telefon E-post

Oslo, Akershus og 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

Key Account Manager Jan Egil Sandstad 90 98 63 31 jan.egil.sandstad@nordeafinans.no

Fotball eller faktura? 
– Valget er ditt

Ved å velge factoring 
hos Nordea får du:

Frigjort tid 
 - Verdifull tid frigjøres til salg  

og kundeservice
 - Profesjonell oppfølging av 

kundene

Bedre likviditet og lønnsomhet
 - Frigjør midler som ville vært 

bundet i utestående fordringer
 - Redusert effektiv kredittid
 - Reduserte finanskostnader

Sikkerhet
 - Redusert risiko for tap
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Politiets manglende oppfølg- 

ing av transportkriminalitet 

får store konsekvenser. En 

av de som har følt dette på 

kroppen, er Willy Padøy.

Få – om ingen – har jobbet hardere for 
å sette dieseltyveri på dagsordenen enn 
bergenseren Willy Padøy. Han serverte 
problemstillingen til hele det norske folk 
på NRK Brennpunkt-dokumentaren 
«Forbrytelse uten straff» tidligere i år. 
Der jaget han selv dieseltyver i Bergens 
gater i påvente av oppfølging fra politiet. 

Oppmerksomheten som fulgte i kjøl-
vannet av TV-programmet ble muligens 
noe større enn han hadde forventet. 
Henvendelser fra frustrerte kollegaer 
rant inn; Padøy ble sett på som en tals-
person for kampen mot dieseltyveri. 
Men til tross for tilbakemeldingene er 
han slett ikke klokere nå enn før.

Helorganisert nettverk
– Jeg har ikke hørt om noen tyverier i 
Bergen siden dokumentaren gikk på 

 luften, sier Willy. Han tar en lang pau-
se før han fortsetter:

– Men vi vet de kommer tilbake. De 
gjør alltid det. Vi kjenner til hus hvor 
det bor opptil 30 østeuropeere, som er 
her på «arbeid».

Willy lager anførselstegn i luften med 
fingrene.

– De holder på her en stund, så blir de 
sendt hjem på avspasering og blir byttet 
ut med andre. Dette er helorganisert. 
Men politiet gjør ingenting.

Henlagt tross klare bevis
Padøy satte opp kameraovervåkning 
rundt bygget etter gjentatte dieseltyve-
rier. Ikke lenge etter monteringen fanget 
han varebilen til en tyv på kamera, etter 
en dramatisk flukt fra åstedet hvor en 
ansatt nesten ble overkjørt. Han tok 
kontakt med politiet og anmeldte tyve-
riet. Samtidig besluttet han å lete etter 
varebilen på egen hånd. Etter et par ti-
mers søk ble bilen observert i Bergen 
vest. Padøy kontaktet politiet nok en 
gang, som kom og beslagla kjøretøyet. 
Denne gangen var han sikker på at 
tyveriet skulle oppklares. Men 
nei. Sjåføren ble aldri funnet, og 
saken ble etterhvert henlagt.

Systematisk nedprioritering
I Brennpunkt-dokumentaren la NRK 
frem en intern prioriteringsliste som 
viste at vinningskriminalitet blir syste-
matisk nedprioritert i Vest politidistrikt. 
Avsløringen kom ikke som en overras-
kelse på den garvede bedriftseieren.

– Jeg skjønner ikke at forebyggende 
arbeid ikke blir prioritert i større grad. 
Hvis det blir tatt tak i på et tidlig tids-
punkt, sparer en samfunnet for enorme 
summer. Å helt åpenlyst nedprioritere 
en hel liste av lovbrudd er som å slippe 
en atombombe. Det signaliserer jo at det 
er fritt fram, mener han.

Tøffere mottiltak skaper tøffere 
kriminelle
Lastebileieren har valgt å ta i bruk av-
skrekkende midler som kameraovervåk-
ning og hyppige kontroller på området 
av vektere og egne ansatte. Samtidig ser 
han at andre tyr til sterkere grep. Han 
tror det kan føre til en ond sirkel.

– Skal en måtte true med skampryl for 
å hindre tyveri? Slik skal det jo ikke  

DEN HARDE VIRKELI 

Tekst og foto: STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no
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være. Men vi ser jo at mange ikke har 
andre utveier. For å anmelde hjelper jo 
ikke. Politiet bryr seg ikke, det står jo 
svart på hvitt. Men hvis det blir sånne 
tilstander, risikerer vi jo at de kriminel-
le blir tøffere også.

Alltid på vakt
Dette er en tendens som statistikkene 
dessverre allerede kan bekrefte. I NLFs 
kriminalitetsundersøkelse kommer det 
frem at stadig flere opplever vold, trusler 
og overgrep. 

Willy Padøy er først og fremst bekym-
ret for de ansatte. 

– Jeg må verne om arbeids-
plassene på huset. Dette 
går utover alle som job-
ber her, de føler seg 
ikke trygge.

På veg tilbake til 
bilen etter intervjuet 
blir vi selv vitne til 
hvor årvåken han er 
blitt. En litauisk-regis-
trert Peugeot Partner 

kommer plutselig tril-
lende sakte rundt 

hjørnet på bygget. 
Padøy nøler ikke 
med å stoppe bilen 
for å finne ut hva de 
holder på med. Et-
ter en kort samtale 
med sjåføren blir 
bilen vinket av 

gårde. – Denne gangen var det falsk 
alarm, sier han med et smil som ikke 
varer lenge.

GHETEN

INVESTERING I TRYGGHET: Willy Padøy viser frem  
det nye kamerasystemet. Alt og alle som beveger  
seg på området, vil bli foreviget. 
   

DESILLUSJONERT: Willy Padøy har 
liten tillit til Vest politidistrikt. 
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Enova sitter på en enorm pengesekk. Gjennom energiledelse i 

transport kan virksomheter ta grep om egen energibruk – og få 

Enova-støtte.

– Enkelt forklart betaler vi transport- 
bedrifter penger for å hjelpe dem med å 
spare penger gjennom å kutte diesel og 
annen energibruk, sier seniorrådgiver i 
Enova, Arnt-Gunnar Lium  

– Stort potensiale
– Vi opplever at det finnes en rekke tran- 
sportbedrifter der potensialet er stort om 
man satser seriøst på energiledelse. Tra-
disjonelt tenker de fleste av lastebileierne 
på dieselforbruket, men de glemmer at de 
ofte har kontorer, verkstedhaller og vas-
kehaller. Kort sagt er det mange som 
glemmer det som er rundt selve lastebilen, 
sier Lium.

– Gjennom dette introduksjons- 
programmet retter vi oss inn på bedrifter 
som ikke har tenkt så mye på energi- 
bruken, og vi ser at potensialet til å spare 
er stort for mange lastebileiere. 

Tjener inn investeringen
– Det er viktig at man forankrer energi-
ledelse inn i bedriftskulturen. Det er ikke 
vanskelig, men det fordrer at alle er med 
på å trekke lasset og at man setter av tid 
til å jobbe med det, forteller Lium.

Han mener mange bedrifter tjener inn 
investeringen man gjør allerede før man 
får støtten fra Enova.

– Det er slik at man først får utbetalt 
støtten så snart gjennomføringen av pro-
sjektet er godkjent og de har utarbeidet en 
tiltaksliste . Mange bedrifter, også de som 
allerede er gode på energiledelse, tjener i 
mange tilfeller på å være med på energi-
ledelse allerede mens man jobber med 

det. Alle vil klare å spare noe, og mange 
blir overrasket over hvor mye det er å hen-
te, forklarer Lium.

 
Dekker halvparten
Bedriften må stille med halvparten av 
investeringen selv, enten i form av kon-
tanter eller i form av arbeid.

– Får man et budsjett på to millioner, 
dekker Enova halvparten. Men innsatsen 
trenger ikke å være penger, det kan også 
være arbeid. Vi ser at mange av de som 
jobber seriøst med dette også avsetter mye 
tid på å jobbe med det, sier Lium.

Han forklarer at mange ser at kost- 
nadene øker i begynnelsen, for så å avta.

– Mange har spart inn pengene i løpet 
av året. På den måten har man et positivt 
resultat å vise til lenge før man får penge-
ne fra Enova, sier Lium.

Nødvendig om man skal overleve
– Vi er ennå litt i startfasen, men vi ser 
allerede nå en positiv utvikling og det er 
helt klart at coaching og opplæring av 
sjåfører gir resultater på bunnlinjen. Jeg 
tror programmer som dette fra Enova og 
NLFs På riktig side er nødvendige for å 
overleve som norsk transportbedrift i 
fremtiden, sier personal- og kvalitets- 
ansvarlig Per Arne Bergli hos Pekas. 

De er en av bedriftene som har inngått 
samarbeid med Enova om energiledelse.

– Vi har montert sparepærer i termina-
len for å redusere strømforbruket og vi 
bruker restvarmen fra fyringsanlegget for 
å varme opp resten av terminalen. Å være 
med på dette er en vinn-vinn-situasjon. 

Vi får mye igjen og er veldig fornøyde 
med de resultatene vi har oppnådd så 
langt. Samtidig oppfatter vi at samarbei-
det med Enova er godt. Dialogen er svært 
god og Enova stiller opp og hjelper oss på 
veien, sier Bergli.

På Riktig Side er et godt grunnlag
– Bedrifter som vil være miljøbevisste bør 
søke Enova om støtte. Vi ser at mange 
bedrifter som i dag bruker NLFs program 
På riktig side allerede er inne i tankegan-
gen og at de allerede har et eierskap til en 

BETALER DEG 
FOR Å SPARE

Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

STORT POTENSIALE: - De 
aller fleste blir overrasket 
over hvor mye de kan spare, 
sier Arnt-Gunnar Lium i 
Enova. (Foto: Enova)

GRUNNLAG: Bedrifter som er 
med i På riktig side har alle- 
rede et eierskap til miljø og 
økonomisk kjøring. Det er et 
godt grunnlag om man vil 
videre med Enova sitt opplegg, 
sier Jens Olaf Rud i NLF.

Enova: 
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Thon Hotels har over 60 hoteller i Norge.
NFL har hotellavtale med Thon Hotels og
avtalen kan også benyttes privat.

Hotellrom bestilles enkelt via link på
NFL’s nettside eller ved å kontakte
Thon Hotels Service Center:
Tel: 815 52 400
E-post: service@thonhotels.no

Velkommen!

tankegang rundt miljø, økonomi og sik-
kerhet – og at disse bedriftene vil være 
raske til å adoptere tankene som Enova 
legger til grunn i sitt program om energi-
ledelse, forteller Jens Olaf Rud som er 
prosjektleder for På riktig side i NLF.

– Vi anbefaler bedrifter som er interes-
serte i energiledelse til å være med på  
søkerseminarene. Når og hvor de arran-
geres finner man både på hjemmesiden til 
Enova og på Lastebil.no, sier Lium

NØDVENDIG: – Samarbeidet med Enova om 
energiledelse er en vinn-vinn-situasjon. Vi tror 

at programmer som dette er nødvendige for å 
overleve i et stadig tøffere marked, samtidig 
som vi reduserer miljøpåvirkningen, sier Per 

Arne Bergli og Sindre Kristiansen i Pekas. 
(Foto: Jan Harry Svendsen)

Dette er kravene:
For å få støtte må bedriften ha en energibruk på minium 1 GWh (gigawatt time) i året. Det 
utgjør omlag 100 000 liter diesel, men også strømforbruk og annen energibruk teller. Hvor 
mye støtte man får avhenger av energibruken. Med et forbruk på 1 GWh kan man få 
inntil 200 000 kroner i støtte, mens en bedrift som har et energiforbruk på mer enn 10 
GWh kan få inntil en million kroner.

Søknadsskjema finner man på Enova.no. I tillegg arrangerer Enova egne søkersemina-
rer hvor man kan hente inspirasjon og tips.
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UNIK 
FORSIKRINGS- 
PAKKE
Den nye forsikringspakken til 

NLF-medlemmer retter søkelyset vekk 

fra lastebilen og over på de ansatte 

– og den gjelder også på fritiden.

I
f og NLF har samarbeidet siden 
1974, men aldri har de hatt et bed-
re forsikringsprodukt å tilby med-

lemmene enn i dag. Mens de fleste 
forsikringsavtaler mellom arbeidsgiver 
og arbeidstaker kun gjelder i arbeids- 
tiden går If og NLF lenger. Den nye 
avtalen gjelder også når arbeidstakeren 
har fri. 

Liten effekt i de lovregulerte 
forsikringene
– Det er et lovkrav om at alle arbeids-
givere må tegne yrkesskadeforsikring, 
men de dekker deg bare når du er på 
jobb og ikke når du har fri. For lastebil-
sjåfører er i tillegg delen som regulerer 
yrkesrelaterte sykdommer lite relevant, 
fordi denne forsikringen i liten grad 
dekker belastningsykdommer som 
mange lastebilsjåfører lider av, sier mar-
kedssjef i If, Benjamin Raugland.

Stolt
Raugland er stolt av det nye produktet 
som If og NLF tilbyr medlemmene.

– Verdien av produktene i denne pak-
ken er svært høy. Her går man veldig 
langt i å sikre de etterlatte ved dødsfall 
og ved yrkesskade gjennom å utvide 
personalpakken slik at de ansatte også 
er dekket på fritiden. Dermed går man 
langt over hva som er lovkravene til 
forsikring av arbeidstakere.

Også markedsdirektør Kjell Olafsrud 
i NLF er fornøyd med avtalen.

– Her retter vi søkelyset vekk fra bil 
og materiell og over på den viktigste 
ressursen som bedriftene har. Jeg er 
glad for at vi kan tilby et produkt der på 
de ansatte er i fokus, enten de er på jobb 
eller har fri, sier han.

Viser omsorg 
– Lastebileiere som tegner denne ut- 
videde forsikringen viser omsorg for 
sine ansatte. Om en arbeidstaker for 
eksempel skulle få kreft dekker denne 
forsikringen det. Det er ikke tilfellet for 
en vanlig arbeidstakerforsikring, sier 
Raugland.

Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no
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Han forteller videre at for-
sikringspakken også inneholder 
helseforsikring.

– Det er kanskje det aller største 
godet og en egen app gjør at man 
får kontakt direkte med helseper-
sonell fra telefonen. Man kan altså 
få en konsultasjon mens man sitter 
i bilen, på kontoret eller hjemme. 
Dette er en forsikring som betyr 
mye for kundene, forteller han.

Kristensens Transport 
var først ute
Kristensens Transport AS i Trønde-
lag var den første medlemsbedriften 
i Norge som kjøpte den utvidede 
forsikringen. Med 70 ansatte og 38 
biler er det en stor bedrift som løser 
en rekke transportoppdrag.

– Det var vel helseforsikringen 
som først gjorde at jeg fattet  
interesse, men totalpakken ble fak-
tisk også rimeligere enn hva den var 
før, sier daglig leder Oddbjørn Kris-
tensen.

Han mener forsikringsordninge-
ne er viktige for bedriften.

– Det betyr mye å få ansatte  
tilbake i jobb. Dessverre er det slik 
at det tar mye tid om man skal ven-
te på behandling i det offentlige.  
Vi har erfaring med at det kan ta 
alt fra et halvt år opp til ett år 
før ansatte kan få behandling.  
Med helseforsikringen går det på 
en uke. 

Mange fordeler
Raugland mener det er store for-

skjeller på yrkesskadeforsikringer 
selv om forsikringene ved første 
øyekast kan se like ut.

– Den største forskjellen ligger i 
kompetansen som er langt bedre i 
de store selskapene. Her får man 
god oppfølgning og et koordinert 
skadeoppgjør som tar hensyn til 
helheten. If og NLF tilbyr i dag en 
avtale som strekker seg langt og 
som jeg er stolt av å kunne være 
med på å tilby, avslutter han.

FØRST: Kristensens Transport AS var de 
første som tegnet forsikringen. De er 

svært fornøyde og spesielt helseforsik-
ringen mener de er gull verdt. (Foto: 

Kristensens Transport AS)

GODT PRODUKT: Produktsjef i If, Benjamin 
Raugland, mener forsikringsproduktet som IF og 
NLF tilbyr er svært godt – også fordi det dekker 
arbeidsgiveren når man har fri fra jobben.  
(Foto: If)

TILBAKE I JOBB: - Helseforsikringen gjør at 
ansatte som blir syke kommer langt raskere 
tilbake i jobb, fordi de slipper offentlige helsekøer, 
sier daglig leder Oddbjørn Kristensen i Kristensens 
Transport AS. (Foto: Kristensens Transport AS)
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– Vi opplever stor oppmerksomhet rundt 
navneskiftet og mange har fått med seg at 
vi har byttet navn fra Statoil til Circle K, 
sier Chris Gregers som er senior key acco-
unt manager i Circle K.

Han oppfatter at mottakelsen Circle K 
har fått i Norge har vært god. 

Mange brikker som skal falle  
på plass
– Det er alltid spennende å gjøre et så om-
fattende skifte som dette. Statoil hadde en 
uhyre sterk posisjon i Norge, og dermed er 
det knyttet endel utfordringer til et navne-
skifte. Det er mange brikker som skal fal-
le på plass og mye som skal koordineres, 
forklager Gregers.

Han forteller om utfordringer rundt alt 
fra selve ombyggingen, til planlegging og 
til gjennomføring. 

– Enkelte utfordringer har vi hatt, men 
ikke verre enn at vil har kunnet løse det 
ganske enkelt.

– Uvant for mange kunder
– Selv om mottakelsen i markedet har vært 
god opplever vi at endel kunder syntes det 
er uvant med nytt navn og ikke minst 
hvordan de skal uttale det. Mange er usi-
kre på om de gamle Statoil-kortene fortsatt 
fungerer, om koppen fortsatt skal tilbys og 
om det fortsatt vil være mulig å kjøpe en 
wiener for en tier, forklarer Gregers. 

– Hva gjelder omsetning ser vi ingen 
forskjeller. Omsetningen er den samme 
som før, og stasjonene som er omprofilert 
går like bra som de som ikke er omprofi-
lert.

Arrangere åpningsfest
– Vi omprofilerer mellom fem og ti stasjo-
ner i uka og er stort sett ferdig med utrul-
lingen i Oslo, Akershus, Østfold, 
Sør-Trøndelag og Finnmark. Samtidig er 
vi godt i gang med Møre og Romsdal og 
Nordland, mens vi vil bli ferdig med Hed-
mark i august. I september står Oppland, 

Troms og Buskerud for tur, før Vestfold, 
Vest-Agder, Telemark og Nord-Trøndelag 
blir omprofilert utover høsten og vinteren. 
På nyåret står blant annet Rogaland og 
Sogn og Fjordane for tur. Planen er å være 
ferdig innen 1. april 2017 og det er vi i rute 
for å klare, sier Gregers.

– Felles for alle stasjoner er at det ar-
rangeres en åpningsfest for å vise at vi har 
de samme ansatte, produkter og tjenester 
som før. Vi ser at åpningsfestene er godt 
mottatt av kundene  og godt besøkte. 
Kundene ser ut til å være godt fornøyde, 
sier Gregers.

Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

FORNØYD: Rolf Dagerød fra Sørum Transport var en av de første sjåførene som fylte på den nye Circle K-stasjonen på Rygge. 
Rolf var veldig fornøyd med fasilitetene og den gode adkomsten til truck pumpene. Dette var en av de få stasjonen der han 
kunne rette opp jula helt når han kjørte inn til pumpene

OMLEGGING I RUTE
Rundt 100 av 300 stasjoner er merket om. Omleggingen 

fra Statoil til Circle K er i rute.



NLF-MAGASINET 2016 • NR 5 43

I RUTE: Så langt er omlag 100 av totalt 300 
stasjoner merket om. Dermed er Circle K i rute til 

å bli ferdig med omprofileringen av alle landets 
Statoil-stasjoner innen 1. april 2017.

• 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
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Med sine små ytre mål og 

automatgir er Transit Connect 

den perfekte varebilen for 

byen – men komforten holder 

også til lange turer på lande-

veien.

Konkurransen blant de minste varebilene 
er knallhard. Fords bud i kampen om 
kundenes gunst er Transit Connect. 

God komfort
Den er ikke noen sinke. Med sine 120 
hestekrefter og 300 Nm i dreiemoment 
leverer den 1,5 liters store dieselmotoren 
både kraft, fart og anstendige forbruk-
stall. Kronen på verket er likevel girkas-
sen, som med sine sømløse og kjappe 
girskift løfter både komforten og lett-

kjørtheten. Ikke noen gang savnet jeg 
venstrepedalen.

Fords personbiler har alltid vært kjøre-
glade og direkte. Det er til en viss grad 

også Connect. Styringen er rask og presis. 
Det er nesten litt for mye av det gode. 
Samtidig er kjørestillingen god, og fører-
miljøet kunne like gjerne vært hentet rett 
fra en personbil i kompaktklassen.

Kostbar sikkerhet
Lasterommet er kvadratisk og praktisk. 
Testbilen var en L2 hvilket betyr at bilen 
svelger unna 3,6 kubikkmeter bak skille-
veggen. Nyttelasten er rundt tonnet. Det 
gir god fleksibilet, men vil du ha skyvedør 
også på venstresiden må du inn i listen 
over ekstrautstyret for å finne den sam- 
tidig som du må plusse på bilprisen med 
2500 kroner.

Verre er det at Ford tar seg godt betalt 
for sikkerhet. Hele 12 000 kroner for- 
langer den norske importøren for fører- 
assistenpakken som blant annet inneholde 
autobrems, blindsonevarsling, automatis-
ke fjernlys, trafikkskiltgjenkjenning,  
vingleassistent og trøtthetsvarsler – utstyr 
som er på plass i Volkswagen Caddy.

KOMFORT I EN LITEN KASSE

FORD TRANSIT 
CONNECT:

Tekst og foto: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

AUTOMATISK KOMFORTABELT: Automatkassen girer sømløst 
og eksakt – og gjør bilen både lettkjørt og komfortabel. 
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NORGES YNGSTE 
LASTEBILEIER

OFFENSIV: Emilie Slettmoen (21) etablerte i vår eget firma. I sommer 
meldte hun seg inn i NLF. Jobben som daglig leder skal kombineres med 
studier på Lillehammer. Ikke mange våger å gjøre det samme som Emilie 
Slettmoen. Målet er å bygge en solid bedrift for framtida.



47NLF-MAGASINET 2016 • NR 5

Studenten Emilie 
Slettmoen (21) startet 
eget firma på Vinstra

Emilie Slettmoen kombinerer studier med å lede det nyetablerte 

firmaet Slettmoen Transport AS.  

Emilie Slettmoen er ikke helt som andre 
21-åringer. For henne er det ikke nok å 
«bare» studere organisasjon og ledelse ved 
Høgskolen i Lillehammer. Derfor etabler-
te hun sin egen bedrift i vår og meldte seg 
nylig inn i NLF.   

– Ja, jeg har mye å drive med, men det 
synes jeg bare er artig. Jeg er en person som 
trenger at det skjer ting rundt meg. Det er 
veldig artig å kunne gi meg selv utfordrin-
ger på denne måten og så langt har det 
vært høyst interessant. Med firmaet har jeg 
fått muligheten til å prøve ut ting som jeg 
har lært på skolen i praksis. Jeg synes det 
er viktig læring og morsomt å utfordre seg 
sjøl på den måten, sier Emilie Slettmoen. 

Stor interesse 
21-åringen er daglig leder i det nyetablerte 
selskapet Slettmoen Transport AS. 
Sammen med far Odd Steinar Slettmoen 
som har lang erfaring i bransjen, driver 
hun transportfirmaet. 

– Jeg har alltid hatt en sterk interesse for 
maskin og anlegg. Jeg har alltid hatt et 
ønske om å drive for meg sjøl og da passet 
det bra å kombinere det med relaterte stu-
dier. Jeg håper å dra nytte av det jeg lærer 
på skolen inn i driften av firmaet, forklarer 
Slettmoen. 

Som liten var aldri noen tvil om hva hun 
skulle jobbe med i framtiden. 

– Jeg er oppvokst med maskiner og mot-
orsport. Det var aldri barbiedukker jeg 
lekte med som liten. Jeg har alltid hatt lyst 
til å drive med det her. Far har langt farts-
tid i anleggsbransjen, men det har aldri 
blitt lagt noe press på meg. Dette er noe 
jeg har ønsket selv hele livet og er det noen 
som har presset på, så er det meg, smiler 
den unge lastebileieren.  

– Ikke bare for gutter
Emilie Slettmoen har allerede bevist at 
hun er unik. Ikke bare på grunn av alde-

ren, men hun er også en av få jenter i bran-
sjen. 

– Det er jo synd at vi ikke er flere jenter 
i bransjen. Det er et mannsdominert yrke 
og mange tenker sannsynligvis at dette 
bare er for gutta. Det synes jeg er helt feil. 
Her er det snakk om en uvisshet om bran-
sjen og jobben som gjøres. Selvfølgelig er 
det flere faktorer som spiller inn. Det at 
bransjen har få jenter har også noe med 
interesse å gjøre, mener 21-åringen. 

Hun mener at informasjon om bransjen 
kan kommuniseres enda bedre for å flere 
jenter i lignende roller. 

– Det gjelder å få til et godt omdømme 
om yrket og forklare mulighetene som lig-
ger der. Vi må vise at det ikke bare er for 
gutter. Det er helt sikkert et hardt yrke, 
men et fint yrke, sier ungjenta.

– Hvordan har det vært for deg å komme 
inn som jente i bransjen?

– Det går fint å være jente i bransjen. Jeg 
merker ikke så mye til det. Det er kanskje 
litt uventet for folk at jeg driver med det, 
men for dem som kjenner meg kommer det 
ikke som noe stort sjokk. Det er riktignok 
ikke mange på min alder som driver med 
det her, men vennene mine vet at dette  
har interessert meg i mange år, svarer 
Slettmoen. 

Lærerik erfaring
Slettmoen har alltid hatt et ønske om å 
drive for seg sjøl og ser på det som naturlig 
å gå inn i denne bransjen. 

– Det er en del jobb med å stifte et AS. 
Mange brikker skal på plass før en kan 
gjøre det og mye skal læres, men det har 
gått over all forventning. Målet framover 
er å få firmaet til å vokse og bygge et solid 
firma. Jeg trives veldig godt med helheten 
av det å drive et firma. Hele tiden lærer jeg 
noe nytt og dette er en veldig nyttig erfaring 
for en student. Utfordringen er å 
prestere like godt som de mer  

Tekst og foto: HENRIK HORNNÆSS 
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erfarne aktørene. Dette er rutinerte folk 
som har vært i bransjen i lang tid, men et 
sted må en begynne, sier hun. 

I sommer ble 21-åringen NLF-med-
lem. Hun mener det er viktig å ha Norges 
Lastebileier-Forbund i ryggen. 

– Jeg mener det er en god organisasjon. 
Det er veldig fint å kunne ha den støtten  
og tryggheten NLF gir. Det er også  
positivt å være en del av et fellesskap som 
en vet jobber for lastebileierne, sier Emi-
lie Slettmoen.

Kontor på jenterommet
Slettmoen Transport kjører og legger  
asfalt. Den siste tiden har de hatt som 
oppdrag å legge ny asfalt på E6 i Gud-
brandsdalen. 21-åringen liker å være med 
på alt. 

– Jeg liker å være med rundt på det 
praktiske arbeidet. Jeg er med på å legge 
asfalt og kjører ut med maskiner og bil. 
Ellers er det en del administrative opp-
gaver når en har eget firma. Det gjør jeg 
hjemme med kontor på jenterommet, 
smiler Slettmoen.

Firmaet er basert på Vinstra, men 
Slettmoen er forberedt på et arbeidsliv 
med mye reising. 

– I dette yrket må en flytte på seg dit 
arbeidet er. Vi må se litt hvordan det ut-
vikler seg, men jeg ønsker å være med på 
turen og kjøre sjøl. Jeg liker det praktiske 
arbeidet og akkurat nå gjør jeg det jeg 
ønsker. Det å se hvordan ting faktisk fun-
gerer er veldig positivt, forteller hun.  

KONTORPLASS: Emilie Slettmoen har skaffet seg 
kontorplass på jenterommet hjemme hos mamma og 
pappa. Der håndterer hun alt det administrative til 
bedriften.  

TØFF: Emilie Slettmoen er en av få jenter i bransjen. Hun håper at flere jenter gjør som henne i framtida. 
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VI LASTEBILER:

    

VI YTER DET LILLE EKSTRA:

Støvsuger bilen  •  Pusser alle ruter innvendig/utvendig

Rengjør alle døråpninger  •  Henter og bringer din bil (person/varebil) 

Nye vindusviskere ved ruteskift  •  Får en flaske med ruterens

24/7 servicetelefon  •  Assistanse i utlandet på stedet uten kostnader

Skadeskjema finner du på våre nettsider: 

www.hurtigruta.no 
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REGION 1
ØSTFOLD OG 

OSLO/AKERSHUS

NLF Oslo og Akershus har 

innkassert et par markante 

seire i 2016. Ikke minst når 

det gjelder avgiftsnivået for 

nyttekjøretøy i Oslopakke 3, 

men også på miljøsiden. 

Viktigst er at hovedstadens og Akershus’ 
politikere har tatt innover seg at lastebiler 
med Euro6-motorer, forurenser mindre 
enn en vanlig personbil.

Koster masse penger
Problemet, eller utfordringen for NLF og 
lastebileieren, er at når vi sitter i hygge- 
lige og konstruktive samtaler med poli- 
tikerne, så nikker de og smiler og er til-
synelatende klare for å redde både verden 
og en avgiftspresset transportbransje.

Men vi ser jo på dem at de nikker og 
tenker, «Jeg hører hva du sier og vet du 
har rett, men jeg har velgere som ikke vil 
betale for mer enn sin egen matpakke». 
Eller noe i den duren.

Og ja, å redde verden samtidig med at 
varer og folk skal frem uten at alt stopper 

helt opp, er dyrt. Veldig dyrt. Men ikke 
verre enn at Oslos og Akershus’politikere 
kunne manne seg opp til å kreve inn en 
ekstra 50-øring av matpakkekjørerne.

Nok er vel nok?
I Oslopakke 3 vil det kreves høyere avgift 
hvis man skal inn og/eller ut av byen i 
rushtiden. Dette vil også gjelde nytte-
transporten. Det synes vi er helt urimelig. 
Beregninger NLF har gjort viser blant 
annet at andelen tunge kjøretøy i rush- 
tiden er lav, at lastebileieren unngår rush-

tiden fordi vi ikke har tid eller råd til å 
kaste bort penger i kø, samt at vi foruren-
ser mindre enn personbilen. De som kjø-
rer lastebil inn og ut av byen i rushtiden 
gjør det fordi de må.

I følge NLF vil lastebilens andel av en 
rushtidsavgift ikke utgjøre mer enn 50 øre 
ekstra per passering for en personbil. Vårt 
krav, eller ønske som det heter, er at tun-
ge nyttekjøretøy unntas fra rushtidsavgif-
ten. Vi mener at nok er nok i avgiftskapp-
løpet.

RUSHTIDSAVGIFT – NEI TAKK!

Tekst: J. KRISTIAN BJERKE jkb@lastebil.no

Følg med i timen!
Mange tror at lastebilsjåføren lever late dager 

der han, eller hun, sklir bekymringsløst bortover 

Norges rette, brede og nyasfalterte motorveier. 

Høyt hevet sitter han, eller hun, og nyter synet 

av en SVV-kontroll av hviterussiske sjåfører med 

stjålet bulgarsk førerkort i en falleferdig laste-

bilhaug på estlandske skilter. Godt å vite tenker 

han, eller hun, at kontrollørene ikke gjør forskjell 

på norske og østeuropeiske sjåfører og at de 

aldri vinker et vogntog fra Moldova videre, fordi 

hverken sjåføren eller kontrolløren kan språket.

Noen av våre medlemmer vil påstå at dette 

bare er tull og tøys og at virkeligheten ligger et 

godt stykke unna. Og de har selvsagt rett. Derfor 

gjelder det å følge med i timen, noe NLF i Østfold 

er  temmelig beryktet for å gjøre. Vi følger med 

på stort og smått og lar ikke så mange slippe 

unna.

Faktisk har vi nylig fått skriftlig fra UDI at 

kjøring uten løyve ikke er helt innafor, heller ikke 

med UDI som oppdragsgiver. En lokal transportør 

i Østfold bør derfor ha fått beskjed om at avtalen 

med UDI er sagt opp, som følge av at NLF følger 

med i timen. Vi liker heller ikke kabotasje, selv 

om kabotøren er dansk. Med litt flaks kan det 

hende SVV gjør noe med saken. Vi har også spurt 

adm.dir. i Fjord Line om det er riktig at de ikke vil 

ha med lastebiler om sommeren? Foreløpig har 

vi fått beskjed om å «ha en fortsatt god dag», 

men vi håper jo på at våre medlemmers påstan-

der er «ville rykter uten rot  virkelig- 

heten». Eller noe sånt. 

Vi driver med slikt i NLF Østfold. Vi følger med 

i timen. 

Det bør dere andre gjøre også.



nordeafinans.no

Vi finansierer NLFs medlemmer! 
Nordea er NLFs utvalgte finansieringspartner. Siden starten 
av samarbeidet har vi finansiert over 2700 NLF-avtaler og har 
mange fornøyde kunder.

Kontakt din lokale NLF-ekspert for mer informasjon.  

Region Kontaktperson Telefon e-post

Oslo, Akershus og 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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REGION 2
HEDMARK/OPPLAND

– Velkommen til Biri Travbane! Og 

velkommen til den nye døgnhvile-

plassen ved E6. Stein Robøle er 

daglig leder i Biri Trav og stolt av 

det nye tilbudet til yrkessjåfører. 

30 nye døgnhvileplasser er merket opp 
tett inntil Biri Travbane. Stein Røbøle 
har skrevet avtale med Statens vegvesen 
om opparbeidelse og drift i 10 år. I det 
store travbygget er det laget en egen av-
deling for yrkessjåførene med tre dusjer, 
toaletter, tekjøkken og eget oppholdsrom 
med TV. Dessuten blir det snart åpnet 
en spillkafe med enkel matservering. 
Strømuttak til åtte biler er også på plass 
– og om man skulle trenge det er det 
også møterom på travbanen.

– Så dere satser på dette for å få flere 
hestespillere?

– Absolutt ikke! Men hvis sjåførene 
har lyst, så er de selvsagt velkomne. Vi 
ønsker at sjåførene skal få en best mulig 

hvilepause, svarte Robøle noen dager før 
åpningen 1. september. 

Mange har brukt plassen før åpning
– Hvorfor satse på enda flere hestekrefter 
på Biri?

– Vi vil utnytte anlegget best mulig og 
skaffe flere bein å stå på. Da Statens veg-
vesen for et par år siden sa at de ville bygge 
flere døgnhvileplasser, kontaktet jeg dem 
og meldte vår interesse. Vi var litt for tidlig 
ute. Så kom annonsen hvor de meldte at de 
ønsket en plass nord for Mjøsbrua. Vi fikk 
tilsendt en tjukk blekke med krav og  
dokumenter som vi svarte på. Vi har jo sett 
at det står minst 10 lastebiler her hver mor-
gen og vet at behovet er der, sa Robøle. 

Statens vegvesen betaler et avtalt beløp 
per plass i 10 år. Opparbeidelse av 30 plas-
ser med drenering, masse, asfaltering, lys, 
strømuttak og oppussing av lokalene inne, 
koster selvsagt penger. 

Likevel legger ikke Robøle skjul på at 

han er fornøyd med avtalen. 

Én kan ødelegge for alle
–  Blir det helt gratis å parkere på døgn-
hvileplassen?

– Ja, vi tar ikke penger for bilen, men 
strøm og dusj koster noen kroner. 

 – Frykter du hærverk eller annet bråk?
– Nei. Vi har kameraovervåkning flere 

steder. Blant annet kan vi se hvem som har 
kjørt ut og inn. Det bør gi sikkerhet. Vi 
håper inderlig ikke at en sjåfør ødelegger 
for alle andre, sier Robøle og legger til:

– Hvis vi skjøtter vår del av jobben og 
plassen blir brukt, håper vi på en lengre 
avtale enn 10 + to år.  

Her er døgnhvile-
plassene
Selvsagt ønsker vi mange flere døgnhvileplasser, 

men dette er de som er i drift i våre fylker: 

RV3 Myklegard, Koppang og Alvdal. E6 Biri og 

Dovreskogen. Vinstra og Brumunddal kommer når 

ny E6 er klar. Det er også planlagt en ny døgn- 

hvileplass på E16 mellom Bjørgo og Vang.

NLF vil jobbe videre for å få med flere plasser 

– f.eks. på E16 i Odal og RV4. Kom med innspill!

Miljø i fokus 
Høstseminarene til NLF Hedmark og Oppland pleier å være populære arrangementer. 
I år går turen til Savalen 28. til 30. oktober. Hotellet er kjent for fin natur, et flott spa/
badeanlegg, nissehuset og ikke minst god mat. Julebordsesongen starter den  
29. oktober.

Hovedtema på seminaret er miljø. Vi satser på å få med gode foredragsholdere som 
både kan gi tips om hvordan å redusere utslippene og å øke fortjenesten i bedriften.  
NLFs samarbeidspartnere og andre sponsorer kommer på minitransportmessen!

VELKOMMEN: Stein Robøle fra Biri Trav AS ønsker 
velkommen til den nye døgnhvileplassen, som ble klargjort 
til åpning 1. september. Her blir det 30 oppstillingsplasser.

NY DØGN-
HVILE-
PLASS 
VED E6! 

Tekst og foto: GUTTORM TYSNES hedopp@lastebil.no
STRØM: Det er automater til åtte strømuttak på 
døgnhvileplassen. 



REGION 3
BUSKERUD, VESTFOLD 

OG TELEMARK

Månedens kaktus  
For å balansere ris og ros til Vegvesenet vil vi få utdele en verbal kaktus med riktige mange og 
skarpe pigger til de vegplanleggerne som har gjort fv 156 på sørsiden av Seljordsvatnet ufremkom-
melig for lovlig brede og lange kjøretøy. Denne lokalveien fra begynnelsen av forrige århundre 
hadde flere partier som både var smale og svingete og som hadde maleriske stabbesteiner som 
rekkverk.  Trangt, men tillatt for tømmervogntog på 24 meter og 60 tonn. Vanskelig, men utforkjø-
ringer på stedet forekom sjelden eller aldri. .

Men så har noen kloke hoder funnet at stabbesteinene av trafikksikkerhetshensyn måtte erstat-
tes med hvite steinrekkverk av den helt bastante sorten. Resultat: stygt stilbrudd med  flott gammel 
vegbygging, og helt umulig for gjennomkjøring med tømmerhengere og for brede turistbusser.

Hvordan løser så Vegvesenet det problemet når vi gjør oppmerksom på forholdet? Jo, med å 
innføre forbud for lange kjøretøy. Det betyr et par mils omvei for tømmertransport og annet som 
benytter denne vegen mellom Bø og Seljord. 

En stygg og dårlig løsning kunne ha vært unngått ved å utfordre detaljbestemmelsene i forskrifts-
manualene noe.    

Skjeggestadbrua på E 18 ved 

Holmestrand er historien om 

brua som forsvant, men som 

gjenoppstod etter halvannet år 

og ca 160 millioner kroner.

E 18 gjennom Vestfold er en av landets 
mest trafikkerte hovedveier. Så når Skjeg-
gestadbrua kollapset i leirraset 2 februar 
2015 var det duket for hasteinnsats på 
mange måter. Omkjøringsveier måtte 
etableres, stabilisering av gjenstående 
bruløp nordover, geologiske vurderinger 
og prosjektering måtte gjennomføres. 
Bare ett hensyn, det økonomiske, ble for 
en gangs skyld stilt langt bak i vurderin-
gene. Statsråden gav raskt beskjed om at 
brua skulle erstattes nærmest koste hva 
det koste ville.

Med det som utgangspunkt ble pro-
sjektering og arbeid på 229 meter bru satt 
i gang. 17 måneder senere kunne en for-
nøyd statsråd Ketil Solvik-Olsen 4 juli på 
veg til sin sommerferie klippe snora for en 

ny og forsterket bru. Kostnadene ble for 
sprengning av gammel bru, stabilisering 
av grunnen og bygging av nytt løp ble på 
rundt 160 millioner kroner og ble dermed 
litt billigere enn opprinnelig overslag. 
Byggingen ble også ferdig noe før plan-
lagt. 

Når man i tillegg kan konstatere at det 
ikke oppstod personskade verken i selve 
raset i februar 2015 eller under anleggs-

perioden blir det hele nærmest en sol-
skinnshistorie. 

Og så håper vestfoldingene at stats-
råden står ved sine løfter i åpningstalen 
om at det skal komme midler til repara-
sjon av omkjøringsveier som har fått en 
ekstra sterk påkjenning i halvannet år.

Nå må vi bare håpe at ulykkeskvoten 
for E 18 som moderne motorveg er opp-
brukt for lang tid.

KLIPPE KLIPPE: Statsråd Solvik Olsen og vegsjef Kjell Inge 
Dale åpner for trafikken.

SOLID BYGG: Med 2450 m3 betong, 50 kalksementpeler og  
søylefundamenter på 12 stålkjernepeler hver oppfylles de 
nyeste krav til konstruksjon

BRUA SOM 
FORSVANT   

Tekst: OLAV KLASSON VEFALD btv@lastebil.no
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REGION 4
AUST-AGDER, VEST-ADGER 

OG ROGALAND

Mange medlemmer og laste- 

bilinteresserte innom standen 

på torget i Arendal.

I år hadde NLF stand rett ved den gamle 
politistasjonen. Mange mennesker var inn-
om og stoppet opp for å diskutere lastebi-
len og dens plass i samfunnet. De fleste var 
enige i at Norge stopper opp uten lastebi-
len. Mange medlemmer var også innom 
på standen – og flere kom med innspill 
som vi tar opp med politikerene. 

Bymiljøavtale på Nord-Jæren og 
Kristiansandsregionen
Søppelbilen, distribusjonsbilen og ved- 
likeholdsbilen kjører ikke inn i byen uten 
at det er et behov for den. Bymiljøavtalen 
har som mål å ha nullvekst i personbil- 
trafikken, men hvorfor må man da legge 
trippelavgift på nyttekjøring? 

Ønsker man økonomisk vekst, krever 
det også vekst i nyttekjøringen i byen. Vi 
benyttet Arendalsuka til å drøfte problem-
stillingen med sentrale politikere. Både 
fylkesordfører Terje Damman (H) i 
Vest-Agder, leder i SAM-utvalget Saud-
land, Gisle Meininger Saudland, og sam-
ferdselsminister Ketil Solvik-Olsen skjøn-
ner næringstrafikkens utfordring, men om 
det gir resultater er vanskelig å si. Vi gir oss 
ikke.

Viktig å være til stede
Arendalsuka er en viktig arena for NLF 
– hvor vi stiller med stand på torget og 
vårt eget miljøsemiar. Simulatoren var 
også en populær attraksjon. Mange po-
litiske ungdomspartier var innom NLF 
under uka i Arendal og AUF fikk en god 
prat med Arne Frivoll om lastebilens 
plass i samfunnet og hvilke behov næ-
ringen har. 

Spennende samtaler
NLF er avhengig av god dialog og for-

ståelse for våre problemstillinger hos 
sentrale politikere. Uka bød på gode 
samtaler med Åse Michaelsen, som er 
kjent med mange av våre viktige saker, 
og Kjell Ingolf Robstad i Krf. 

I tillegg fikk vi en samtale med Google- 
sjef Jan Grønbeck. Han tror ikke det er 
mange biler som blir kjørt av en sjåfør 
om 15 år. Det blir spennende å følge ut-
viklingen og Google har jo sine selvkjø-
rende biler. Men ikke alle tror på samt-
lige biler er selvkjørende om 15 år, slik 
Google-sjefen er overbevist om.

Takk til alle medvirkende
Vi vil takke alle medlemmer og ansatte-

som var med på stand og alle medvirken-
de til vårt miljøseminar. Det var et meget 
kompetent panel som snakket om miljø 
og om framtiden for transportbransjen 
og hvilke utfordringer man står overfor. 

En takk går også til alle politikere som 
stilte opp og som var med på samling 
med samferdselsminsiter Ketil 
Solvik-Olsen på fredagen i Arendalsuka. 
En stor takk går også til samferdselsmi-
nisteren som igjen stiller opp for med-
lemmene. Vi kommer sterkt tilbake nes-
te år. Takk igjen til alle som bidro til en 
fin uke for NLF.

Arendalsuka

SPENNEDE OG HEKTISK UKE I ARENDAL

Tekst og foto: REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no

ARENDALSUKA: Velten og Robstad.

ARENDALSUKA: Damman, Bringsverd og Velten. ARENDALSUKA: Google-sjef Jan Grønbeck.
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NLF PÅ DYRSKUEN I LYNGDAL

Besøk vår stand
2. – 4. september er NLF sterkt 

representert på Dyrskuen i Lyngdal

Dyrskuen blir bare viktigere og viktigere for oss. Her 

treffer vi svært mange medlemmer og snakker med nye. 

I tillegg er det en arena hvor alle som har spørsmål 

rundt bransjen får svar.

Blindsone i fokus

I år er blindsone i fokus. Vi vil invitere barn og undom 

innom vår stand for å se film og høre om blindsonen. 

Det er viktig at denne gruppen har kunnskap om hvor 

farlig det kan være å ferdes rundt bilen. 

I tillegg vil selvfølgelig alle interesserte får tilbud om 

både film og annen informasjon om blindsonene rundt 

lastebilen.

Kom å få en kopp kaffe og en god vaffel

Vi setter pris på om du kommer innom oss for å slå av 

en prat. Vi har Dyrskuens beste vafler og kaffe har vi 

nok av.

Vi sees i Lyndal.

Kåre Myrvang 
fylte 70 år 20. juni
En hedersmann runder 70. 

Fortsatt med i driften av 

Myrvang Transport.

Selv om det er datteren Monica og svigersønnen Børre 

som har overtatt mye av driften sammen med de an-

satte er Kåre med som en rådgiver og støttespiller. Få 

kjenner bransjen bedre enn ham og Kåre har møysom-

melig bygd opp en bedrift med 15 ansatte og 14 biler. 

Og butikken med en omsetning på 25 millioner kroner 

har han kontroll på.

Mange år i styrer 

Det er først nå siste par år at Kåre har trukket seg ut av 

styret i Aust-Agder. Han var svært godt forberedt til 

møter og få har lest så mange dokumenter og høringer 

i NLF-sammenheng som Kåre. Han har vært aktiv i sty-

ret i Østre Agder og Aust-Agder i mange år. I tillegg fikk 

han fortjenestemedalje i sølv i 2005.

Rekruttering

Få har rekruttert så mange til NLF som Kåre. Det har 

vært mange telefonsamtaler som har gått fra rekrut-

teringslista til Kåre og vi håper han fortsetter med 

dette. 70 år er ingen alder når det gjelder rekrutte-

ringsyrket.

Tusen takk

Vi vil alle gratulere deg med dagen som har vært og si 

takk for alt du har gjort for NLF  gjennom tidene. Så 

håper vi du er like aktiv framover. Du har jo fremdeles 

jobben som superloddselger og her er det ingen pen-

sjonsalder. 

Tusen takk fra styret i Aust-Agder til en hedersmann i 

bransen. Vi setter umåtelig stor pris på deg!

VIL DU SPARE OG TJENE PENGER SAMTIDIG?
Enova-arrangement i Stavanger og Kristiansand
Hvordan søke om støtte fra ENOVA?

ENOVA er behjelpelige med å fortelle hvordan vi søker 
støtte fra Enova til tiltak som reduserer energiforbruket 
vårt. Være seg i bygg eller drivstoff. I den forbindelsen 
har Enova et seminar i Agder og et i Rogaland. 
Deltakerne vil få verdifulle innspill på hvordan de kan 
operere mer miljøvennlig, redusere driftskostnadene - 
samtidig som man øker sin konkurransekraft gjennom 

bruk av energiledelse. Er du usikker på hvordan du skal 
gå fram? Kom på informasjonsmøte med Enova.

13.september kl.10:00-13:00 i Kristiansand.

Ring 907 73 207
14.september kl.10:00- 13:00 i Stavanger.
Sted: Scandic Forum. Adresse: Gunnar Warebergsgate 17.
Påmelding til 907 73 207 eller rr@lastebil.no
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OG MØRE OG ROMSDAL

Lørdag 3. september  

arrangerer NLF, avd. Møre 

og Romsdal, Truckers Day 

i Molde. 

Etter suksessen med et lignende arran-
gement i Kristiansund i fjor, hadde 
styret lyst på å prøve et lignede opplegg 
i år.

Arrangementet går av stabelen mel-
lom kl 12.00 -17.00 på den ledige tom-
ta ved siden av Glamox AS.

Her vil det være en utstilling av las-
tebiler og lastebilutstyr.

Medlemsbedrifter vil stille ut nye 
biler. De store bilforretningene vil stil-
le med lastebiler – og trekkeren på bil-
dene blir ett av trekkplastrene som skal 
stilles ut. Også varebiler vil vi kunne 
se på utstillingen.

Vi har ikke pr. skrivende stund fått 
svar fra alle utstillerne, men vi vet at 
både leverandører av dekk og arbeids-
klær vil ha utstillinger på messen.

Den lokale Circle K-stasjonen vil 
sørge for serveringen.

Trafikksikkerhet er et gjennomgå-
ende tema for arrangementet.

 Både politi, Staten vegvesen, Trygg 
Trafikk og fylkets trafikksikkerhetsut-
valg er invitert.

En lastebilsimulator vil også være på 

plass. Dermed kan alle få et innblikk i 
hvordan det er å sitte bak rattet i et 
vogntog på smale norske veier.

Vi vil demonstrere også blindsonene 
på en lastebil og vi vil ha fokus på  
6- åringene i trafikken.

I september flytter NLF, avd. Møre 
og Romsdal, Transportbransjens opp-
læringskontor og Transportkompetan-
se inn i felles lokaler i Årødalen og vil 
presentere dette kompetansesenteret.

Fra kl 17.00 og utover vil Dekkmann 
Molde AS, som ligger like ved messe-
området, invitere kunder til grilling på 
sitt anlegg.

Sett av dagen hvor bransjen blir pre-
sentert på en positiv måte. 

Truckers Day

DET ER I MOLDE DET SKJER

Tekst: DAGRUNN KRAKELI dagrunn@transportbransjen.no



Stengte tuneller på 
sørsida av Romsdals- 
fjorden
Tunellene på E-136 langs Romsdalsfjorden er stengt. Flere av dem over 
lengre perioder på grunn av omfattende  utbedringer.

NLF har vært i møter med Statens vegvesen og blant annet fått 
i stand nattferge mellom Åfarnes og Sølnse.

Nå har vi fått innspill på at vi må forsøke å få opprettet 
en døgnkvileplass på Åndalsnes mens arbeidet med 
tunellene foregår.

Vi omtaler dette i NLF-Magasinet  for at de av 
medlemsbedriftene som ønsker at vi skal 
jobbe for dette, kan ta  kontakt med 
fylkesavdelingen så snart som mulig.

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
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TRØNDELAG

Det har vært en del diskusjo-

ner rundt hvem som har retten 

til å ferdes på våre veger. 

Stadige situasjoner der syklister ligger 
flere i bredden skaper frustrasjon og far-
lige situasjoner. Statens vegvesen har kjørt 
en kampanje som oppfordrer oss til å dele 
vegen, noe som de aller fleste er enige i. 
Likevel opplever vi dessverre en del uhel-
dige situasjoner og det er alltid lett å skyl-
de på lastebilen selv om denne ikke gjør 
noe galt. Vi har denne sommeren fått 
flere tilbakemeldinger om syklister som 
demonstrativt har syklet midt i kjøre- 
banen uten å slippe dem bak forbi. Spesi-
elt gjelder dette på strekningen Ila – 
Flakk, som er populær for mange tre-
ningssyklister. Dette kombinert med at 
folk skal rekke fergen til Fosen, gir man-
ge farlige situasjoner. Saken vil bli tatt 
opp med Fylkestrafikksikkerhetsutvalg.

Det er vel greit å minne om at lovverket 
også gjelder for syklister.

Syklister vs. lastebiler
Høstsesongen er i gang

Tekst: ROAR MELUM rmv@lastebil.no

Sandmoenkrysset
Som kjent holder man på med byggingen av nye 

rundkjøringer ved Sandmoen. Løsningen som byg-

ges er ikke tilfredsstillende med tanke på dagens 

og fremtidens krav. Når man i tillegg legger opp 

til løsninger som gjør det vanskeligere for tungt-

ransporten, ja da blir det ikke greit. Det kan virke 

som om at det er om å gjøre å lage det så trangt 

at det ikke er fremkommelig med lange kombina-

sjoner. Når man i tillegg bruker kantsteiner som 

skjærer i stykker dekkene, ja da er det innlysende 

at kunnskapen om tungtransport ikke er til stede. 

0-visjonen er vel heller ikke i fokus ettersom 

ødelagte dekk kan eksplodere under kjøring.

Fylkets trafikk- 
sikkerhetsutvalg
Den 28. juni deltok Øyvind Lilleby og region-

sjefen i FTU på møte på Steinkjer. Et av tema-

ene var fylkessammenslåing. Man vil i løpet 

av høsten sette i gang arbeidet med å se på 

hvordan man skal løse dette for fremtiden. 

Videre var den nye fylkesråden for samferdsel 

og miljø, Tomas Iver Hallem til stede og han ga 

en grundig orientering om arbeidet med rulle-

ring av fylkesvegplanen, og innspill til Nasjo-

nal transportplan. Det er ingen tvil om at 

Nord-Trøndelag har gjort et grundig arbeid med 

dette. 

June Stubmo fra Statens vegvesen orienterte 

om arbeidet med rullering av sykkelstrategien. 

Tilrettelegging for økt bruk av sykkel som 

fremkomstmiddel er et sentralt mål i Nasjonal 

transportplan (NTP) og har lagt grunnlag for 

sykkelstrategi 2014 – 2023. Formålet med 

rulleringen av sykkelstrategien er en enda 

bedre tilrettelegging for sykling som trans-

portform og å bidra til at flere sykler.

Åpning Kråkmo II
Den 30. juni deltok regionsjefen på åpningen 

av Kråkmo II. Ekstra hyggelig er det at man 

åpner ni måneder før planlagt, noe Syltern AS 

og øvrige involverte i prosjektet skal ha æren 

for. I skjæringen ned mot Olsøy har man tatt 

ut ca 350 000 kubikk fjell og ca 150 000 kubikk 

løsmasse. I tillegg har man hatt store utfor-

dringer med kvikkleire som man har løst på en 

utmerket måte. Parsellen omfatter helt ny vei 

fra kommunegrensa Leksvik/Rissa til Olsøy på 

2,5 km, inkludert bru over Skauga og i 

Olsøykrysset. I tillegg kommer 1,5 km på top-

pen av Olsøybakkan/Haugsdalen. Den nye 

strekningen mellom Olsøy og Vanvikan er 

nesten 10 km kortere enn den gamle hovedve-

gen via Leira. Reisetiden reduseres med 12 - 15 

minutter. I tillegg slipper folket langs den 

gamle hovedtraseen i fem 60-soner og flere 

trafikkfarlige strekninger det meste av gjen-

nomgangstrafikken. Vi er likevel ikke helt 

fornøyd med løsningen i Olsøykrysset. Det 

burde vært avkjøringsrampe på østsiden av 

vegen slik at man unngår farlige situasjoner 

ved av- og påkjøring, spesielt med store kjø-

retøy.

Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven):

§ 3.Grunnregler for trafikk.
Enhver skal ferdes hensynsfullt og 

være aktpågivende og varsom så det 

ikke kan oppstå fare eller voldes skade 

og slik at annen trafikk ikke unødig 

blir hindret eller forstyrret.

Vegfarende skal også vise hensyn mot 

dem som bor eller oppholder seg ved 

vegen.

Forskrift om kjørende og gående 

trafikk (trafikkregler):

§ 12.Forbikjøring
4. Når noen vil kjøre forbi til venstre, 

skal forankjørende holde så langt til 

høyre som mulig, og ikke øke farten. 

Når kjøretøyet beveger seg sakte eller 

tar stor plass, og vegen er uoversiktlig 

eller har motgående trafikk, skal 

føreren om nødvendig vike til høyre og 

sette ned farten eller stanse.
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Frostadan

Lørdag 13. august var det duket for Frostadan. Etter 

dager med regnvær slo værgudene til med solskinn 

og sommertemperatur på vakre Frosta. Det er len-

ge siden utstillinga av landbruksmaskiner og trak-

torer har vært så stor som i år, noe mange satte 

pris på, ikke bare de som driver jordbruk. Frosta 

Åsen Lastebilforening var størst, med stor bil og 

ekstra henger, samt simulator fra OLKT. For å il-

lustrere hvor store blindsoner en lastebil har, had-

de de plassert ei lita vogn foran bilen og noe som 

skulle forestille en kropp på bilens høyre side. 

Mange fikk seg en overraskelse da de satt seg bak 

rattet og oppdaget at ingen av dem var synlige, 

verken gjennom vinduene eller i speilene.

– Folk er ikke klar over hvor store blindsonene til 

en lastebil er, sier Olav Skarsbakk. Ekstra hyggelig 

var det at så mange ungdommer tok turen innom 

for å kjøre simulator.

Steinkjermartnan
Den 11. august deltok Øyvind Lilleby og regionsjefen på Steinkjermartnan 

sammen med Opplæringskontoret for Transportfag Trøndelag (OLKT) og 

Opplæringskontoret for bil- og transportfag i Nord-Trøndelag (OKBT). 

Dette var et samarbeid med NAV der vi stilte på deres stand for å presen-

tere transportnæringen. På tross av regnværet hadde vi mange besøken-

de innom vår stand der alle fikk muligheten til å kjøre lastebilsimulator. 

Ingen tvil om at dette er veien å gå for å treffe ungdommen.

Storåstreffet
Helga 10.-12. juni var det duket for nok et Storåstreff. Ildsjeler fra Orkladal Lastebileierforening har 

skapt et fantastisk arrangement, noe som deltakelsen bekrefter. Hele 112 biler med tilhørende mannskap 

tilbrakte helga sammen med kollegaer, samarbeidspartnere og bilentusiaster. Det hele startet tradi-

sjonen tro med en ekte convoy fra Orkanger til Storås. Bedre ramme for helga kunne man ikke få.

Tlf. 92 41 98 00 | www.veratank.no

SIKKER LAGRING
            OG TRANSPORT

•  Pumpe med personlig kode
• Inntil 2000 brukere
•  Full kontroll på diesel-

forbruket

DIESELPUMPE

HMS-dag hos Nortura Malvik
Den 22. juni deltok regionsjefen på HMS-dag hos Nortura Malvik. Det var Consto Trøndelag AS som sto for 

arrangementet. Som hovedentreprenør på Norturas storstilte utbygging, er de opptatt av å ivareta sikker-

heten for alle som jobber på området. Trafikksikkerhet er også en del av dette. 250 deltakere fikk se vår 

film, Velg livet. Deretter fikk alle muligheten til å sitte bak rattet på lastebil slik at de fikk oppleve ut-

fordringene vi har med blindsoner.
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Vellykket 
Circle K-åpning 
Onsdag 22. juni var det duket for åpning av 

begge Circle K-stasjonene i Bodø. Det var 

mye folk, kaker og fantastiske tilbud.

NLF fikk æren av å klippe snorene både i Olav V gate og 

på Hunstad. Det er kanskje ikke så underlig når vi vet 

hvilke volumer NLF tar ut gjennom Circle K, men det er 

likevel moro å bli spurt og da stiller man også selvsagt 

opp.

Det var god stemning og godt besøk på begge sta-

sjonene, og ingen av de fremmøtte reagerte negativt på 

navnebyttet. Det ble snurret på lykkehjul og gevinstene 

var mange - alt fra drivstofftrekning til trøstepremier.

Samtidig var lokalradioen på plass med direktesen-

ding. Med halv pris på pølser og burgere gikk det varmt 

bak disken på Circle K – både på Hunstad og i Olav V 

gate.

Etterlengtet døgnhvileplass 

åpnet i Bodø. 

Med sentral plassering ved hurtigrutekaia 
i Bodø Havn blir døgnhvileplassen et 
kjærkomment tilskudd til langtransport-
sjåfører i regionen. 

Fornøyd vegsjef
Vegsjefen Torbjørn Naimak og havnesje-
fen i Bodø var tydelig fornøyd med det 
nye tilbudet. Både fasilitetene og plasse-
ringen er perfekt. For å få adkomst til 

døgnhvileplassen må gjestene ringe opp 
et telefonnummer som så fjernåpner dø-
ren.

Plassen gir våre medlemmer mulighet 
til gjennomføring av døgn-/helgehvile. 
Her kan de både dusje og lage seg mat, 
samt rusle en tur til sentrum. I skrivende 
stund er ennå ikke alle møblene på plass, 
men det skal komme i løpet av somme-
ren. 

Rapportér avvik
De som bruker plassen anmodes om å gi 
beskjed om de finner avvik, enten det er 
problemer med søppel eller utstyr som er 
defekt. Det er viktig for at alle skal kom-
me til en plass som er i god stand, men 
også fordi man da har muligheten til å 
bortvise gjester som ikke tar vare på om-
rådet.

REGION 7
NORDLAND, TROMS  

OG FINNMARK

DØGNHVILEPLASS: Den nye døgnhvileplassen i Bodø ligger på kaiområdet med kort vei til sentrum

ENDELIG 
DØGNHVILE-
PLASS I 
BODØ

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

NLFS RÅDGIVER: i Region 7 fikk æren av å åpne begge Circle K-stasjonene i Bodø

Møte med utdanningsetaten i Troms fylkeskommune   
NLF, Opplæringskontoret for Transportfag Tromsø og 

Asko Nord tok initiativ til et møte med utdanningse-

taten i Troms fylkeskommune hvor tema var kapasi-

tet på utdanning av yrkessjåfører. Bakgrunnen for 

møtet er økende behov for yrkessjåfører kombinert 

med at flere elver fra Troms som er ferdig med VG2 

transport og logistikk ikke får plass på landslinjen 

selv om de har fått lærlingeplass. Det ble ett kon-

struktivt møte med assisterende fylkesutdannings-

sjef Håkon Figenschou og hans stab. Vi er enige om 

å møtes rett etter skolestart for å jobbe videre med 

problemstillingen.  



- Bytt inn lastebilen din NÅ!!!
Utnytt suget som er i markedet etter nyere bruktbiler om dagen, vi betaler deg godt.

Tilbake mottar du en fabrikkny bil du kun skal ha i to år, en som bare går og går...
Deretter får du ny bil igjen, med dagens teknologi og enda lavere dieselforbruk enn sist.
Bunnlinjen din blir bedre, enn hva ett tradisjonelt eie over en 4 års periode gir deg.
Skjulte faktorer fra oss er at du med nytt redskap unngår verkstedregninger & ståtid ;-)

- Hva vet du om operasjonell leie?
Tror du leie har noe med kortsiktighet å gjøre, eller at vi er et fordyrende mellomledd?
Tør du be om et tilbud fra oss, og sammenligne det opp mot ditt eget transportregnskap?
Er du klar over hva operasjonell leie egentlig er, samt de økonomiske fordeler ved det?
Klarer du å bedrive et transportfirma uten at ditt eget navn må stå oppført i vognkortet?

S J O K K E R T !?

- Utfordre oss, be om et uforbindtlig tilbud!

Trekkvogner – Containerbiler – Krokbiler – Skapbiler – FRC/stykkgods Traller – Containerhengere – Dumpere

M
T0
06

88

Trekkvogner – Containerbiler – Krokbiler – Skapbiler – FRC/stykkgods Traller – Walking Floor – Dumpere

Inger Hellum Stig Holtan

Teglverksveien 17 • 3413 Lier (Drammen) • Telefon +47 32 20 86 10 • Mobil +47 913 39 149 • Fax +47 32 20 86 11

w w w . p l u s s t r u c k . n o

Utnytt suget som er i markedet etter nyere bruktbiler om dagen, vi betaler deg godt.

...Kan det tenkes du blir, dersom du tar en kopp kaffe med en av våre leiekunder
en dag. Få høre hvor mange tusenlapper som spares hver måned bare på
våre "tilleggsprodukter..." Våre kunder vil også bekrefte at de slipper å bekymre
seg for kapitalbehov og –risiko, restverdier som krangler med avskrivninger, 
uforutsette reparasjoner, osv osv. 
Som leiekunde av + PLUS kan du faktisk ikke få uforutsette utgifter ut over avtalt
månedsbeløp, da bilen og ansvaret for den er vårt! 
Hos oss vil du hele tiden disponerer en ny norskspesifisert (!) dieselgjerrig og
sjåførvennlig bil.

 +PLUSS

Borgeskogen 46 • 3160 Stokke • Telefon +47 32 20 86 10 • Mobil +47 913 39 149 • Fax +47 32 20 86 11Borgeskogen 46 • 3160 Stokke • Telefon +47 32 20 86 10 • Mobil +47 913 39 149 • Fax +47 32 20 86 11



JUBILANTER

TORSTEIN OTTEM, 6600 SUNNDALSØRA

JOHN S. TAMNES, 7374 RØROS

JØRAN AFTRET, 7540 KLÆBU

RONNY WIK, 6718 DEKNEPOLLEN

GEIR BRØTO, 3550 GOL

Torstein Ottem begynte å kjøre i 1986 med en Volvo F10. Bilen gikk med slakteavfall på strekningen mellom 

Trøndelag og Sunnmøre. I dag har han 45 biler og virksomheten driver bredt med alt fra slakteavfall til veivedlikehold, 

farlig gods og avfall.

Torstein Ottem er nestleder i NLF Møre og Romsdal. På fritiden trives han best på hytta.

John S. Tamnes startet å kjøre i 1965. Han kjørte både Volvo og Scania, og fraktet grus, asfalt, ved og reinskjøtt. 

I dag har han ti biler og kjører container, søppel og mye annet både i Røros og utenfor. Han var med i starten 

på Norske Godslinjer i 1971 og hadde også kjøring for Nor-Cargo og Bring i til      sammen 40 år. På fritiden 

jakter John S. Tamnes elg.

Til daglig kjører Jøran Aftret containere for Bring Warehousing i Trondheim med sin Mercedes Actros som han har 

hatt siden 2015. Interessen for lastebiler har alltid vært til stede for Jøran som tross alt vokste opp i et  

transportfirma. Godt har han det også på hytta eller når han fortærer asfalt fra sadelen på sin Harley.

Ronny Wik startet å kjøre kranbil på Måløy i 1986 med en Volvo FB85. Senere ble det langturer på Ronny. 

I noen år kjørte han fisk fra Norge til Europa og blomster tilbake. I dag driver han med to kranbiler, med oppdrag 

primært for oppdrettsnæringen. På fritiden har han nok å gjøre, med tre barn og fem barnebarn i alderen 

fra ett til seks år. Motorsykkelturer blir det også tid til en gang i blant.

I dag er Geir Brøto en av eierene til Brøto Transport AS. Selskapet har åtte biler og kjører i all hovedsak 

landbruksrelaterte varer for Felleskjøpet, i tillegg til flis, dekkretur, trelast og byggevarer. Selskapet 

har både krokbiler, kranbiler og skapbiler. Men starten for Geir var med en Scania 111 i 1986 hos Brøto og Grangård. 

På fritiden går han gjerne på ski og på turer i fjellet – i tillegg til å dyrke interessen for veteranbiler.

5008.09

7004.09

5008.09

5009.09

5030.09
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JUBILANTER

JUBILANTER

85 år
30. Kjell Granås, 1900 Fetsund

80 år
  6. Hallvard Sørensen, 9135 Vannvåg

17. Arne Gunnarsbråten, 2224 Austmarka

75 år
  6. Aage Evensen, 1632 Gamle Fredrikstad

15. Alf Trygve Kojan, 7374 Røros

16. Arne Pettersen, 9845 Tana

70 år
  4. John S. Tamnes, 7361 Røros

15. Arne Olsbakk, 2480 Koppang

25. Jon Erik Gjendem, 6408 Aureosen

27. Knut Sand, 2866 Enger

28. Vidar Fossaas, 3081 Holmestrand

28. Øystein Haugland, 4536 Bjelland

29. Reidar Stormoen, 2460 Osen

65 år
  7. Olav Kortnes, 3410 Sylling

11. Hans Erik Skarvhellen, 3517 Hønefoss

13. Harald Haugrønning, 7070 Bosberg

24. Helge Skjåk, 2670 Otta

60 år
  6. Ole Petter Øyen, 2640 Vinstra

  6. Atle Olav Larsen, 7300 Orkanger

  8. Willy Padøy, 5879 Bergen

11. Richard Thuv, 3295 Helgeroa

55 år
  1. Tommy Larsen, 1658 Torp

  9. Jan Petter Mindrum, 3160 Stokke  

  9.  Bjørn-Inge Skage, 5258 Blomsterdalen

  9. Trond Pedersen, 8615 Skonseng

  9. Andreas L. Jensen Veirum, 3270 Larvik

10. Trond Øverli, 9520 Kautokeino

18. Petter Normann Valde, 6260 Skodje

20. Morten Johnsen, 7900 Rørvik

29. Jon Eilif Ramskjell, 8110 Moldjord

50 år
  3. John Harald Bjarnesen, 8012 Bodø

  8. Torstein Ottem, 6600 Sunndalsøra

  8. Thor-Erling Kristoffersen, 3735 Skien

  8. Jøran Aftret, 7540 Klæbu

  9. Ronny Wik, 6718 Deknepollen

12. Asbjørn Drillestad, 1592 Våler i Østfold

14. Norwin Boge Nystad, 8680 Trofors

18. Per Erling Olufsen, 8616 Mo i Rana

19. Hans Petter Pedersen, 9050 Storsteinnes

21. Per William Hermansen, 9521 Kautokeino

30. Geir Brøto, 3550 Gol

45 år
  1. Sten Gravdal, 5106 Øvre Ervik

  6. Nermin Duric, 3034 Drammen

11. Jan Erik Eikebø, 1555 Son

22. Jan Reiersen, 4484 Øyestranda

25. Leif Gunnar Arnesen, 9300 Finnsnes

40 år
  8. Fredrik Solum, 3127 Tønsberg

30. Kenneth Olsen, 5237 Rådal

35 år
21. Harald Myrheim, 4160 Finnøy

FØDSELSDAGER I SEPTEMBER

ØYSTEIN HAUGLAND, 4536 BJELLAND

ALF-TRYGVE KOJAN, 7374 RØROS

Øystein Haugland lærte å kjøre bil med en Chevrolet 1946- og 1956-modell. Det la antakelig grunnlaget, 

for i 1965 startet livet bak lastebilrattet. Da i fars Volvo Bamse. Det ble kjørt ved, melk, tipp og gjort ulike 

brøytejobber, før han i 1970 kjøpte sin egen Volvo og startet med renovasjon.

Han startet å kjøre i 1959 og hadde på det meste fem biler i firmaet før han solgte det i 2009. Hovedsakling 

har han kjørt stykkgods og ett og annet flyttelass. Bilene har vært mange, fra Ford, til Scania og Volvo 

– men også andre merker. Nå trives han best i skogen hvor han holder på med ved og plukker multer.

7028.09

7515.09
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REGION 1
Regionsjef J. Kristian Bjerke

Mosseveien 60, 1640 RÅDE

Mobil: 90 18 94 44

Faks: 22 20 56 15

E-post: jkb@lastebil.no 

ØSTFOLD
Fylkesleder Erik Graarud

Fredrikstad Transportforum AS

Titangaten 7B, 1630 GAMLE FREDRIKSTAD

Telefon: 69 35 72 72

Mobil: 90 97 20 85

Faks: 69 35 72 70

E-post: post@graarud-ftf.no

OSLO/AKERSHUS
Fylkesleder Harry Nilsen

Sørum Transport AS

Haldenveien 338, 1923 SØRUM

Telefon: 63 86 61 10

Mobil: 90 82 80 29

Faks: 63 86 61 19

E-post: post@sorumtransport.no

REGION 2
Regionsjef Guttorm Tysnes

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 John Ove Villung

Vermelid Transport AS

Ravneveien 6, 3174 REVETAL

Telefon: 33 99 32 70

Mobil: 93 40 97 70 

E-post: jov@vermelidtransport.no

REGION 4
Regionsjef Reidar Retterholt

Mjåvannsveien 3, 4628 KRISTIANSAND

Mobil: 90 77 32 07

E-post: rr@lastebil.no 

ROGALAND
Fylkesleder Herman Andreas Berg

Sagbakken Sag AS

Askelandsvegen 4, 5570 AKSDAL

Mobil: 48 12 76 50

E-post: herman@kvamtransport.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

Søre Burås 3, 5131 NYBORG

Mobil: 99 50 18 75

E-post: bm@lastebil.no

Distriktssjef Møre og Romsdal  

Dagrunn Krakeli

Gammelseterlia 12, 6422 MOLDE

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   

Tamnes Transport

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

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

Tore Velten
Forbundsleder

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

Fjellvang Transport AS

Mobil: 900 35 440

E-post: big@lastebil.no

Bjørn Ivar 
Gunhildgard
Styremedlem, Region 2

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
Nestleder, 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

ae@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

NLF: Kjetil Meaas

Region 1: Geir Homlund

Region 5: Olaug Hamre

Region 6: Ann Kristin Fordal

Region 7:  Gøran Karlsen

km@lastebil.no

geir@bkranservice.com 

olaug@bjorkegruppen.no 

ann.kristin@viking-trondheim.no  

goran@vikingnord.no   

97 64 06 36

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

egilh2@online.no 

kjell.jon@dyretransport.no 

ivarmust@online.no 

marit@oddgrodum.no 

inge@raaheim.no 

ne@nemo-transport.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

TØMMER, LANDBRUK OG LEVENDE DYR

TEKNISK GRUPPE

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 3: Jan-Petter Abrahamsen

Region 4: Kai Werdal

jan@spesialtransport.com

semijan@online.no

kai@werdal.no

95 89 30 50

95 19 94 46

90 16 15 55

FAGGRUPPE VAREBIL

Ledes av

Heidi Dahl heidi@ts-sandefjord.no 92 03 00 30

Fagansvarlig

Kjetil Meaas km@lastebil.no 97 64 06 36

Resurspersoner

Region 1: Ulrik Kristensen post@lynbud.no 40 00 67 71

Region 2: Kurt Moe moes_transport@hotmail.com 90 59 79 03

Region 3: John Erik Kjettorp johnerik@dgm.no 98 24 10 21

Region 5: Pål Johannesen paal@emd.as 91 15 52 00

 E-post Mobil
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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 forsikrings- 
selskapet If, får du ved behov tilgang til psykologisk førstehjelp, 
uten henvisning fra allmennprakti serende lege. Du kan benytte 
tjenesten i forbindelse med alvorlige hendelser på arbeidsplassen 
eller i fritiden. Tilbudet gjelder også familien. 
Grønt nummer: 22 96 50 07

Ulykker i utlandet
Ved ulykker i utlandet fungerer 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

aloverland@overlandtransport.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.ovrebotten@live.no

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





Det har vi gjort siden 1974. Samarbeidsavtalen mellom If og NLF 
har gitt bransjens beste vilkår i over 40 år – nettopp fordi dere som er 

bransjen og kan bransjen har vært med på å utforme betingelsene.

Kanskje utrolig, men absolutt sant. Resultatet er Norges beste 
totalpakke av forsikringer. Alt du trenger, alt på ett sted.

For å snakke med en av våre NLF-eksperter, ring 815 11 566.
Du kan også lese mer på www.if.no/nlf

STOLER DU PÅ EKSPERTENE?

I samarbeid med
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