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Volvo Trucks. Driving Progress

VOLVO DYNAMIC STEERING SKAL  vi bare ha på alle våre biler! - Våre sjåfører er vårt største 
konkurransefortrinn, og da er det helt nødvendig at de har det beste arbeidsverktøyet som finnes 
på markedet, sier Arnt Egil Aune, daglig leder i Aune Transport AS.

I tillegg til at de har innført VDS som standard på alle sine biler, satser de også på 
Volvos nye off-road chassis og I-Shift. Totalt har firmaet 12 biler, 10 av disse er Volvos 
nye FH-modell, og ytterligere tre er i bestilling. Da vil de også prøve Volvos nye 
I-Shift Dual Clutch på en av disse.

Les mer og se video om AUNE TRANSPORT på volvotrucks.no

DRIVER LIFE
Jeg elsker sjåføryrket og har funnet min vei i livet!

- Trude Håland, Bergen

Se hele historien på: 
YouTube.com/VolvoTrucksNorge

Annonse-Oppslag-DriverLife-Trude.indd   1 30.09.2016   14:07:49
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Det er statsbudsjettid og NLF deltar på høringer i Stortinget med 
klare krav til prioriteringene i neste års budsjett. I disse dager er 
det Transport- og kommunikasjonskomiteen som arbeider med 
sine rammer. 

NLF har vært tydelig på at rammene som er avsatt til veiformål i regjeringens 
forslag i det minste må opprettholdes. De burde egentlig økes for å ta igjen gene-
rasjoner med svikt fra myndighetenes side, som igjen har ført til et enormt etterslep 
i vedlikeholdet. 

Dette etterslepet vil for andre år på rad reduseres noe. Men det er dessverre bare 
en halv sannhet; holder vi den EU-bestemte og den helt nødvendige oppgrader- 
ingen av tunellene våre utenfor, vokser etterslepet på riksveiene våre noe også neste 
år. Det burde vært unngått. Når TØI i en nylig o�entliggjort rapport slår fast at 
veinettet vårt ikke er egnet for tungtransport, forstår alle at her må det mer til enn 
tunelloppgradering!

Likeledes bør det etablerers en minstestandard for riks- og fylkesveier. En slik 
minstestandard gjør at brukerne kan forvente at fremkommelighet og sikkerhet 
ivaretas i hele landet. Det skjer ikke i dag – hele 1550 km av riksveiene våre mangler 
fremdeles gul midtstripe! Situasjonen på fylkesveiene er ikke stort bedre. Kun 
50 prosent av fylkesveiene har tilfredsstillende dekkestandard og vedlikeholds- 
etterslepet er estimert til mellom 50 og 85 milliarder kroner! Her er det nok å gripe 
fatt i – og regjeringens forslag om 200 millioner ekstra til vedlikehold er en start, 
men ikke noe mer. Her må det tas et historisk løft, og NLFs forslag om å løfte det-
te ut av de ordinære budsjettene og inn i et eget statlig eid selskap med ansvar for å 
ta igjen forfall og manglende vedlikehold på riks- og fylkesveiene må realiseres. 
Likeledes bør de fylkesveiene som i 2010 ble overført til fylkeskommunene tilbake-
føres til staten. Fylkeskommunene vil ikke greie å ta hånd om disse på en god måte. 

Det grønne skiftet er også et sentralt punkt alle politikere med respekt for seg 
selv kretser rundt i disse dager. Alle snakker om nye energiformer for fremdrift 
innen transporten. Men ingen snakker om HVO 100 – det best tilgjengelige 
alternativet i dag. HVO 100 som reduserer utslippet av NOx med ytterligere 
20 prosent, og CO2 med opptil 90 prosent. Da er det ikke �ere utslipp igjen!  
Likevel omtales ikke dette – våre myndigheter går åpenbart rundt i en  
«elrus».  Det er potensiale for å produsere mer HVO 100 i Norge, men da 
trengs det tiltak fra myndighetene. Det må på plass i budsjettet! Biodiesel 
2. generasjon er den raskeste og mest e�ektive måte, å redusere utslipp på. 

Stortinget har også vedtatt bygging av 80 døgnhvileplaser i inneværende 
NTP-periode. VD har nå i høst sendt en plan for dette på høring. Den har 
tatt 3 år å få frem. I forslaget ti budsjett er ikke døgnhvileplassene nevnt 
med ett ord. For NLF er det svært viktig å få presisert at det ikke er tid for 

en utbyggingspause når det gjelder døgnhvileplasser. Her må tempoet holdes 
oppe! Sikre og skikkelige døgnhvileplasser er helt avgjørende for arbeidsfor-
holdene til sjåførene i våre bedrifter. Da må ikke arbeidet stoppes opp!
Budsjettet fra regjeringen er slettes ikke dårlig. Det er vel ett av beste 

samferdselsbudsjettene som noen regjering noen gang har fremlagt, la det være 
helt tydelig. Utfordringen er bare at forfallet har kommet så langt i Norge at 

det må enda sterkere lut til både på veisiden og ikke minst på kontrollsiden for å 
sikre like konkurransevilkår i vår næring. 

Stortinget har en jobb å gjøre – både med å realitetsorientere seg selv om at vei 
må prioriteres enda sterkere – og i å sørge for at dette blir enda tydeligere i bud-
sjettet. 

KLARE KRAV TIL 
STORTINGET
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AKTUELT

Har du tips 
til redaksjonen?

Send oss en e-post: 
jhs@lastebil.no

Mangel på rasteplasser er et sikkerhetsproblem i Sverige
Ifølge Sveriges Åkeriföretag finnes det bare to rasteplasser i hele Sverige som har sikre parkeringsplas-
ser for lastebiler. I en pressemelding skriver de at tilgang til rasteplasser er en viktig del av et strategisk 
sikkerhetsarbeid langs veien.

- Dette er helt uakseptabelt. Det finnes knapt noen rasteplasser for våre medlemmers lastebiler, og 
de som stopper noen minutter for sent for å nå frem til en plass møtes med kraftige sanksjoner for brudd 
på kjøre- og hviletidsbestemmelsene, sier Patrick Magnusson som er talsmann for trafikksikkerhet i 
Sveriges Åkeriföretag.

I meldingen skriver de at nettopp rasteplasser som tilbyr trygg parkering hvor sjåførene også føler seg 
trygge er løsningen for å få bukt med kriminalitet langs veien – samtidig som de øker trafikksikkerheten.

DAF til topps
DAF går seirende ut av «Master Truck of the 
Year 2016». Prisen deles ut av 12 polske 
magasiner som alle spesialiserer seg på 
veitransport. Juryen uttaler at bilens leden-
de effektivitet og komfort var avgjørende for 
at DAF XF 460 FT Super Space Cab får prisen. 
Med i vurderingen var også kostnader knyt-
tet til eierskap av bilen.

«Master Truck of the Year 2016» må ikke 
blandes sammen med Truck of the Year som 
ble utdelt på IAA i Hannover tidligere i høst 
av en international jury. Der gikk Scanias nye 
trekkvogn til topps, mens Volkswagen Craf-
ter ble kåret til «Van of the Year». 

POLSK KÅRING: Tolv polske magasiner har kåret 
DAF XF 46 FT Super Space Cab til «Master Truck 
of the Year 2016». Kåringen må ikke blandes 
sammen med Truck of the Year, der Scanias nye 
bil gikk til topps. (Foto: DAF)

Fornyer D-Max
På den store bilutstillingen i Paris, Mondial De L̀ Automobile, lanserte Isuzu sin nye D-Max. Et nytt design og 
en mer effektiv motor er blant nyhetene. Som før kan bilen leveres med Single, Crew eller Dobbelt-cab. Den 
nye motoren skal kutte utslipp, samtidig som den er lettere enn forgjengeren. Det kommer nyttelasten til 
gode. Ifølge Isuzu skal også interiøret være oppgradert – og man har jobbet mye med å redusere støy og vi-
brasjoner. 

Bilen får elektronisk stabilitetsprogram (ESP), men manger autobrems med kollisjonsvarsling, vingle- 
assistent og blindsoneassistent – utstyr som etterhvert blir mer og mer vanlig på mange av konkurrentene. 

NY: Grillen er ny og interiøret er oppgradert på D-Nax. I tillegg får bilen er ny og mer effektiv motor. (Foto: Isuzu)

Advarer mot 
elektriske biler
Med stadig flere elbiler på veiene, og med lanseringen 
av elektriske vare- og lastebiler, advarer nå EU mot 
utviklingen. De er bekymret for at man vil få problemer 
med å klare å levere nok strøm til en stadig økende 
stamme av biler som drives av elektrisitet.

I en analyse der man forutsetter at 80 prosent av 
alle privatbiler vil være elektriske innen 2050 vil for-
bruket av elektrisk kraft på denne typen av biler øke 
fra 0,03 prosent i dag til 9,5 prosent i 2050 – og da er 
ikke komersielle kjøretøyer tatt med.

Ifølge rapporten vil en økende vekst av elektriske 
kjøretøyer sette store krav til politikere og energisel-

skaper, hvor utbygging av infrastruktur vil være svært 
viktig.

Samtidig peker EU på at man vil være avhengig av å 
øke produksjonen av strøm for å møte fremveksten av 
elektriske kjøretøyer som man ser komme.

E-CRAFTER: Volkswagen viste nylig frem sin elektrisk drevne 
Crafter. Fremveksten av elektriske biler og nyttekjøretøy 
bekymrer EU. (Foto: Jan Harry Svenden)
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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.

 

AKTUELT74 tonn tillatt i Sverige fra 2017
Den svenske regjeringen presenterte nylig et forslag som åpner for bruk av 74-tonns vogntog i Sverige 
fra neste år. Vektøkningen inngår i en større tiltakspakke som planlegges innført fra mars 2017.

«Regjeringen flagger at 74-tonnskjøretøy nå skal bli tillatt, noe vi ønsker velkommen», skriver NLFs 
søsterorganisasjon, Sveriges Åkeriföretag i en pressemelding . De svenske lastebileierne har lenge ønsket 
endringer i reglementet knyttet til vogntogvekt.

«En generell økning i tillatt bruttovekt på 74 tonn for godstransport på veg er en del av løsningen for 
å møte samfunnets behov og forenkler effektive transporter, samtidig som de minsker den negative 
påvirkningen på miljø, infrastruktur og trafikksikkerhet» skriver Åkeriföretaget.

Selv om SÅ er positive til forslaget, ønsker de samtidig svar på en rekke spørsmål 
knyttet til økning av vogntogvekt.

- Det er flere punkter som må rettes ut på vegen. Det gjelder blant annet 
eventuelle fordyringer i form av kilometerskatt, men også om det blir innført 
kraftige begrensninger på hvor kjøretøyene faktisk kan brukes, sier Ulric  
Långberg, bransjesjef i Sveriges Åkeriföretag.

Hovedspørsmålet handler om vegstandard. Å tillate 74-tonns bruttovekt vil 
medføre et vesentlig investeringsbehov i vegstandarden for å tillate mer 

enn svært begrenset bruk på det svenske vegnettet, mener SÅ. 
- Beslutningene må gå i takt og våre medlemmer og deres kunder 

forventer at vegene skal være farbare når kjøretøyene tas i bruk, 
sier Långberg.

POSITIV: Ulric Långberg i Sveriges Åkeriföretag (SÅ) er positiv til 
vektøkningen, men tror det er flere punkter som må adresseres før 
kjøretøyene slippes ut på veiene. (Foto: Sveriges Åkeriföretag)
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Satser på elek-
triske varebiler
Posten og Bring blir Nordens første transportør 
til å satse på større elektriske varebiler. Gjen-
nom støtte fra Enova går Posten og Bring nå til 
innkjøp av to elektriske varebiler. Bilene, som 
produseres av italienske Iveco, er de første 
serieproduserte varebilene i sin klasse. 
Innkjøpsprisen på bilene er i dag tre ganger så 
høy som for konvensjonelle varebiler med tra-
disjonell drivlinje. De to helelektriske varebilene 
skal brukes til distribusjon i Oslo sentrum.

ELEKTRISKE: 
Posten og Bring 
blir de første til 
å ta i bruk store 
elektriske 
varebiler. (Foto: 
Posten) 
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Det er mindre enn 100 dager  
til de første FM-senderne 
slukkes ned. Inntil nylig har 
ikke DAB+ radioer vært stan-
dard på lastebiler solgt nye i 
Norge. Veidirektøren tror ikke 
det blir noe problem.

Kritikerne av DAB er omtrent like 
mange som tilhengerne. Og det spiller 
heller ikke noen stor rolle. For det er  
bestemt at FM-nettet skal slukkes og at 
DAB+ blir radioteknologien Norge skal 
satse på i årene fremover.

Positiv til DAB
I en kronikk skriver veidirektør Terje 
Moe Gustavsen varmt om overgangen 
til DAB. Hovedpoenget er at teknolo-
gien vil gi økt sikkerhet på veiene og 
spesielt i tunneler. For det er nemlig slik 
at re av ti som hører på radio sitter i 
bilen. 

I sin kronikk peker Gustavsen på at én 
av de store fordelene med radioskiftet er 
bedre trakkinformasjon. 

Problemet sett ut i fra lastebileierens 
synspunkt er at det raskt kan bli svært 
stille i hytta når DAB-nettet nå overtar 
for FM.

Få lastebiler med DAB
Blant personbilene er ikke DAB noe 
nytt. Mange merker har hatt DAB som 
standard i en årrekke. Slik er det ikke 
for lastebilene. Volvo begynte først å 
tilby DAB som standard på FM, FMX 
og FH i uke 37, eller for snaut to måne-
der siden. Mercedes er ikke klare med 
DAB i sine lastebiler før i første halvår 
av 2017, og da må du ta valget om du 
skal ha DAB eller navigasjonssystem. 
Begge deler kan nemlig ikke leveres. 

Hos Scania er DAB standard i den nylig 
avdukede lastebilen, samtidig som de 
har tilbudt en tilleggsenhet i ett års tid.

Fordi lastebilene henger betydelig 
etter personbilene hva gjelder DAB, vil 
mange yrkessjåfører ikke vil få mulig-
heten til å motta trakkmeldinger med 
mindre bilene utstyres med adaptere. 
Det er en løsning som vil koste bran-
sjen dyrt – og hvor man heller ikke fan-
ger opp utenlandske vogntog som fort-
satt kjører med FM-utstyr i bilene.

– Vil øke raskt
– Vårt ansvar er å bygge inn mottak i 
tunneler. At bransjen utstyrer kjøretøy 
og at bileiere tar investeringene kan 
ikke vi påvirke direkte. Bransjen og 
kringkasterne regner med at penetre-
ringen av DAB-radioer og adaptere vil 
øke raskt ettersom slukkingen nærmer 
seg, sier Gustavsen når vi ber ham om 
å kommentere at svært få lastebiler i 
dag har utstyr for digitalt radiomottak.

Han er med andre ord ikke bekymret 
for at viktige trakkmeldinger ikke 
skal nå frem til lastebilsjåfører som i 
dag ikke har DAB i lastebilen.

–  Vi er komfortable med at man 
slukker FM-nettet også ut i fra et sik-
kerhetssynspunkt. Statens vegvesens 
oppgave er å følge de vedtak Storting 
og regjering gjør. Vi har blitt bedt om 
å forberede tunnelene til denne over-
gangen. Da gjør vi det, sier Gustavsen.

– Ingen er forpliktet til å høre på 
radio.

Han tror heller ikke utlendinger vil 
få problemer når FM-nettet stenges 
ned frem mot slutten av 2017.

– Norge er tidlig ute, men DAB vil 
komme i mange land, slik jeg forstår 
det. Ingen er forpliktet til å høre på ra-
dio, og jeg tror heller ikke at mange 
utenlandske sjåfører hører på norske 
FM-sendinger i dag, sier Gustavsen.

Han understreker imidlertid at  
Statens vegvesen allerede i dag distri-
buerer grunndata på �ere ulike språk 
slik at kommersielle aktører kan vide-
reutvikle dette for sine GPS-systemer.

– I tillegg leverer vi en grask 
karttjeneste over mobilnettet. I sum gir 
det �ere kanaler fra vegtrakksen- 
tralene og ut til trakantene, selv om vi 
ikke når alle, sier Gustavsen.

BLIR DET STILLE I F ØRERHYTTA?
Snart stenges FM-nettet:

Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

Dette er DAB
DAB er forkortelsen for Digital Audio Broad-
casing. I korthet betyr det at dagens analoge 
FM-signaler erstattes med digitale radiosig-
naler. Fordelene er flere, blant annet øker 
antall kanaler og lyden blir bedre. Dagens 
teknologi heter DAB+. Det er en videreutvik-
ling av DAB-systemet som ble lansert for 
snart tyve år siden. Forskjellen på de to lig-
ger i det alt vesentligste på lydkvaliteten og 
på hvordan man komprimerer lyden. DAB+ 
ble lansert i 2007, og gir enda også rom for i 
sende tilleggstjenester som bilder og tekst.
Slukningen av FM-nettet i Norge starter ons-
dag 11. januar 2017 klokken 11.11. Da slukkes 
de nasjonale FM-senderne i Nordland, før 
resten av landet følger etter. De to siste fyl-
kene til å stenge ned FM-senderne er Troms 
og Finnmark, her sendes siste FM-signal over 
eteren den 13. desember 2017.
Ifølge tall fra Radio.no har idag tre av ti DAB+ 
radio i bilen sin. Blant lastebilene er det enda 
færre biler som har mulighet for mottak av 
DAB signaler.

BEDRE VARSLING: 
Veidirektør Terje Moe 
Gustavsen tror ikke 
innføringen av DAB vil 
føre til problemer for 
radioglade lastebilsjå- 
fører. Han mener derimot 
at teknologien vil være 
en fordel for trafikante-
ne. (Foto: Jan Harry 
Svendsen
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BLIR DET STILLE I F ØRERHYTTA? Varierende 
kvalitet
Løsningen for mange lastebileiere 
for å få DAB i bilen blir å utstyre 
den med adaptere. Dette er løse 
enheter, som er forholdsvis enkle 
å montere, og som konverterer 
DAB-signalet og sender det til 
bilradioen enten via en linjeinn-
gang eller som et FM-signal.  
Enheten blir med andre ord en 
«lokal» FM-sender som man kan 
tune inn på via FM-radioen man 
allerede har. Ulempen med 
systemet er at man i mange tilfel-
ler mister mye av funksjonaliteten 
som ligger i moderne bilradioer 
hvor blant annet kanalvalg er �yt-
tet til betjeningsorganer montert 
på rattet. 

Samtidig varierer kvaliteten på 
enhetene enormt. NAF har testet 
�ere enheter av denne typen,  
senest i januar i år, og konklusjo-
nen er at produktene fremstår 
som halvferdige.

– Korrekt montering er svært 
viktig for hvor godt mottak du får. 
Vår erfaring er at man også her får 
hva man betaler for. Pris henger 
helt åpenbart sammen med kva-
litet, sier Jan-Ivar Engebretsen 
som er kommunikasjonsrådgiver 
i NAF.

LØSNINGEN: For mange lastebileieren blir 
løsningen å bygge inn en adapter i bilen. Den 
konverterer DAB-signalet slik at bilradioen 
fortsatt kan brukes. (Foto: Radio.no) 
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Statens vegvesen ønsker å få 
på plass 90 døgnhvileplasser 
innen 2023. Forslag til nasjonal 
plan for hvileplasser er nå ute 
på høring.

«Tungbilsjåfører må få gode muligheter 
til å overholde kravet om hviletid. Dette 
er viktig både for tra�kksikkerheten og 
sjåførenes helse og arbeidsmiljø», skriver 
Vegdirektoratet i en pressemelding.

Målet i NTP er å ha 80 døgnhvileplas-
ser innen 2023. I forslaget som Statens 
vegvesen nå har på høring er det tegnet 
inn vel 90 plasser, inkludert  dagens 37 
døgnhvileplasser  som er i drift.

Utarbeidet med NLF, NTF og YTF
Forslaget til nasjonal plan tar utgangs-
punkt i håndbok om døgnhvileplasser 
for tungtransporten fra 2010. Den ble 
utarbeidet i nært samarbeid med Norges 
Lastebileier-Forbund, Norsk Transport-
arbeiderforbund og Yrkestra�kkforbun-
det.

– Med tanke på hvor hvileplassene skal 

ligge, har vi forsøkt å ta hensyn til syns-
punkter fra transportnæringen.

Det sier Gudmund Nilsen i Statens 
vegvesen som leder arbeidet med hør- 
ingen.

En god pekepinn
Administrerende direktør i NLF Geir A. 
Mo mener Vegvesenets nasjonale plan for 
hvileplasser er en god pekepinn på be- 
hovet for økte bevillinger til utbygging.

– Vi håper planen blir vedtatt i sin hel-
het, og at Samferdselsdepartementet  
disponerer de nødvendige midlene for å 
iverksette arbeidet så fort som mulig, sier 
Mo.

Klare retningslinjer
Det er viktig at hvileplassene oppfyller 
�ere minstekrav til plass, hygiene og sik-
kerhet. Døgnhvileplassene skal som  
minimum ha gode toaletter, dusjer og 
belysning. Gudmund Nilsen i Statens 
vegvesen sier de i tillegg til synspunkter 
på lokalisering ønsker innspill både på 
plassenes størrelse og andre forhold som 
er viktig for at plassene skal bli et godt 
tilbud for sjåførene. Sjåførene har erfaring 
med plassene som har vært i drift noen år, 
og vet hva som er viktig.

– Det er mange pauseplasser langs veg-
nettet ved bensinstasjoner, vegkroer med 
mer. Vi har foreslått at disse plassene som 
har tilgang til toalett skal identi�seres, 
slik at vi på sikt får et stort antall pause-
plasser som er skiltet i tillegg til døgn- 
hvileplassene, sier Nilsen.

Foreslår 
over 50 nye 
døgnhvile-
plasser

OPPFYLLER KRAV: Vinstra vegpark er en av flere nye døgnhvileplasser som oppfyller samtlige krav til plass, hygiene og 
sikkerhet. Totalt ønsker Vegvesenet å få på plass 90 hvileplasser innen 2023. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

UNDERLIG: Geir A. Mo stusset på at døgnhvileplasser ikke 
var nevnt i statsbudsjettet med et eneste ord. (Foto: Stein 
Inge Stølen)

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!

Tekst: STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no
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• NLF-SPESIALIST PÅ ALLE AVDELINGER
• STØRRE RABATTER, LAVERE PRODUKT-PRISER

KONTAKT DIN LOKALE NLF-SPESIALIST:

Kjører du litt mer enn folk fl est, merker du fort forskjell om du har dekk skreddersydd for akkurat dine 
behov. Fordelen med å være NLF-kunde hos Dekkmann er at du kan velge i et bredt utvalg kvalitets-
dekk, og få akkurat de rådene du trenger. Kontakt din lokale Dekkmann-forhandler så sørger vi for at 
du har optimalt utstyr som tåler en lang dag på veien.

PRISEKSEMPLER: Priser er eks. mva og miljøavg. 

Nyhet!

RIKTIGE
DEKK ER
VIKTIG

Viktige oppdrag krever riktige dekk. 
Vi har utvalget.

Sarpsborg: Kristian Ørstad, 69 10 22 90 . Moss: Arild Åsen, 69 20 66 30. Ski: Ketil Hansen, 23 69 92 45. Oslo Furuset: Joar Persen, 23 06 81 10. 
Bærum: Ole Vigdal, 23 69 92 15. Drammen: Glenn Opsahl, 32 24 29 40. Skjetten: Trond Halvorsen, 64 83 11 80. Hamar: Per Kristian Lier, 62 55 39 20. 
Gjøvik: Jahn Olav Bråten, 61 17 27 66. Rudshøgda: Rune Saugstad, 62 34 40 01. Lillehammer: Jonny Iversen, 61 25 08 06. Otta: Synnove Tofte, 
23 69 92 10. Borgeskogen: Tor Andre Nygård, 23 69 92 25. Skien: Steinar Goberg Olsen, 35 59 56 00. Arendal Stoa: Kjell Vidar Høilund, 37 02 24 90. 
Kristiansand: Jan Inge Høilund, 38 14 83 00. Mandal: Jan Heddeland, 23 69 92 05. Stavanger: Arnfi nn Bjerkestrand, 23 69 92 56. Haugesund: Rolf 
Arne Olsen, 93 40 71 10. Bergen Trucksenter: Morten Bauge, 23 06 81 55. Førde: Dag Ove Kusslid, 57 83 72 60. Ålesund: Øystein Årsheim, 70 17 24 30. 
Molde: Kjell Inge Julseth, 71 20 60 00. Kristiansund: Rolf Strandenæs, 23 69 92 35.Oppdal: Svein Bjørnar Riise, 72 42 16 22. Trondheim: John-Tore 
Dreier, 23 06 81 80. Namsos: Rune Strand, 23 06 81 70. Brekstad: Geir Finseth, 90 57 84 37. Steinkjer: Øyvind Solheim, 47 91 59 13. Åfjord: Pål 
Johan Larsen, 95 25 05 85. Stjørdal: Sverre Myrvold, 48 08 24 03.  Frøya: Kristian Karlsen, 95 76 87 59. Storslett: Andrè Karlsen, 91 67 45 68. Surnadal: 
Halvor Drøpping, 92 84 48 22. Fagernes: Bob van Dam, 91 11 11 25. Gol: Roger Skorpen, 90 04 47 07. Mosjøen: Frank Avdem, 75 11 28 70. Mo i Rana: 
Frode Øien, 75 19 89 50. Bodø: Frode Mellingen, 75 54 83 00. Harstad: Jim Evensen, 77 00 09 70. Tromsø: Bjørn Bergli, 77 60 79 99. Setermoen: 
Sigmund Punnerud, 23 06 81 60. Alta: 78 44 22 70. 

385/65R22.5 HSW2 Scandinavia Styr  3.678,- 
385/65R22.5 HTW2 Scandinavia Tilhenger 3.530,- 
315/70R22.5 HDW2 Scandinavia Driv  3.602,- 
385/65R22.5 M277 M+S  Styr/tilh. 2.944,- 
295/80R22.5 SY397   Driv  3.785,- 
315/80R22.5 BD 200R  Driv  2.708,- 
315/80R22.5 D980 M+ S   Driv   2.457,- 
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At bilberging som yrke har sine 
særegenheter i forhold til annen 
lastebiltransport er ingen nyhet. 
Men hvor særegen er bransjen? 
Noe tall fra en bransjeunder- 
søkelse gir svar.

Blant NLFs medlemmer er det et åttitalls 
bilbergerbedrifter. Bakteppe for at vi i 
januar i år kontaktet disse var at spørsmå-
let om egen tari�avtale for bilbergere har 
blitt reist ved �ere anledninger de siste 
årene. Det må innrømmes at vi nok had-
de ønsket en høyere svarandel  enn 35 % 
på undersøkelsen.  Når dette er sagt er 
likevel tilbakemeldingene, slik de er gjen-
gitt i �guren, med stor sannsynlig repre-
sentative for bransjen.

Det er særlig på �re områder at bilber-
gerne mener de skiller seg ut fra øvrige 
lastebiltransportører. Dette er angitt på 
en skala fra lite (1) til mye (5) med «topp-
score» for:

•   Uregelmessig arbeid (4,34)
•   Arbeidet må fullføres (4,07)
•   Beredskapsvakter (4,0)
•   Arbeidstidens lengde (3,89)

Yrkesmessig er en rekke ansatte i bil-
berger�rmaene utdannet som mekanike-
re. Foruten reparasjoner står også kunde-
behandling sentralt, mens selve kjøringen 
nok utgjør en mindre del av arbeidsdagen 
for mange av de ansatte. 

Til tross for disse særegenhetene var de 
langt �este av den oppfatning at:
•   Man løste bransjens utfordringer best 

via lokale avtaler med de ansatte
•   Der tari�avtale var aktuelt fungerte 

Godsoverenskomsten pluss særavtale 
greit.
Uansett tari�tilknytning er organise-

ringen av turnus- og vaktordninger et av 
nøkkelspørsmålene for våre bilberger-
medlemmer i rollen som arbeidsgivere.Tekst: OLAV HERMANSEN NLF Arbeidsgiver ogh@lastebil.no

BILBERGERNE – 
IKKE SOM ANDRE LASTEBILEIERE?
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På hvilke områder skiller bilbergervirksomheten seg, 
etter din erfaring, vesentlig fra «vanlig» lastebiltransport?
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Gjelder alle som importerer kjøretøy/henger og løse dekk!

Har dereregistret bedriften!

Norsk Dekkretur tilbyr en felles bransjeløsning for 
å løse forpliktelsene produsenter og importører er pålagt når 

det gjelder innsamling og gjenvinning av kasserte dekk.

Det gjelder alle importører av biler, lastebiler, busser, 
 traktorer, anleggsmaskiner og alle andre hengere og kjøretøy 

som har dekk og løse dekk.

Registrer din bedrift på dekkretur.no i dag, 
vær med og ta miljøansvar.

dekkretur.no

VI TAR 
MILJØ-

ANSVAR!

• Underlag for veier og næringstomter
• Støyvoller mot veier og bebyggelse
• Sviktunderlag i travbaner
• Overdekning på nedlagte avfallsdeponier
• Granulat i kunstgressbaner
• Fjellsprengningsmatter
• Veislodder
• Dekksider til silopress
• Fendere til brygger og plattformer

Gamle dekk kommer til nytte:

Nå har vi gjort det enkelt,
bruk vår nye importkalkulator 

på dekkretur.no for å 
rapportere importen.



16 NLF-MAGASINET 2016 • NR 7

Transportkriminalitet er ett av to 
hovedsatsningsområder for 
Statens vegvesen sin nyoppret-
tede krimgruppe. Lederen av 
gruppen, Jon Molnes, trenger 
hjelp fra transportbransjen.

– Vi er ikke ute etter å ta sjåføren. Vår 
oppgave er å se hva som skjer i leddene 
bak sjåføren,  spole tilbake og se etter 
mønstre slik at vi på den måten kan av-
dekke bakmennene og de selskapene som 
bevisst jobber på feil side av regelverket, 
sier Jon Molnes.

Han er avdelingsdirektør i Seksjon for 

tra�kant og kjøretøykriminalitet i Statens 
vegvesen. 

Trenger tips
– Det er svært viktig for oss at seriøse 
transportører tar et standpunkt og melder 
fra til oss på krimtips@vegvesen.no når de 
ser at andre bryter regelverket. Vi er klar 
over at bransjen er presset på marginer og 
det blir ikke bedre ved at mange aksepterer 
ulovligheter, noe som fort bidrar til at �ere 
må drive i gråsonen eller ulovlig for å hen-
ge med, forklarer Molnes.

Han synes det er underlig at de ikke får 
�ere tips.

– Hvordan kan man få en levedyktig 
bransje, dersom man godtar fusk og re-
vestreker? Det blir vanskelig å konkurre-
re mot de som bygger forretningen på 
bevisst juks ved å kjøre med overlast, uten 

løyver, bruker falske sjåførkort og som 
har sjåfører som mottar stønad fra NAV, 
sier Molnes. 

På jakt etter bakmennene
– Målet er å ta bakmennene og de som 
ikke driver seriøst eller innenfor ramme-
ne som loven tegner opp. Vi ser etter 
mønstre og sammenhenger slik at vi kan 
avdekke systematiske brudd hos trans-
portkjøper, speditør eller transportør, 
forklarer Molnes.

Han sier at målet er å anlegge saker 
mot de som driver kriminelt.

– Vi går til aksjon og anmelder til po-
litiet når vi ser at det er grunnlag for det.

Ser etter større sammenhenger
Nettopp transportbransjen er ett av to 
hovedsatsningsområder det neste året. 

Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

JAKTER PÅ 
BAKMENNENE

Vil organisert transportkriminalitet til livs:

ØNSKER TIPS: Jon Molnes leder krimgruppen i 
Statens vegvesen. Han ønsker at bransjen skal 
tipse om ulovligheter på krimtips@vegvesen.no. 
(Foto: Jan Harry Svendsen)
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– Vi jobber ikke med enkeltbrudd, men 
samler informasjon for å kunne se på de 
store sammenhengene, på forhold hvor 
det gjentatte ganger har vært manipulert 
med skriveren, på sosial dumping – og 
andre brudd. Dette handler til syvende og 
sist om tra�kksikkerhet, om like konkur-
ransevilkår og kriminelle handlinger, og 
det handler om mer enn bare sjåfør. Det 
handler også om de øvrige leddene i 
transportkjeden, sier Molnes

Innsats mot varebiler
– Vi har ønske om å legge til rette for 
operative aksjoner det neste året.  En 
bransje vi kommer til å se nøyere på er 
varebilene og transportbilene under 3,5 
tonn. Her er det mye å ta tak i. Litt av 
problemet er at disse i stor grad går under 
radaren slik kontrollregimet er innrettet 
i dag. forklarer Molnes.

Må ta standpunkt
Han mener transportnæringen må ta et 
standpunkt. 

– Transportbransjen står foran en frem-
tid hvor transportmengden vil øke kraf-
tig. Men det nytter ikke å drive med 
snusk og ulovligheter, like lite som det 
nytter å drive lovlig og se på at andre juk-
ser. Transportørene må ta et valg om de 
vil ha det slik, eller om de vil ha like kon-
kurranseforhold og en bransje der tra�kk-
sikkerhet og ordnede former er i fokus. 
Derfor er det også svært viktig at vi får 
tips fra bransjen. For uten hjelp fra de som 
til daglig føler dette på kroppen klarer 
heller ikke vi å gjøre noen forskjell av be-
tydning.  Næringen selv er en sentral 
samarbeidspartner for at vi skal kunne ta 
de rette grepene, avslutter Molnes.

KRIMGRUPPE: Statens vegvesens krimgruppe jobber med å avdekke organisert transportkriminalitet hvor målet er å ta 
bakmennene. (Illustrasjonsbilde: Stig Odenrud) 

SJÅFØR: Den enkelte sjåfør er ikke hovedfokuset til 
krimgruppen. (Foto: NLF Arkiv)



Det er svært få logistikkaktører som kan 
måle seg med Tine – både når det kom-
mer til økonomi, antall kjørte kilometer 
med lastebil og ikke minst miljøsatsing. 
Som de �este andre kjemper i transport-
sektoren er de helt avhengige av de utal-
lige små og mellomstore lastebilbedrifte-
ne som utfører innleide transportoppdrag. 

90 prosent NLF-medlemmer
Mens noen av konkurrentene kun innfø-
rer tiltak for å redusere eget utslipp, velger 
Tine å ta ansvar for alt utslipp som gene-
reres av sin transport – både med egne 
kjøretøy og innleide.

Meierigiganten mener alvor når de sier 

at de skal bli grønne. De avholdt nylig et 
kicko�-møte hvor de lanserte sin nye mil-
jøstrategi for leietransportørene. Av de 
totalt 36 oppmøtte uavhengige lastebilei-
erne var hele 33 NLF-medlemmer.

Ny transportavtale
I sammenheng med Tines nye miljøsatsing 
har det blitt utarbeidet en ny avtale som 
samtlige innleide transportører må følge. 
Denne skal sikre at transporten utføres på 
en for begge parter forsvarlig måte, både 
med hensyn til e�ektivitet, kvalitet, sik-
kerhet og klima-/miljøutslipp.

– Vi skal være helt klimanøytrale innen 
2020. Det innebærer en reduksjon i utslipp 
på 75 prosent i forhold til nivåene i 2014. 
For å klare det, må vi ha med alle trans-
portørene våre på laget, forteller Olav  
Håland, kommunikasjonsrådgiver i Tine.

Kun Euro VI og biodiesel
Hvis du skal ta oppdrag for Tine, må du 
forplikte deg til utelukkende å kjøre med 
biler som oppfyller Euro VI-standard  

– VI TRENGER NLF
FOR Å NÅ MÅ LET

Tine har tenkt å bli klima- 
nøytrale innen 2020 og marker- 

er dette med en ny miljørettet 
transportavtale. For å greie det 

må de ha sine innleide tran- 
sportører med på laget. Disse 

består i stor del av NLF- 
medlemmer. 

KLAR FOR MILJØSKIFTE: Lastebileier Ola Inge 
Svinsås har fire biler som går for Tine. Tre av disse 
er allerede Euro VI, den siste byttes straks ut.

Tekst og foto: STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no
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eller bedre innen 2020. Dette gjenspeiles 
også i godtgjørelsen for bompenger i av-
talen, som kun tar utgangspunkt i de sat-
ser som vil være gjeldende for Euro 
VI-biler. Samtidig åpner Tine for at 
transportørene skal kunne benytte seg av 
andre drivkilder, som hydrogen eller elek-
trisitet.

For alle som bruker dieselkjøretøy skal 
det utelukkende benyttes syntetisk biodi-
esel (HVO) ved transport for Tine i frem-
tiden. Der hvor selskapet ikke kan levere 
HVO gjennom sine egne anlegg, må 
transportørene selv etterspørre HVO hos 
andre leverandører.

– Vi er klare
Euro VI-andelen hos Tines innleide 
transportører ligger i dag på 39 prosent. 

Selskapet estimerer at denne andelen vil 
øke til 54 prosent i 2017. Lastebileier Ola 
Inge Svinsås i RBL AS er ett av mange 
NLF-medlemmer som deltok på Tines 
miljømøte. Han har ingen problemer med 
å nå kravene i den nye avtalen.

– Jeg har �re biler som går for Tine i 
dag. Tre av disse er allerede Euro VI, den 
siste blir snart byttet ut. Når det gjelder 
andre energiformer må vi vente til tilgjen-
geligheten er bedre. Men vi vil gjerne 
være med der også, sier Svinsås.

Margrete Søvareid i Sørvest Transport 
stiller like sterkt. Hun har tre biler i drift 
for Tine, to av disse er Euro VI og den 
tredje byttes ut til neste år.

– Det er samtidig viktig at vi ikke blir 
belastet en høyere pris for bruk av HVO 
enn det Tine selv har forhandlet frem. 

Skal vi bidra, må det være på like vilkår, 
sier hun.

Ingen problemer med HVO
49 prosent av Tines selveide lastebiler 
går i dag på syntetisk biodiesel (HVO). 
I Oslo går også 9 innleide biler på dette. 
Selskapet har gjort seg opp mange inter-
essante erfaringer etter ett års bruk av 
biodiesel på �ere kjøretøy, fra Euro 
IV-klasse til Euro VI-klasse. De har 
ikke funnet noen målbare forbruksøk-
ninger, ingen problemer i streng kulde, 
ingen problemer ved veksling mellom 
fossilt drivsto� og HVO, ingen drifts-
forstyrrelser på kjøleaggregat, samt ikke 
en eneste lekkasje eller utett pakning. De 
konkluderer med at HVO i sum er et 
bedre drivsto� enn fossil diesel.

– VI TRENGER NLF
FOR Å NÅ MÅ LET

MED PÅ LAGET: 
Kommunikasjonsråd-
giver Olav Håland 
lover at lastebileier 
Margrete Søvareid 
ikke skal få 
merkostnader knyttet 
til bruk av HVO. 

STÅR PÅ FOR TINE: Meierigiganten er helt avhengig av sine 
innleide transportører for å nå målet om å bli klimanøytral 
innen 2020.
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Merk deg 16. april 2016. Denne datoen er et viktig skjæringspunkt for 
alle som frakter levende fisk. NLF jobber med regelendringer.

Dommen fra Senja Tingrett er ikke til å 
misforstå; tiltalte skal fri�nnes for ikke å 
ha brukt sjåførkort eller diagramskive 
under transport av levende �sk grunnet 
unnskyldelig rettsvillfarelse. 

Ny praksis
– Problemet er at Statens vegvesen iverk-
setter kontroller med påfølgende anmel-
delser uten å informere om ny praksis for 
håndhevelse av reglene for kjøre- og hvi-
letid, sier NLF-advokat Skjalg Røhne 
Halvorsen.

I domsslutningen har nemlig retten 
konkludert med at de �nner det bevist 
utover enhver rimelig tvil at Statens veg-
vesen i perioden fra 2009 til 2014 ikke 
reagerte på at transport av levende �sk 
skjedde uten sjåførkort. I bransjen var det 
en gjengs oppfatning om at man ble vin-
ket videre dersom bilen var rigget for 
transport av levende �sk. 

Manglende informasjon
– Dommen er prinsipielt svært viktig og den 
får store konsekvenser for de som transpor-
tere levende �sk, forklarer Halvorsen.

I domsslutningen fra Senja Tingrett 
konkluderes det nemlig med at manglen-
de informasjon fra Statens vegvesen oven-
for transportørene gjør at retten �nner 
rettsvillfarelsen unnskyldelig. Statens 
vegvesen, som godt kjente til praksisen i 
bransjen skulle med andre ord ha infor-
mert tydeligere overfor bransjen om at de 
begynte å håndheve regelverket for trans-
port av levende �sk strengere.

 Det betyr at alle likende saker fra  
før april 2016 berøres. Vi oppfatter at dis-
se sakene nå henlegges når vi tar  

kontakt med påtalemyndigheten, sier 
Halvorsen.

– Retningslinjer må på plass
NLF-advokaten sier at litt av problemet 
nå er at hensynet til dyrevelferd står i mot 
hensynet til kjøre og hviletid. 

– Det viktige blir å �nne et godt ram-

meverk og en håndtering som kan ligge i 
bunn for når hensynet til dyrevelferd skal 
trumfe hensynet til kjøre- og hviletid, sier 
Halvorsen.

Nå jobber Norges Lastebileier-Forbund 
sammen med Nortura, Kjøtt- og Fjørfe-
bransjen, Sjømat Norge og NHO Mat og 
Bio med å se på regelverket slik at man 
kan få til lempinger for på den måten å 
kunne gjennomføre transportene innen-
for gjeldene regelverk. 

– Det er viktig å få på plass retnings-
linjer for hvordan transport av levende �sk 
skal håndteres, sier Halvorsen.

Sjåførkort må brukes
I følge Rune Damm i NLF er arbeidet 

krevende, ikke minst fordi dyrevelferden 
veier tungt i et regelverk som ikke har 
rom for �eksibilitet. Flere transportører 
mener dyrevelferdsloven settes til side 
etter at Statens vegvesen begynte å prak-
tisere regelverket rundt kjøre- og hviletid 
for de transportørene som frakter levende 
�sk. 

– Vi ønsker å få på plass et regelverk 
hvor hovedprinsippet er at normale kjøre- 
og hviletidsbestemmelser følges, men 
hvor man kan gjøre tillempinger under 
kontrollerte former når hensynet til dyre-
velferden taler for det, sier Damm. 

Han mener det bør være en selvfølge at 
også denne typen av transporter foregår 
med sjåførkortet i skriveren.

– ØNSKER 
REGELVERK

TRANSPORT AV LEVENDE FISK:

Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

MÅ KUNNE GJØRE TILLEMPINGER: Hovedprinsippet 
må være at reglene for kjøre- og hviletid følges, men 
hvor man kan gjøre tillempinger under kontrollerte 
former når hensynet til dyrevelferd taler for det, sier 
Rune Damm i NLF. (Foto: Tore Bendiksen)

TANKBILER: Transport av levende fisk skjer på 
tankbiler. Statens vegvesen har intensivert 
kontrollen av denne typen av transport med 
påfølgende anmeldelser dersom kjøre- og 
hviletid ikke overholdes. Bilen på bildet har 
ikke noe med den omtalte dommen i 
artikkelen å gjøre, og er kun brukt som en 
illustrasjon på hvordan en typisk bil for 
transport av levende fisk ser ut. (Foto: 
Kristensens Transport)
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Mange 
utfordringer
Transport av levende fisk er 
krevende – og utfordringe-
ne er mange. Både for fisk 
og for transportør.

Ett av problemene er at vannkvaliteten 
i tankene raskt forringes under tran- 
sport, selv om dagens moderne biler har 
egne oksygenanlegg. I tillegg er det 
problemer med pH-nivåer som stiger og 
dannelse av ammoniakk-gass. Begge er 
skadelig for fisken. Det, sammen med 
utfordringen i forhold til å holde vannet 
i tankene kaldt (viktig for oksygenopp-
tak), gjør at man som transportør ikke 
har all verdens tid å ta av når man skal 
få fisken frem. En døgnhvil på 9 eller 11 
timer vil høyst sannsynlig føre til at 
hele lasset blir ødelagt – selv å måtte 
stå over en ferge kan få alvorlige følger 
for lasten. Det, sammen med lange 
transportavstander, gjør at mange 
transportører ser det som en stor utfor-
dring dersom man uten unntak må følge 
reglene om kjøre- og hviletid for denne 
typen av transport. 

MOTSTRIDENDE: - Hensynet til dyrevelferd 
settes opp mot hensynet til kjøre- og hviletid, 
og derfor er det også viktig at 
man får på plass 
retningslinjer for 
denne typen 
transport, sier 
NLF-advokat Skjalg 
Røhne Halvorsen. 
(Foto: NLF-Arkiv)

MOTSTRIDENDE: - Hensynet til dyrevelferd 
settes opp mot hensynet til kjøre- og hviletid, 
og derfor er det også viktig at 
man får på plass 
retningslinjer for 
denne typen 
transport, sier 
NLF-advokat Skjalg 
Røhne Halvorsen. 
(Foto: NLF-Arkiv)

– Må man bryte regelverket av hensyn 
til dyrevelferden må årsaken dokumente-
res grundig, sier han.

– Må være rom
Damm er likevel klar over at det er man-
ge utfordringer som melder seg når man 
frakter levende �sk.

– Hovedutfordringen er at mange av 
transportene skjer over lange avstander 
og at vannkvaliteten i tankene forringes 
raskt selv om man tilsetter oksygen. 
Samtidig er det et problem at det er få 
sjåfører med nødvendig kompetanse, noe 
som bør oppfattes som et problem for 
bransjen og ikke bare for bileieren, sier 
Damm.

Han understreker likevel viktigheten 
av å ha et regelverk i bunn.

– Intensjonen er at man i all hovedsak 
skal følge kjøre- og hviletiden, men  
regelverket må samtidig ha rom for å 
gjøre tillempinger når det er særlige for-
hold som taler for at man skal gjøre det, 
ser han.

Et møte med politisk ledelse i Sam-
ferdselsdepartementet, Nærings- og  
�skeridepartementet og Landbruks- og 
matdepartementet sammen med NLF  
er planlagt utover høsten. Planen er å 
diskutere problemstillingen rundt tran- 
sport av levende dyr.



Direktør for nyttekjøretøy hos Harald A. 
Møller, Håkon Fergestad, er kritisk til 
statsbudsjettet og hevder at regjeringen 
ikke får med seg varebilene.

Dårlig nytt for næringslivet
– Der er positivt at regjeringen fortsetter 
omlegging av bilparken i en mer miljø-
vennlig retning, men vi reagerer på at 
regjeringen ikke ser hvilke utslag 
dette får for varebilene, sier Fer-
gestad.

Han mener budsjettet er 
dårlig nytt for næringslivet 
som nå møter økte pri-
ser på varebiler 
som en følge av 
omleggin-
gen i 

bilavgiftene der avgiftene på en varebil er 
basert på en personbilavgift som 
stra�er store
biler.

– I visse tilfeller kan det være riktigere for 
miljøet å velge en stor varebil fremfor �e-
re små, sier Fergestad.

Åpner for ny teknologi
Helt svart er det likevel ikke. Lyspunktene 
i budsjettet �nnes også, ikke minst når det 
gjelder  innfasing av ny teknolog.

– Slik vi ser det fremmer avgiftsomleg-
gingen ytterligere innfasing av ny tekno-
logi. Ulempen er bare at ladbar teknologi 
ikke ennå har gjort sitt inntog blant vare-
bilene, forklarer Fergestad. 

Han mener det er en ulempe at avgifte-
ne for varebiler blir basert på teknologi 
som ennå ikke er tilgjengelig i varebiler og 
råder partene som skal forhandle om bud-
sjettet til å sørge for at avgiftssystemet blir 
bedre tilpasset nyttekjøretøyer.

Stort etterslep
I budsjettet får Samferdselsdepartemen-
tet 62,4 milliarder å rutte med. Det er en 
økning på 2,6 milliarder fra 2015 – og 
e n stor del av midlene skal gå til 

å ta igjen vedlikeholdset-
terslepet på riks- og 

fylkesveier. NLF 
frykter like-

vel at be-

Statsbudsjettet:

VAREBILENE 
ER TAPEREN

Møller, Håkon Fergestad, er kritisk til 
statsbudsjettet og hevder at regjeringen 
ikke får med seg varebilene.

Dårlig nytt for næringslivet
– Der er positivt at regjeringen fortsetter 
omlegging av bilparken i en mer miljø-
vennlig retning, men vi reagerer på at 
regjeringen ikke ser hvilke utslag 
dette får for varebilene, sier Fer-
gestad.

Han mener budsjettet er 
dårlig nytt for næringslivet 
som nå møter økte pri-
ser på varebiler 
som en følge av 
omleggin-
gen i 

basert på en personbilavgift som 
stra�er store
biler.

å ta igjen vedlikeholdset-
terslepet på riks- og 

fylkesveier. NLF 
frykter like-

vel at be-

Økt avgift på drivstoff, dyrere varebiler og ingen midler til døgn- 
hvileplasser. Statsbudsjettet legger opp til et tøft år for transport-
bransjen.

Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no
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TAPERE: Varebilene blir taperen  
med avgiftsendringene som er foreslåt 

 i Statsbudsjettet for 2017. 
(Foto: Jan Harry Svendsen)
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• Dedikerte biler for transport av AdBlue®

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

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

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

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

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

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

vilgningene ikke er store nok til å kom-
me à jour med etterslepet siden 
bevilgningene til vedlikehold går ned 
med 50 millioner, og de økte midlene til 
fylkesveien spises opp av planlagte en-
keltprosjekter.

Samtidig savner NLF et større vekt-
legging av døgnhvileplasser. 

– Det er mange positive trekk ved 
statsbudsjettet for 2017, men vi hadde 
ønsket oss en enda sterkere satsning på 

transport. Ikke ett sted er det nevnt noe 
om døgnhvileplasser. Det er påfallende 
at turistveiene nevnes på en egen halvsi-
de og får bevilget 180 millioner kroner, 
mens et element som styrker tra�kksik-
kerheten og arbeidsvilkårene i bransjen 
ikke står beskrevet i det hele tatt, sier 
direktør Geir A. Mo i NLF.

Han etterlyser også økt satsning på 
bekjempelse av transportkriminalitet.

– Etter vår mening har denne organi-

serte tverretatslige satsningen bare så 
vidt kommet i gang. Det er et behov for 
en langt sterkere satsning for at vi skal 
kunne se e�ekten av en felles innsats mot 
økende transportkriminalitet, sier Mo.

Økte avskrivninger
I tillegg til økte avgifter på drivsto� er 
det også langt igjen før nivået på bom-
penger nærmer seg akseptable nivåer. 
Sammen vil de medføre strammere 
bunnlinje for en næring som allerede er 
under sterkt press fra blant annet uten-
landske transportører. 

– Siden økningen av autodieselavgif-
ten er en veibruksavgift og ikke en 
CO2-avgift er ikke hele næringslivet 
med på å betale regningen. Blant annet 
vil anleggsbransjen gå klar, sier Mo. 

Han frykter nå at de økte utgiftene vil 
forsinke utskiftningstakten til nyere og 
renere kjøretøy.

Slik sett er forslaget om økt avskriv-
ningssats på nyttekjøretøy en god nyhet. 
Men den får bare positiv e�ekt hos de 
som eier bilene selv. Tall fra Nordea viser 
at de �este av NLFs medlemmer leaser 
kjøretøyene. Dermed kan de heller ikke 
utgiftsføre bilene.

KRITISK: - Det er positivt at regjeringen legger opp til en 
omlegging av bilparken i mer miljøvennlig retning, men 
utslaget det får for varebilene er uheldig, sier direktør for 
Volkswagen Nyttekjøretøy, Håkon Fergestad. (Foto: Harald 
A. Møller) 

EN PRESSET BRANSJE: - Det er mye positivt med 
statsbudsjettet 2017, men vi hadde ønsket oss at et ble 
lagt enda mer vekt på transport. Slik forslaget ligger nå 
blir det tøft for en allerede presset bransje, sier Geir A. Mo 
som er direktør i NLF. (Foto: NLF Arkiv)



24 NLF-MAGASINET 2016 • NR 7

Administrerende direktør i NLF Geir A. Mo, 
er helt klar på at modulvogntog er en del av 
løsningen og ikke problemet slik Aftenposten 
hevdet i en artikkel. 

(FOTO: Stein Inge Stølen)
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TØI-rapport:

Mens land vi liker å sammenlikne oss 
med, deriblant andre nordiske land, viser 
til færre ulykker med lastebiler og færre 
drepte – er trenden i Norge motsatt. Her 
hjemme har vi omtrent 35 prosent �ere 
drepte i ulykker med tunge kjøretøy per 
innbygger enn gjennomsnittet i Europa. 
Rapporten slår videre fast at et tungt kjø-
retøy er involvert for hvert tredje dødsfall 
i tra�kken – en andel som er dobbelt så 
høy som i resten av Europa.

Samtidig er den prosentvise nedgangen 
i antall drepte i ulykker med tunge kjøre-
tøy mindre enn i andre land.

Mange svinger og dårlig standard
Og det er veiene som får skylden. I Sverige 
har nesten halvparten av veiene midtdeler 
og man har redusert dødsrisikoen med 
rundt 80 prosent. Her hjemme går bare 
åtte prosent av tra�kken på møtefrie 
motorveier. Det er lavest sammenliknet 
med 13 europeiske land. 

Samtidig er det norske veinettet preget 
av mange svinger. Det, sammen med få 
adskilte kjøreretninger, trekkes frem som 
den viktigste forklaringen til det relativt 
høye nivået av drepte i ulykker med tunge 
kjøretøy i Norge.

– Enormt etterslep
– Vi ser allerede i dag at tra�kksikkerheten 
lider av en skrantende veistandard og et 
økende antall utenlandske aktører med 
høyere risiko, sier Geir A. Mo som er di-
rektør i NLF.

Han mener etterslepet er enormt.
– Vi trenger langt over tusen kilometer 

med midtdelere, likevel er det bare bud-
sjettert med at det skal bygges 6,3 kilome-
ter. Det er hårreisende når det i budsjettet 
samtidig stadfestes at bare 23 prosent av 

veinettet oppfyller kravene til midtdeler og 
rekkeverk, sier han.

Økende transportmengde
Samtidig vet vi at transportmengden på 
veiene vil øke i årene som kommer. 
NLF-direktøren håper myndighetene 
snart våkner og ser hvilke konsekvenser 
den manglende satsningen på tra�kksik-
kerhet kan medføre.

– Det må handles raskt, og fordi det er 
helt minimalt hva som kan overføres til sjø 
og bane, må løftet komme på det eksis-
terende veinettet, sier han.

Tilbakeviser Aftenposten-artikkel
I en artikkel i Aftenposten i etterkant av at 
rapporten fra TØI ble fremlagt konklu-
derte avisen med at såkalte «monstervogn-
tog» vil øke dødsrisikoen på veiene.

Det tilbakevises av både TØI og av 
NLF. 

På sine hjemmesider skriver TØI at mo-
dulvogntog viser seg å utgjøre samme eller 
lavere sikkerhetsrisiko enn vanlige vogn-
tog. 

– Ettersom dagens praksis tilsier at et 
modulvogntog erstatter 1,2 til 1,5 vanlige 
vogntog, innebærer kjøring med denne 
typen vogntog færre vogntog på veiene for 
en gitt transportmengde og dermed også 
en marginal sikkerhetsforbedring, skriver 
TØI i en kommentar på sine nettsider.

Det er NLF-direktøren også enig i.
– Alle er enige om at modulvogntog bi-

drar til økt tra�kksikkerhet fordi de redu-
serer antallet lastebiler på veiene, men det 
er en viktig forutsetning at veistandarden 
holder et høyt nok nivå til å tåle kjøretøy 
på 60-tonn. Så lenge de hensynene ivaretas 
vil modulvogntog bidra til lavere ulykkes-
risiko på norske veier, sier Mo.

NORSKE VEIER UEGNET FOR 
TUNGTRANSPORT
En fersk rapport fra Trafikkøkonomisk institutt (TØI) slår fast at det 
står dårlig til med ulykkesstatistikken for tunge kjøretøy i Norge. Et 
nasjonalt veinett som ikke er egnet for tungtransport får skylden for 
de nedslående funnene.

FÅR SKYLDA: Norge har ikke samme 
positive utvikling hva gjelder ulykker 

med tunge kjøretøyer som ellers i 
Europa. Dårlige veier får mesteparten av 
skylden i TØI-rapport. Her fra Riksvei 33 

som ikke oppfyller veinormalen krav. 
(Foto: Stein Inge Stølen)

Tekst: STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no – JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no
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Under konferansen Transport og 
Logistikk benyttet mange fore- 
lesere anledningen til å ta en nød-
vendig alvorsprat. Det er store 
utfordringer i horisonten; mange 
av disse er verken politikerne 
eller næringslivet klare for.

Paris-avtalen som trer i kraft 4. november 
var ett av temaene som gikk igjen. Norge 
har forpliktet seg til vesentlige utslipps-
kutt, noe som ikke vil bli mulig uten ra-
dikale endringer i energimønstre, tekno-
logi og �nansiering.

– Må bruke huet
Dette var hovedbudskapet da veg- 
direktør Terje Moe Gustavsen sto på  
talerstolen like etter konferansens  
åpning. Han trakk frem NTP Gods- 
analyse og pekte på utfordringer som 
globalisering og internasjonalisering, 
befolkningsøkning og økonomisk utvik-
ling.

– Det er mange utfordringer knyttet 
til sikker vegtransport i fremtiden. Vi 
regner med en vekst innen godstransport 
på 50 prosent frem til 2050. Veldig mye 
av dette vil havne på vegene. Vi må der-
for bruke huet for å passe på at vi innret-
ter de riktige virkemidlene der de faktisk 
er e�ektive, fortalte Moe Gustavsen til 
et publikum bestående av næringslivs- 
ledere og politikere.

Transport og Logistikk 2016:

EN VEKKER FOR BRA NSJEN

Tekst: STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

REALITETSORIENTERING: Hvis noen enda ikke hadde 
absorbert budskapet fra NTP Godsanalyse, gjorde 
vegdirektør Terje Moe Gustavsen det klinkende klart fra 
talerstolen. (Foto: Stein Inge Stølen)
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EN VEKKER FOR BRA NSJEN

Overføringspotensialet krymper
Overføring fra veg til jernbane og sjø er 
et sentralt virkemiddel for å hindre en 
eksplosiv og usunn økning i vegtranspor-
ten. Men da jernbanedirektøren senere på 
dagen lanserte sin nye godsstrategi, ble 
dette enda en kalddusj for politikerne. 
NTP Godsanalyse viser til et overfø-
ringspotensial på mellom 5 og 7 millioner 
tonn fra veg til bane og sjø frem til 2030, 
gitt sterke virkemidler. Togene er forven-
tet å ta den største delen av dette. I den 
nye godsstrategien har Jernbaneverket 
estimert at overføring til jernbane bare 
ligger på 1,75 millioner tonn. Når den 
totale økningen på veg er estimert å ligge 
på rundt 125 millioner tonn, er det helt 
klart at overføring til jernbane og sjø ikke 
kommer til å være utslagsgivende.

Debatten foregikk mellom NLF- 
direktør Geir A. Mo og logistikkdi-
rektør i Vlantana Norge AS, Ruta  
Sakalauskaite. Det kan diskuteres 
hvorvidt Vlantana var riktig motstan-
der, siden selskapet nå er etablert i 
Norge med norskregistrerte kjøretøy. 
Den konkurransen lastebileierne opp-
lever som usunn, handler nok i større 
grad om �rmaer registrert i utlandet 
– altså en situasjon Vlantana befant seg 
i for noen år tilbake. Og Sakalauskaite 
var ikke overraskende mindre interes-
sert i å snakke om fortiden, og ville 
heller diskutere selskapets og nærin-
gens fremtid.

– Mange ville blitt luket ut
Geir A. Mo var opptatt av at ansvaret 
for tra�kksikkerhet og sosiale forhold 
ikke pulveriseres.

– Alle som frakter varer på norsk veg 
bør være underlagt de samme kravene. 
Derfor ønsker vi oss et transportpoliti. 
Jeg tror mange av de utenlandske  

selskapene som opererer på det norske 
markedet i dag hadde blitt luket ut hvis 
dette var på plass, fortalte han. 

Dette var Sakalauskaite uenig i, men 
hun trodde et slikt transportpoliti 
kunne være et sunt grep for å øke kva-
litetsnivået hos utenlandske lastebil- 
selskaper.

Litauiske sjåfører i norske biler
Et punkt hvor Vlantana har høstet 
kritikk er modellen hvor litauiske  
sjåfører hentes inn for å kjøre norske 
kjøretøy i Norge. Alle norske lover og 
regler knyttet til minstelønn og diett 
følges, men lønnsnivået ligger sam- 
tidig på et mye lavere nivå enn hos 
norske selskaper. Rekruttering av nor-
ske sjåfører har etter det NLF kjenner 
til ikke funnet sted. 

– Vi betaler norsk tari°ønn og  
følger alle norske lover og regler. Vi 
tilbyr også språkkurs i norsk til alle 
sjåfører, forteller Sakalauskaite.

Geir A. Mo i debatt 
mot Vlantana-direktør
Et av høydepunktene under konferansen var en debatt hvor 
konkurransen mellom norske og utenlandske transportører 
var tema.

Tekst: STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

MINSTEKRAV – MEN INTET MER: Logistikkdirektør i Vlantana Norge AS, Ruta Sakalauskaite, blir kritisert for 
praksisen hvor litauiske sjåfører hentes inn for å kjøre norskregistrerte lastebiler på minstelønn. (Foto: Stein Inge 
Stølen)

POLITIKK OG NÆRINGSLIV: Konferansegeneral  
Jo Eirik Frøise åpnet Transport og Logistikk 2016 
foran et publikum sterkt dominert av blå skjorter. 
(Foto: Stein Inge Stølen)
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Logistikkekspert Leif Arne 
Strømmen tror markedsutviklin-
gen innen olje og gass vil bedre 
seg. Men før den tid vil kundene 
ha vent seg til lavere distribu-
sjonskostnader, noe som kan 
føre til et permanent prispress 
på transportbransjen.

Strømmen er seniorvisepresident i olje- og 
gasslogistikkavdelingen hos Kuehne + Na-
gel og har lang fartstid både i logistikk-
bransjen og i foreningslivet. Under denne 
ukens Transport og Logistikk-konferanse 
på Gardermoen presenterte han sine 
fremidsutsikter for logistikkbransjen,  
basert på tall fra olje- og gassnæringen.

– Fra 2014 til 2016 har markedsvolu-
met gått ned med 44-55 prosent. Det 
ekstremt mye på to år, sier Strømmen. De 
to største aktørene på verdensbasis, 
Schlumberger og Haliburton, har hatt 
mer enn en 50 prosents reduksjon i om-

setning. Den samme tendensen kan sees 
i andre store olje- og gasselskaper.

Har redusert bemanningen
Dette betyr at en vil se en tilsvarende re-
duksjon i behov for logistikk.

– I 2016 forventer man at rundt 40 nye 
prosjekter skal starte opp. Det er det la-
veste på nesten 20 år, og en forventer hel-
ler ingen økning til neste år. Snarere mot-

satt, forteller Strømmen.
På grunn av mindre boring i den norske 

sektoren, har også Kuehne + Nagel redu-
sert bemanningen drastisk de siste to åre-
ne. Det samme gjelder hovedspeditøren 
Bring.

Tror på økt etterspørsel
– Energibehovet vil øke betydelig i frem-
tiden. De neste 15-20 årene vil etterspør-
selen øke med 50 prosent. Det betyr at 
det også vil bli økt etterspørsel etter ener-
giløsninger og tilhørende infrastruktur, 
spår Strømmen. Men dette tror han ikke 
nødvendigvis kommer transportbransjen 
til gode.

– I dag snur logistikkaktørene på alle 
steiner for å redusere transportkostnade-
ne. Dette fokuset vil de ta med seg videre 
etter at krisen er over, for å holde konkur-
ransenivået oppe. Flere aktører vil �ytte 
tjenester til lavkostland for å holde kost-
nadene nede på nivået som kundene etter 
hvert nå begynner å bli vant til, sier han.

– Dette skaper press på høykostland 
som Norge, hvor vi er blitt vant til et 
lønnsnivå som ikke er forenlig med den 
fremtidige markedsutviklingen, forteller 
Strømmen.

Tekst: STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

IKKE OPTIMIST: Leif Arne Strømmen er seniorvisepresident 
i olje- og gasslogistikkavdelingen hos Kuehne + Nagel. 
Han kom med en kraftig realitetsorientering under ukens 
transport og logistikk-konferanse. (Foto: Stein Inge Stølen)

SPÅR TRANGE TIDER FOR 
TRANSPORTØRER I OLJE- OG 
GASSEKTOREN

SPÅR TRANGE TIDER FOR 
Transport og logistikk 2016:



T rekkvogner – C ontainerbiler – K rokbiler – S kapbiler – F RC/ stykkgods T raller – W alking Floor – Dumpere

+

+

+

+

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

M
T0

06
88

legg til a  du o  +P LU S S  le iekunde n t s icer 
o  evt.repar joner p  il og påbygg (!  der det passe  deg 
best, i innland og tl nd, for minimal tomkjø ring og st tid. 
+P LU S S  vedlikehold rogram og f eksi ili et sø rger fo  å holde 
deg på landeveien der du har ditt eget fortjenes gru lag.  
+P LU S S  sitt anerkjente vedlikeholdsprogram – kommer til si  
også våre bruk bilkjø pere tilgode, i tillegg til at i   
til bile es historikk og fullt ut står inne for dem!

 +PLUSS

 +PLUSS

MT September 2015  04.09.15  14:29  Side 2

T rekkvogner – C ontainerbiler – K rokbiler – S kapbiler – F RC/ stykkgods T raller – W alking Floor – Dumpere

+

+

+

+

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

M
T0

06
88

legg til a du o +P LU S S leiekunde n t s icer
o evt.repar joner p il og påbygg (! der det passe deg
best, i innland og tl nd, for minimal tomkjø ring og st tid.
+P LU S S vedlikehold rogram og f eksi ili et sø rger fo å holde
deg på landeveien der du har ditt eget fortjenes gru lag.
+P LU S S sitt anerkjente vedlikeholdsprogram – kommer til si
også våre bruk bilkjø pere tilgode, i tillegg til at i
til bile es historikk og fullt ut står inne for dem!

+PLUSS

+PLUSS

MT September 2015  04.09.15  14:29  Side 2

Ny bil? Uten at det fordyrer? 

Be om ekstrabil - vi tilbyr døgn-/måneds-/årsleie enten du får plutselig

behov, får topper i transportoppdragene eller på annen måte ønsker å kjøre inn mer penger. 

Uttrykkene «biler som står» eller «mangler nok bil» hører historien til – med leiebil. 

Vårt sortiment spenner fra trekkvogner til komplette vogntog.

Utnytt! Reduser! Prisgaranti! Innbytte! Å leie handler om

å utnytte situasjoner som oppstår, eller å kunne redusere sin egen kapitalrisiko. Ei heller  

opplever våre leiekunder at løsningen er mindre konkurransedyktig enn tradisjonelt eierskap. 

Vi har prisgaranti ved fremleggelse av lavere tilbud. Vi tar gjerne innbytte!

Kort fortalt så er det mer lønnsomt å leie enn å stå, si nei til ekstra oppdrag, prøve

ut nye oppdrag eller annet som genererer mer innkjørte kroner i transportbedriften. Du er 

velkommen til en lastebilprat – vi i PLUSS er på lag for deg 

Hvorfor risikere kapital 
i kjøp av transportmateriell dersom du ikke 
er 100 % sikker på fremtiden? 
Du kjenner bransjen bedre enn oss selv 
– mye uforutsett kan skje – som leiekunde
av oss sitter vi med ansvaret for materiellet. 

S  •  Borgerskogen 46 • 3160 Stokke • Telefon +47 32 20 86 10
TRONDHEIM • Heggstadmoen 1 • 7080 Heimdal - STAVANGER • Varabergmyra 4 - 8 • 4050 Sola
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– Det har vært et ønske fra myndighetene 
om å få på plass en veileder som omhand-
ler sikring av betongelementer. Vi ser at 
det er mye dårlig sikring og vi vet om 
�ere tilfeller hvor elementene har falt av 
bilen under transport, forteller Inge Bør-
li som er kvalitetsleder i NLF og som er 
en av de som står bak rapporten som er 
utgitt i samarbeid med Betongelementfo-
reningen, Spenncon på Hønefoss og Ør-
land Transport AS.

– Hindre skader og ulykker
I detalj omhandler veilederen hvordan 
man skal sikre elementene slik at de kan 
fraktes så trygt og sikkert som mulig.

– En ting er at det kan skje ulykker, en 
annen er at korrekt sikring også forhin-
drer at elementene skades under transpor-
ten. Det er lite vits i å kjøre �ere hundre 
kilometer med elementer som ødelegges 
av transporten, forteller Børli.

Kasetthenger best
– Frakt av betongelementer må klassi�-
seres som spesialtransport og man må ha 
utstyr deretter. Best egnet er en kassett-

henger som er en semitrailer med 
sidevanger hvor hjulene går i 
egne hjulganger. I disse lastes 
så ferdige kassetter hvor ele-
mentene allerede er lastet på 
plass. Denne løsningen er 
den aller sikreste ut i fra 
hensyn til både tra�kk-
sikkerhet og sikkerhet 
for godset, sier Børli.

Han minner om at man utelukkende 
må bruke kjetting når man 

skal sikre be-
t o n g e l e -
m e n t e r 
som skal 
fraktes. 

– Fiber-
stropper er 
ikke egnet. 
D e r s om 

SLIK SIKRER 
DU BETONG- 
ELEMENTENE

NY VEILEDER:

Flere ulykker og mye dårlig sikring av betongelementer 
gjør at myndighetene har etterspurt en veileder for sikring 
av denne godstypen.

Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

ØNSKET: Inge Børli i NLF er en av de 
som har utarbeidet veilederen. (Foto: 
Jan Harry Svendsen) 
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 Inge Børli i NLF er en av de 
som har utarbeidet veilederen. (Foto: 
Jan Harry Svendsen) 

SURREFESTER: Surrefestene på tilhengeren må være 
korrekt dimensjonert for å tåle belastningene. Om styrken 
ikke er oppgitt i vognkortet, eller står stemplet inn på 
festet, skal man gå ut i fra at de er dimensjonert for to 
tonn. (Foto: Kjell Haugland) 



31NLF-MAGASINET 2016 • NR 7

lasten begynner å forskyve seg ryker �ber- 
stroppene – noe som ikke er tilfellet med 
kjetting.

Grundig
Veilederen beskriver i detalj hvordan 
man korrekt sikrer elementer på henge-
ren, enten man bruker heisklokker, pin-
nekrakk, direkte- eller loopsurring for å 
feste elementene. Den har tabeller som 
viser hvor mange kjettinger man må bru-
ke om man frakter veggelementer delt 
opp i vekt og størrelse på elementene. 
Det samme gjelder for transport av hull-
dekk. I detalj er det beskrevet hvor man 
skal plassere strø, hvor og hvordan kjet-
tingene skal plasseres og hvor mange 
kjettinger som kreves med hensyn til 
hulldekkenes størrelse og vekt.

–  De som sikrer etter veilederen vil 
oppfylle krav til lastsikring av betongle-
menter. Grunnen til at den ble laget var 
nettopp at myndighetene ønsket en vei-
leder som er utarbeidet av bransjen om 
hvordan man går frem for å sikre beton-
gelementer korrekt, sier Børli. Han sier 
veilederen vil bli tilgjengelig i KMV 
(Kvalitet og Miljø på Vei) og for NLFs 
medlemmer på lastebil.no. 

HEISKLOKKER: Alle elementer som er laget av medlemmer i Betongele-
mentforeningen har heisklokker som er armert for å tåle sideveis 

belastning. Dermed kan heisklokkene på norskproduserte elementer 
brukes som sikring. (Foto: Kjell Haugland)

KJETTING: Bruk aldri fiberstropper, eller langlenket kjetting, til sikring av betongelementer. De kan ryke. Minimumskravet 
til sikringsutstyr er kortlenket 8 mm grade 80 kjetting. (Foto: Kjell Haugland)



I en fersk stortingsmelding 
med trafikksikkerhet som tema 
gjøres det tydelig en gang for 
alle at oppdragsgiveren har et 
medvirkeransvar. – Det skal 
stilles krav til trafikksikkerhet 
ved bestilling av transport- 
tjenester, sier samferdsels- 
minister Ketil Solvik-Olsen.

Stortingsmeldingen som nylig ble presen-
tert for pressen på Taraldrud kontrollsta-
sjon er den første på nesten 30 år som 
utelukkende tar for seg organiseringen av 
arbeidet med tra�kksikkerhet.

– Vi ønsker å få bedre utnyttelse av inn-
satsen som gjøres, både når det kommer 

til kontroller, innhenting av kunnskap og 
samarbeid mellom etatene, fortalte Ketil 
Solvik-Olsen. Det er spesielt det sistnevn-

te punktet, samarbeid mellom etatene, 
som vil være særskilt i fokus i tiden som 
kommer.

Gull pakket inn i ull
Selv om mye av selve innholdet i stor-
tingsmeldingen kan fremstå som både 
di�ust og ullent for mange – vi tenker 
blant annet på overskrifter som «For-
ankring av tverrsektorielt tra�kksikker-
hetsarbeid på overordnet nivå» – er det 
mye godt å lese her. For transportnærin-
gen �nnes det i meldingen en rekke 
punkter som omtrent er løftet rett ut av 
NLFs egne uttalelser. Et par eksempler:

– Økt synliggjøring av medvirkeransva-
ret oppdragsgivere har for tra�kksikkerhet 
ved bestilling av transporttjenester.

Dette betyr i praksis at det ikke lenger 
holder å skylde på underleverandører.

– Økt samarbeid mellom transportkjø-
per og leverandører om tra�kksikker 
transport.

VIL ANSVARLIGGJØRE TRANSPORTKJØPEREN

Tekst: STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no
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Her kan det tenkes at dokumentasjon 
rundt tra�kksikkerhetsarbeid blir innført 
som et eget punkt i samarbeidsavtaler og 
kontrakter.

Vil styrke arbeidet mot rus  
i tra�kken
Samferdselsministeren uttrykte bekym-
ring rundt de �erfoldige tilfellene av rus-
påvirket kjøring med vogntog den siste 
tiden. Han understreket at en av de vik-
tigste punktene ved arbeidet med tra�kk-
sikkerhet handler om å ²erne de rusede 
sjåførene.

– Vi må systematisere og organisere ar-
beidet mot ruskjøring for å ta kampen 
videre. Det avdekkes stadig �ere tilfeller 
gjennom økte kontroller, nå må vi bli �in-
kere på å følge disse opp og sørge for at de 
får den reaksjonen som påkreves.

UP-sjef Runar Karlsen deltok også på 
møtet og bekreftet at de står ovenfor en 
stor utfordring når det kommer til å opp-

dage og avdekke de rusede sjåførene.
– En måte å styrke dette arbeidet på, er 

å obdusere �ere tra�kkdrepte. I dag fore-
tas det kun obduksjon ved rundt halvpar-

ten av tilfellene, og det er ikke godt nok. 
Hvis vi �kk et hjemmelsgrunnlag inn i 
vegtra�kkloven, vil dette bli langt bedre, 
fortalte Karlsen.

VIL ANSVARLIGGJØRE TRANSPORTKJØPEREN

TOPPENE MØTES: Både vegdirektør Terje Moe Gustavsen, UP-sjef Runar Karlsen og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen 
var til stede under møtet på Taraldrud. (Foto: Stein Inge Stølen)

SLUTT PÅ ANSVARSFRASKRIVELSEN:  
Hvis transportører ikke tenker på trafikksikkerhet,  
ligger ikke ansvaret hos sjåføren og selskapet 
alene. Også oppdragsgiver kan få svi,  
forteller Ketil Solvik-Olsen.  
(Foto: Stein Inge Stølen)
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Grunnet smittefare knyttet til 
hjortedyrsykdommen CWD blir 
det i mange fylker nå forbudt å 
legge ut fôr og saltsteiner, som 
har vært effektive tiltak for å 
holde hjortevilt vekk fra veiene. 

Risikoen for viltpåkjørsel vil derfor være 
høyere denne sesongen enn tidligere.  
– Svært bekymringsfullt, sier Bård Morten 
Johansen, seniorrådgiver i Trygg Tra�kk. 

Chronic Wasting Disease (CWD), i 
Norge også kalt skrantesyke, skaper ut-
fordringer for tra�kksikkerheten. Nå som 

�ere av de viktigste forebyggende tiltake-
ne ²ernes grunnet smittefare, ligger det 
an til en økning i antallet viltpåkjørsler 
denne vinteren.

Skiltene varsler reell fare
Bård Morten Johansen i Trygg Tra�kk 
råder alle bilister til å følge ekstra nøye 
med på skiltene, som settes opp der hjor-
tevilt vanligvis passerer – ofte over lange 
strekninger.

– Det legges ned mye arbeid for å hin-
dre og redusere påkjørsler av vilt på nor-
ske veier. Forsterket skilting i de verste 
periodene er ett av dem. Rydding av kratt 
og skog langs veibanen er et annet, og det 
er satt opp milevis med viltgjerder til 
enorme kostnader, forteller Johansen og 
legger til:

– Det største problemet er ikke dyrene, 
men at folk ikke tar skiltene på alvor.

Flere års arbeid reverseres
Prosjektet Vilt og tra�kk med Knut Erik 
Jetlund i spissen har gjennom målrettet 
arbeid og ulike fysiske tiltak redusert an-
tall påkjørsler på veiene i Hallingdal 
med nærmere 40 prosent. Utlegging av 
fôr og saltsteiner har vært blant de beste 
tiltakene. Men nå er det altså slutt, og 
Jetlund frykter stor økning i dyrepåkjørs-
ler med alvorlige følger for både dyr og 
mennesker. 

– Det er selvsagt forståelig at det er 
nødvendig å hindre spredning av CWD, 
men det er også frustrerende å se at man-
ge års hardt arbeid må reverseres, forteller 
prosjektlederen.

Hastigheten er avgjørende 
Det er gjerne på høsten eller vinteren at 
det skjer �est ulykker. Ved tungt snøfall 
forsterkes faren ytterligere, og spesielt i 
skumringen kan det være vanskelig å 
oppdage dyr langs veien. Bård Morten 
Johansen i Trygg Tra�kk tror folk godt 
kan bli �inkere til å senke farten.

– De gangene det går galt, handler det 
som regel om fart. Jeg aner ikke hvor ofte 
jeg ser bilister eller motorsyklister som 

FRYKTER STOR 
ØKNING I ANTALL 
VILTPÅKJØRSLER

Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

VIKTIG Å VARSLE: Kjører du på et dyr langs veien skal du 
varsle politiet på 02800. (Foto: Ole Johs Brye)
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Vilt på 
ville veier
For andre året på rad skal prosjektet 
Vilt og trafikk gjennomføre kampanjen 
Vilt på ville veier hvor det blant annet 
deles ut informasjons- og merkebånd 
til å ha med i bilen. Båndet gir god  
informasjon om både hvordan en unn-
går påkjørsler og hva en skal gjøre om 
uhellet er ute. 
Kampanjen starter i november og skal 
foregå over hele landet i samarbeid 
med Norges Lastebileier-Forbund,  
Norges Automobil-Forbund, Norges 
Skogeierforbund, Statens vegvesen, 
politiet og kommunale viltnemder.

Gode råd som reduserer 
risikoen for viltpåkjørsler
•   Vær oppmerksom. I risikosoner kan 

fartsgrensen faktisk være for høy 
hastighet. Senker du farten fra 80  
til 70 km/t, reduserer du risikoen 
med 50 prosent.

•   Viltet er mer på vandring i skumring 
og grålysning, og mer på natten enn 
på dagen.

•   Om vinteren oppsøker dyrene brøy-
tede veier. Vær forberedt på at dyret 
kan begynne å løpe foran bilen, 
spesielt ved høye brøytekanter. Senk 
farten og ikke stress.

•   Sveip med blikket slik at du får 
med deg eventuelle bevegelser i 
veikanten og refleksjon fra dyre- 
 øyne, samt spor i snøen.

•   Hjortevilt kan samle seg i flokker om 
vinteren. Ser du ett dyr, brems ned 
og vær oppmerksom på at det kan 
komme flere.

•   Forsøk å varsle andre biler dersom 
du observerer dyr i eller langs veien.

(Kilde: viltogtrafikk.no)

•   5503 hjortedyr ble drept i vegtrafikken i Norge i jaktåret 2014/15. Dette fordeler 
seg på 954 elg, 739 hjort, 3808 rådyr og 2 villrein. 

•   De mest alvorlige ulykkene skjer med elg og hjort. 

•   De fleste påkjørslene skjer vinterstid og topper seg i januar. 

•   Kveld og morgen er verst. Natta er verre enn dagen. 

•   De årlige samfunnsøkonomiske kostnadene er anslått til omkring 600 millioner 
kroner. De materielle kostnadene beløper seg alene til over 350 millioner kroner.

FAKTA OM FAREN

ikke tar hensyn til skilting om fare for dyr 
på veien. De er et varsel om å sette ned 
farten og skjerpe aktsomheten. Tre�er du 
et stort dyr, kan det få tragisk utfall, sier 
Johansen.

Følg aldri skadet vilt 
Er du så uheldig å komme ut for en slik 
hendelse, har prosjektleder Knut Erik 
Jetlund klare råd:

– Du plikter å varsle om påkjørselen og 
ringe politiet på 02800. Politiet varsler 
deretter den lokale viltnemda, som iverk-

setter de tiltakene situasjonen krever. 
Hvis det er personskade skal du også  
ringe 113. Merk stedet der påkjørselen 
skjedde. Dette er særdeles viktig dersom 
dyret stikker til skogs, slik at viltnemda 
straks kan begynne søket. 

Jetlund understreker også at bilfører 
eller passasjerer ikke under noen omsten-
dighet skal følge etter skadet vilt.

– Dyret kan angripe, og dine spor øde-
legger for søkemannskapet. En skal heller 
aldri avlive større skadde dyr. Det tar vilt-
nemda eller politiet seg av.

FRYKTER 
ULYKKER: Bård 
Morten 
Johansen i 
Trygg Trafikk 
frykter flere 
viltulykker 
utover høsten 
og vinteren. Nå 
ber han sjåfører 
om å senke 
farten og å 
respektere 
skiltingen. 
(Foto: Trygg 
Trafikk) 

IKKE FØLG ETTER: - Har du kjørt på et dyr skal du ikke under 
noen omstendighet følge etter det. Dyret kan angripe og dine 
spor ødelegger for søkemannskapet. La viltnemda eller 
politiet ta seg av avlivingen av skadde dyr, sier prosjektleder 
Knut Erik Jetlund i Vilt og trafikk. (Foto: Arne Ole Lindahl)

ØKNING: I høst og vinter blir det ikke lagt ut saltsteiner grunnet frykt for smitte av hjortesykdommen CWD. Dermed trekker 
viltet mot veien. (Foto: Hallingdølen) 
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TIL HEDER OG 
VERDIGHET

Volvo N88:

– Jeg hadde aldri begynt på dette om jeg hadde visst hvor mye 
jobb det var, sier Olav Blankenberg som eier I-18311. Men i dag 
skinner Volvoen vakrere enn noen gang.

– Dette er den eneste av sitt slag i hele 
verden. Den er unik, forteller Blan-
kenberg over en ka�e på pauserom-
met til Myrvang Transport i Arendal. 
Praten går lett over respatexbordet og 
stemningen er lystig. På utsiden står 
dagens hovedperson. En helt nyop-
pusset Volvo N88. En bil som inntil 
for to år siden ikke ville blitt betraktet 
som så mye annet enn skrap. 

– Hytta var bra. Den var sveiset, 
ellers var det utrolig mye rust på chas-
sis og andre deler, sier Blankenberg.

Forlenget hytte
Bilen er opprinnelig en 1970 modell 
som kom til Norge som et rullende 
chassis med grushytte. Men slik skul-
le den ikke forbli. Hytta ble bygget om 
og forlenget hos Brødrene Rapstad 
Karosseri i Søgne og det ble montert 
et plan. Lenge gikk bilen i langtran- 
sport mellom Arendal og Oslo – lastet 
med brus, øl og matvarer. Men tiden 
løp fra Volvoen, og Kåre Myrvangs 
planer om å sette skap på 
den for å bruke bilen til 

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

ENKELT: Førermiljøet var enklere før. Ingen skjermer. Ingen elektronikk eller unødvendig luksus. Hele 
koblingsskjemaet til bilen for plass på et A3-ark.
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KOSETUR: Nå blir I-18311 kun brukt til 
koseturer, men opprinnelig gikk bilen i 
langtransport mellom Arendal og Oslo. 



38 NLF-MAGASINET 2016 • NR 7

ekspressfrakt endte med permanent opp-
holdstillatelse på tomta. Dermed var bilen 
ute av syne og ute av sinn. Flere år gikk 
mens tidens tann gnaget på den en gang 
så stolte toppmodellen fra Volvo. Etter 
drøyt ti år ble den solgt, men den nye ei-
eren omkom i en ulykke og Kåre kjøpte 
bilen tilbake. Dermed ble det nye 15 til 
20 år på tomta for N88 før Olav Blanken-
berg kjøpte bilen.

To år
Selve restaureringen startet i oktober 
2014 og bilen stod ferdig i juni 2016. Kas-
sa er borte, rammen er kortet ned i for-
hold til originalen og den er bygget om til 
å bli trekker. 

– Det ble raskt klart at det ville være 
svært vanskelig å bygge opp kassa igjen. 
Vi måtte ha bygget den opp igjen helt fra 
bunnen av, forklarer Blankenberg. 

For han har ikke vært alene om å bygge 
bilen. Med seg har han hatt Edgar Oland 
som mekaniker.

– Den største utfordringen var vel 
egentlig å få tak i deler. Vi har hentet de-
ler over hele Norge, forklager Oland.

Han vil ikke engang tippe på hvor 
mange timer som har gått med under re-
staureringen.

– Det jeg kan si er at det har vært �ere 
netter enn dager på den bilen...

Kosebil
I dag fremstår bilen nærmest som ny. Bi-
len som originalt var rød og hvit er i dag 
sort og hvit – men det er matching num-
bers på ramme, motor og førerhus.

– Nå skal bilen snart settes bort for vin-
teren. Så tar jeg den frem igjen når våren 
kommer. Den er nok ferdig med trans-
portoppgragene. Nå skal den bare kose-
kjøres i resten av sitt liv og så skal den på 
messer og utstillinger, sier en tydelig stolt 
bileier

ENESTE: Med forlenget hytte, bygget av Brødrene 
Rapstad i Søgne er denne N88 den eneste i sitt slag i 
verden. 

«Vi har
hentet deler over

hele Norge»
Edgar Oland

ILDSJELER: Uten Olav Blankenborg (t.v) som nå eier bilen, Kåre Myrvang i midten, og Edgar Oland som gjorde store deler av 
restaureringen, hadde Volvoen fortsatt vært parkert på parkeringsplassen utenfor Myrvang Transport.
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Volvo Titan
Volvo lanserte L395 Titan i 1951. Bilen hadde en sekssylindret dieselmotor på 9,6 liter og 150 hestekrefter. I 
1959 kom L395 med TD96-motoren. Den hadde turboladning og en ytelse på 185 hestekrefter – og var også 
den første lastebilen med turbomotor produsert av Volvo. 

N88, som er bilen vi omtaler i artikkelen, ble produsert 
i to utgaver, én med tradisjonell dieselmotor og toppmo-
dellen med turbo. Bilen hadde samme hytte som L395 
Titan, men hadde flere forbedringer, deriblant forsterket 
chassis og hjuloppheng, hentet fra F88 som ble produsert 
mellom 1965 og 1977. Produksjonen av N88 startet i 1965 
og siste bil rullet fra samlebåndet i 1973. Bilen som nå er 
restaurert er en 1970 modell, med TD-100 motor på 9,6-li-
ter, turbo og 260 hestekrefter. Girkassen er en åtte-trinns 
manuell med synkronisering og trappegir.

I alt ble det produsert rett i underkant av 40 000 biler 
fordelt på modellene L395 Titan og N88. DETALJER: Selv tanklokket var vakrere før.TURBO: Dette var den sterkeste motoren Volvo N88 

noensinne ble levert med. Takket være turbo leverte den 
9,6 liters store rekkesekseren 260 hestekrefter.

AC: Klimaanlegg fantes ikke på 60 og 70-tallet. I N88 var 
dette varmeapparatet – men kaldt ble det aldri førerhuset. 
Det sørget strålevarmen fra motor og drivverk for. 

VAKKERT: Detaljene på N88 er fantastiske og 
restaureringsjobben har gjort bilen som ny.



Det knatrer barskt i den femsylindrede dieselmotoren på 3,2 liter, og 
barsk må man være for å møte den knallharde konkurransen i 
klassen. Med Ranger er Ford godt rustet. 

Et lasteplan på 1,85 meter i lengde og en 
lastekapasitet på rett over ett tonn under-
streker at Ford mener alvor med Ranger 
Wildtrack. Noe annet nytter heller ikke i 
et marked hvor den reneste bonansa her-

jer om dagen. Ikke bare kommer Volks-
wagen med en kraftig oppgradert Ama-
rok, Nissan er også på banen med ny 
Navara og Toyota har akkurat lansert sin 
nye HiLux. Samtidig har Mercedes lovet 

oss en ny pick-up i løpet av noen ganske 
få år.

Komfort og luksus
Med slik konkurranse sier det seg selv at 
gamle leveregler står for fall. For å lykkes 
må man levere på mer enn bare lasteplass 
og kapasitet. Det gjør Ford Ranger, og de 
gamle konnotasjonene man hadde til biler 
av denne typen må i aller høyeste grad 
revurderes. Det er slutt på stiv og stutt 
�æring når man kjører tomt. Et enkelt 
interiør med knallharde, men vedlike-
holdsvennlige over�ater, er erstattet av 
skinn på dashbordet, delskinn på setene 
og et førermiljø som ikke står tilbake for 
det man �nner på mange personbiler.

Sterk
Den femsylindrede dieselmotoren med 
turbo og common-rail yter 200 hestekref-
ter og har 470 Nm i dreiemoment. Med 
90 prosent av det maksimale dreie- 
momentet tilgjengelig mellom 1500 og 
2750 omdreininger i minuttet sier det seg 
selv at den 8-trinns automatiske girkassen 
har rolige dager. Firehjulsdriften, �re høy 

VELUTSTYRT 
ARBEIDSJERN

FORD RANGER WILDTRACK RAPCAP:

Tekst og foto: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no
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og �re lav, kobles inn med en elektrisk 
bryter fra konsollen mellom setene. Ved 
vanlig kjøring har Ranger bakhjulsdrift.

Førerassistenter på plass
Ute på veien virker styringen litt kunstig 
og tilbakemeldingene er ikke de beste, 
men sett bort fra det er det få kritikk-
punkter Ford Ranger klarer å samle. Sna-
rere tvert imot. Komforten er god, det 
innvendige støynivået lavt og bilen gir en 
påkostet følelse. Det skyldes også fører-

assistentene. Her �nner man vingle- 
assistent, adaptiv konstantfartsholder med 
avstandsregulering og kollisjonsvarsel. 
Skiltleser er også på plass.

Testbilen har en pris på 479 000 kroner. 
Da inngår en O�road-pakke til 5500 
kroner. Den gir deg di�erensiallås på 
bakakselen i tillegg til beskyttelsesplater 
under motor og girkasse. For de som  
har planer om å utsette bilen for litt  
tø�ere bruk kan det være vel anvendte 
penger.
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3500 KILO: Ford Ranger Wildtrack er godkjent for å trekke tilhengere med en maksimal vekt på 3500 kilo med brems.

PÅKOSTET: Førermiljøet er påkostet og nesten luksuriøst. 
Førerassistenter er på plass og består blant annet av 
vingleassistent og konstantfartsholder med kollisjons- 
varsel.
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Volvo og Volkswagen er kongene 
av nyttekjøretøy.

Volvo er kongen på haugen blant laste-
bilene i september. Det viser registerings-
tallene fra Opplysningsrådet for veg- 
tra�kken (OFV). 

Mercedes tredje størst
En fremgang på 70 prosent sammenliknet 
med samme måned for ett år siden er  
resultatet når registreringstallene for sep-
tember er regnet opp - totalt solgte Volvo 
165 biler i september i år, mot 97 for ett år 
siden. Da var Scania største merke, med 
180 registeringer. I september i år var det 
falt tilbake til 136 – antakelig grunnet den 
nye bilen som mange venter på.

Også Mercedes-Benz gjorde det godt i 
september i år. De kan notere seg for 105 
registeringer. Likevel er de lilleputten 
sammenliknet med de to svenske gigan-
tene. Ved utgangen av september i år har 
Volvo solgt 1331 lastebiler, Scania 1214 
biler og Mercedes-Benz 615 biler. På de 
neste plassene �nner vi MAN med 238 
biler, Iveco med 166 biler og DAF med 
60 biler. Det gjør faktisk DAF til et stør-
re merke enn Renault her hjemme. Bare 
51 biler har det franske merket solgt ved 
utgangen av september i år.

Giganten fra Wolfsburg
Blant varebilene er det Volkswagen som 
leder an. I september solgte de 836 biler, 
noe som er ganske nøyaktig dobbelt så 
mange som Ford på andreplass. Med 289 
og 283 biler er det nesten dødt løp mellom 
Peugeot og Mercedes-Benz. Det er det også 
om vi ser på totaltallene så langt i år. Igjen 
troner Volkswagen på topp med 7072 re-
gisteringer, mens Ford har 3633 registerin-
ger. Peugeot tar teten foran Mercedes-Benz 
med 2623 biler mot 2575 biler fra Stuttgart.

Femte størst blant varebilene hittil i år 
er Toyota med 1331 registeringer, fulgt av 
Citroën med 1186, Nissan med 770 og 
Opel med 721 registreringer. Det gjør 
merket med blitsen i grillen marginalt 
større enn Renault med 640 biler.

Mye nytt i vente
Det er tett mellom merkene, og nyhetene 
som er på trappene er mange. Ford er  
klare med en ny motorserie til Transit og 
begynner også å selge �erbruksbilen  
Galaxy som varebil. Volkswagen erstatter 
etterhvert sin nåværende Crafter med den 
helt nye og selvutviklede utgaven. Sam- 
tidig melder Nissan seg på med NV300 

som i prinsippet er samme bil som  
Renault Tra�c og Opel Vivaro.

Blant lastebilene er det hos Scania de 
store nyhetene er i år. Den nye bilen er på 
vei ut i markedet og vil nok også påvirke 
registeringstallene utover høsten.

SCANIA- 
KUNDER 
PÅ VENT?

Registreringstall:

Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

VENTER?: Den største nyheten blant lastebiler i år er den 
nye bilen fra Scania. Fallende salg i september kan skyldes 
at kundene venter på den nye bilen. (Foto: Scania)

DEN FJERDE: Nissan viste den nye NV300 på IAA. Bilen er 
nær identisk med Opel Vivaro, Renault Trafic og Fiat 
Talento. (Foto: Jan Harry Svendsen)

September – lastebiler

September – varebiler

1 Volvo 165 (1331)
2 Scania 136 (1214)
3 Mercedes-Benz 105 (  615)
4 MAN   38 (  238)
5 Iveco   66 (  166)

1 Volkswagen 836 (7072)
2 Ford 461 (3633)
3 Peugeot 289 (2623)
4 Mercedes-Benz 283 (2575)
5 Toyota 253 (1331)

Tallene i parentes er totalsalget ved utgangen av september. Kilde: OFV

Tallene i parentes er totalsalget ved utgangen av september. Kilde: OFV
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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!

Kontakt din lokale NLF-ekspert for mer informasjon.  
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JUBILEUMSB ILEN
Feirer sine 70 år i transportbransjen med stil:

Denne gamle lastebilen 
skal være et symbol på 70 år 

 i transportbransjen.

Det er med stolthet Bård Sjøgren viser 
fram Volvo N84 fra 1971. Bilen fant Sjø-
gren på Kviby, som er morens  hjemsted. 

– Vi �kk kjøpt bilen av en entreprenør i 
Alta. Det var under et slektstre� at jeg �kk 

øye på den. Bilen er klargjort til jubileet og 
skal være vårt ansikt utad, sier Bård Sjøgren.

Pensjonistene Tom Rønquist og Bjørn 
Otto Kopowski har stått for restaureringen 
av jubileumsbilen. Målet var hele tiden å 

 

70 år
H. Sjøgren & sønner
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Gunnar Sjøgren (72) skulle gjerne ønske at han hadde broren Tore 
med seg når H. Sjøgren & Sønner feirer 70 år i transportbransjen.

– Jeg savner Tore veldig. Jeg og broren 
min samarbeidet veldig godt. Vi har også 
kranglet så busta fyker, men har aldri 
slåss, sier Gunnar Sjøgren.

Broren Tore døde 23. mars 2015. 
Gunnar er veldig glad for at han �kk være 
sammen med broren en uke på sykehuset 
mens Tore ennå var rimelig klar.

– Det er jeg glad for i dag, sier Gunnar.

Begynte i 1964
Gunnar Sjøgren begynte i farens bedrift 
etter militærtjenesten i 1964 – hvor han 
tok handelsskolen.

– Det var 300 som meldte seg på. Bare 
ni stykker fullførte. Jeg var en av dem, 
forteller han.

I over 50 år har Gunnar følt på jobben 
som trivelig og veldig givende. Det har 
naturligvis gått opp og ned. På spørsmål 
om det har vært mye jobb, svarer han slik: 
– Jeg har timer nok.

Når Tore også begynte i bedriften var 
det naturlig at vi skulle overta etter Her-
man. 

– Faren vår sa: Jeg forventer ikke at 
dere skal overta. Han så hvor mye jobb 
det var. Men han var glad vi gjorde det. 
Broren min Tore tok drosjelappen sånn i 
tilfelle det gikk dårlig. Den �kk han aldri 
bruk for, forteller Gunnar.

Gunnar Sjøgren håper han har vært en 
god arbeidsgiver.

– Det er mange som har vært hos oss 
hele sitt arbeidsliv, og det ser ut for at de 
har trivdes.

– Er du stolt over hva dere har utrettet?
– Hvor stolt jeg er vet jeg ikke. For å si 

det på en annen måte: Vi har i hvert fall hatt 
det mye moro. Litt kry er jeg nok, sier han.

Selv om Gunnar nå er 72 år gammel 
og har gått over i pensjonistenes rekker,  
er han likevel innom hver 
eneste dag. 

JUBILEUMSB ILEN
Feirer sine 70 år i transportbransjen med stil:

være ferdig til 17. mai. Og gutta 
leverte. Med kyndig hender har 
 de gjort bilen både blank og �n.

– Jeg er veldig fornøyd med sluttre-
sultatet, sier Bård Sjøgren.

JUBILEUMSBIL: En Volvo N84 er klargjort for 
bedriftens 70-årsjubileum. Tom Rønquist og Bjørn 

Otto Kopowski har restaurert bilen.

Framtiden 
hyller fortiden

H. Sjøgren & sønner fyller 70 år:

HYLLEST: Tre generasjoner Sjøgren: Gunnar (t.v.), Bård og Ole-Herman. Alle er stolte over hva Herman Sjøgren har gjort for 
familien.
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– Jeg må innom når jeg er hjemme. Men 
jeg har ingen arbeidsoppgaver, påpeker han.

 
– Vi spør Gunnar
Gunnars nevø, Bård som er daglig leder av 
bedriften, mener Gunnar fortsatt er viktig 
for bedriften.

– Er det noe vi lurer på, spør vi bare han 
Gunnar, sier Bård.

47 år gamle Bård Sjøgren ser på opp-
gaven som daglig leder av familiebedriften 
med ærefrykt. I hele livet har familiebe-
driften vært han arbeidsplass. 

– Vi har det fantastisk artig på jobb, sier 
Bård.

I dag har bedriften 15 ansatte og sju leie-
sjåfører. Under oppbyggingen av Melkøya 
var det i perioder 46 ansatte i bedriften.

– I framtiden vil vi ligge på rundt 15 
ansatte. Det er kjekt  å skape arbeidsplas-
ser for så mange, sier Bård.

Om sønnen Ole-Herman blir en av de 
i framtiden gjenstår å se, 19-åringen er 

lærling som industrimekaniker på Mel-
køya.

– Vi får se hva som skjer i framtiden. 
Jeg er i hvert fall veldig stolt over hva min 
familie har utrettet. De har vært med på 
å bygge opp Hammerfest. Kanskje jeg en 
dag også vil jobbe for bedriften. Framti-
den er i hvert fall spennende, sier yngste-
mann Sjøgren.

FLOTTE BILER: Sjøgrens lastebiler på rad og rekke.

Han var pioner og bedriftseier. 
Men først og fremst huskes 
Herman Sjøgren som en jovial 
arbeidskar.

23. mai 1946 startet Herman opp selska-
pet H. Sjøgren & Sønner. Herman var 
hammerfesting, men navnet han bar var 
verken fra Hammerfest eller Norge. 
Slekten kommer fra Kalix i Norbotten i 
Sverige. Hermans stamfar, Nils Sjøgren, 
dro fra Tornedalen og søkte til kobber-
gruvene i Kå²ord i Alta. I 1834 dro Nils 
til Hammerfest, men døde bare �re år 
etter. Men Sjøgren-slekta var kommet til 
Hammerfest for å bli.

Herman Sjøgren ble født i 1912. Opp-
veksten var hos besteforeldrene. Der var 
det mer kjærlighet enn gods og gull. 
Økonomien satte en stopper for videre 
skolegang etter folkeskolen og Herman 
måtte ut i jobb. Først som heskekusk og 
lossearbeider.

Starten på H. Sjøgren & Sønner er 
bedriftshistorie. Da bedriften feiret sine 
50 år i transportbransjen, ga de ut eget 
bilag. Her siteres tidligere banksjef Per 
S. Eriksen i daværende Hammerfest 
Sparekasse.

– Herman Sjøgren var en forsiktig 
strateg, åpen, ærlig og jovial. Jeg betrak-
tet ham som en av mine beste venner. 
Det er kanskje ikke fra jobben min i ban-
ken jeg husker ham best. Før det arbeidet 
jeg i Husbanken, som hadde kontor i 

PIONEREN

Bjørn Erik Hansen og Bård 
Sjøgren er enige om én ting: 
Hansen skal ikke gå over i 
pensjonistenes rekker på 
en stund.

67 år gamle Bjørn Erik Hansen har job-
bet for H. Sjøgren & Sønner i 43 år. 
Egentlig skulle han bare være en kort 
stund i bedriften, men Hansen er fort-
satt kontorsjef. Og foreløpig er ingen 
sluttdato satt.

– Jeg håper jeg fortsatt har mye å 

bidra med. Han beskriver sine 43 år i 
bedriften som svært interessante år.

– Det har naturligvis vært både opp- 
og nedturer som i alle bransjer. Vi har 
alltid hatt Hermans visjon i bakhodet om 
å følge med i utviklingen, men holde fast 
på det som er stabilt, sier Hansen. 

Kontorsjefen har stortrivdes i bedrif-
ten. Han roser det gode miljøet blant de 
ansatte.

– Vi har en �n blanding mellom unge 

 

70 år
H. Sjøgren & sønner

43 ÅR I SJØGREN
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Ordfører Alf E. Jakobsen (Ap) 
mener H. Sjøgren & Sønner har 
betydd mye for utviklingen i 
Hammerfest.

– Jeg kjente grunnleggeren Herman  
Sjøgren da han kjørte �sk for Findus. Be-
driften har betydd mye for byen. Brødrene 
Gunnar og Tore Sjøgren har med sine an-
satte virkelig stått på for å lykkes. Det for-
tjener de ros for, sier ordfører Alf E. Jakob-
sen.

Flinke til å tilpasse seg
Ordføreren mener brødrene Sjøgren har 
arvet mye fra Herman Sjøgren.

– De er ekte arbeidsfolk som har hatt 
kjeledressen på mye oftere enn vanlig 
dress. Nå kommer nye generasjoner med 
Sjøgren. Og de har uten tvil vært �inke til 
å tilpasse aktiviteten etter markedet. H. 
Sjøgren & Sønner er en virkelig solid be-
drift, sier Alf E. Jakobsen.

Gamle kjente
Jakobsen kjenner godt til Gunnar og Tore 
Sjøgren. Sistnevnte gikk bort i mars i ²or, 
og Jakobsen husker brødrene fra tiden som 
medlem i styre og stell i Hammerfest 
Idrettsforening.

– Det er sikkert ikke mange som husker 
det, begge var aktive innen idrett. Etter 
hvert har også bedriften bidratt til idretten 
på �ere måter. Som Idrettsveienfolk var det 
naturligvis HIF som var klubben, sier Alf 
E. Jakobsen.

Melkøya viktig
Som politiker har Alf E. Jakobsen vært 
en viktig brikke for utbyggingen av Mel-
køya. Og det som har skjedd på Melkøya 
har også vært viktig for H. Sjøgren & 
Sønner.

– De har hatt solide oppdrag, ikke 
minst med kranene sine. Jeg er stolt over 
hva de har fått utrettet. De har bestandig 
stått på, og i begynnelsen var det avgjør- 
ende. Brødrene Sjøgren har i hvert fall 
ikke hatt åttetimers dager. Jeg vil beskri-
ve dem som rø�e gutter som aldri sparte 
seg, sier Alf E. Jakobsen.

Han benytter anledningen til å gratu-
lere med 70-årsjubileet.

– De har gjort en imponerende innsats. 
Jeg håper de vil fortsette slik, sier Jakobsen.

Glad for rosen
Gunnar og Bård Sjøgren er stolte av rosen 
fra ordføreren

– Jeg er glad for at han sier det han gjør. 
Det er klart vi er stolte over det vi har fått 
utrettet. Men det har vært mye jobb, sier 
Gunnar Sjøgren.

Han får støtte fra nevøen Bård.
– Det er veldig hyggelig at ordføreren 

mener vi har vært viktige for byens utvik-
ling. Det er noe som gjør oss stolte. Nå er 
det bare for oss å fortsette med det vi alltid 
har gjort. Nemlig å stå på, avslutter han.

Idrettsveien. Herman og hans Opel Blitz 
var et fast innslag i gatebildet. På kjøring 
om dagen og reparasjoner på ettermiddag 
og kveldstid. Herman og kona Magda 
var det jeg vil kalle slitere. Han drev sine 
lastebiler, hun vasket i Privatbanken. Da 
de var kommet såpass ovenpå at de kun-
ne ha nytt fruktene av sitt arbeid, døde 
Magda. De �kk aldri den tiden sammen 
som de hadde fortjent. De oppdro sine to 
gutter, Gunnar og Tore, til staskarer som 
har drevet bedriften videre på solid 
grunn. Ånden fra Herman og Magda 
lever videre, sa tidligere banksjef Per S. 
Eriksen for 20 år siden.

Eriksen beskriver Herman Sjøgren 
med evner til å gjøre alle som kom i hans 
vei til sine venner.

– Meg bekjent hadde ikke Herman en 
eneste uvenn. Og det er godt gjort når 
man driver næringsvirksomhet i en etter 
lokale forhold stor skala, sa Per S. Erik-
sen.

I 1978 døde Herman av kreft og etter-
lot seg �loso�en: Følg med i utviklingen, 
men hold fast på det som er stabilt.

Kilde: Jubileumsavisa 50 år.

og gamle. Det fungerer veldig godt hos 
oss, sier han.

Daglig leder Bård Sjøgren (47) ser på 
sine ansatte som en del av sin familie.

– Det er en fryd å gå på jobben, og jeg 
synes det er artig det vi driver med. Vi har 
det høyt under taket og det er absolutt 
rom for diskusjoner. Selv om man er ue-
nig, skilles vi alltid som venner før vi går 
hjem. Og slik skal det være på en arbeids-
plass, sier Bård Sjøgren.

VETERAN: Bjørn Erik Hansen har 
jobbet i bedriften i 43 år, til 
fornøyelse for Bård Sjøgren.

FORNØYD: Ordfører Alf E. Jakobsen mener H. Sjøgren & 
Sønner har vært en solid bedrift i Hammerfest gjennom 70 år.

PIONEREN: Herman Sjøgren.

Stolt 
ordfører
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REGION 1
ØSTFOLD OG 

OSLO/AKERSHUS

Media trenger gladsaker og her 
kommer vi med en:

«Venner på veien» er en suksess! I region 
1 stiller stadig �ere medlemmer med las-
tebilen sin når vi reiser rundt til fylkenes 
skoler. Det er inspirerende å se hvordan 
tø�e sjåfører mildt og blidt forklarer bit-
tesmå førsteklassinger hvordan de skal 
oppføre seg i tra�kken.

- Ungene er kjempeengasjert, fokusert 
og jeg tror de lærer mye. Mange skoler 
har faktisk ikke delt ut vester, så de er 
kjempefornøyd når de får av oss. Også 
lærerne er positive og �ere har sagt at de 
aldri hadde trodd at det var så komplisert 
å styre et 50-tonns vogntog rundt i 
tra�kken, forteller regionsjef J.Kristian 
Bjerke

Men nå vet de det og vi har bidratt til 
økt tra�kksikkerhet.

Vi får mange spørsmål og kommentarer 
fra ungene og den beste er kanskje en vi 
�kk på Romerike:

På Stortinget og i journalistkret-
ser omtales regjeringens forslag 
til statsbudsjett som «høstens 
vakreste eventyr». 

Opposisjonen, regjeringens liksom-støt-
tepartier, aviser og TV, freser rundt i den 
såkalte vandrehallen og kommenterer i 
hytt og gevær. Det blir «urettferdig, van-
skelig, feil og katastrofe» også denne gan-
gen, og for en gang skyld merker «folk 
�est» at det er forskjell på partiene. Én 
ting som er sikkert er at dette blir dyrt.

Høyre var tidlig ute og �ørtet med 
Venstre. 50 øre økning i dieselavgiften 
skulle nok gå bra og miljøet ville være 
reddet for denne gangen. Ikke tale om 
parerte FrP, som vet å forsvare sine kjer-
nevelgere. Da regjeringen til slutt landet 
på en økning på 35 øre �kk regjeringen 

beskjed om at Venstre hadde forlangt «ti-
denes grønne budsjett», ikke en gavepak-
ke til klimafornektere. Hvis Venstre �kk 
styre alene, ville økningen vært mye høy-
ere og miljøet mye renere, tordnet partiets 
ulike talspersoner.

Det er sikkert riktig, i alle fall at avgif-
tene ville blitt betydelig høyere. Venstre, 
som tidligere var kjent som småbedrifte-
nes og distriktsnæringenes varme for-
kjemper, vil pøse på med avgifter som 
setter landets næringsliv i en meget van-
skelig situasjon. Selv det rød-grønne Sen-
terpartiet �ekker tenner mot sine tidlige-
re regjeringsvenner i Venstre. Og det med 
rette.

Poenget er nemlig at avgiftsøkningen i 
realiteten er 53 øre, hvis man legger til 
CO2-avgiften og prisjustering. De som 
har regnet på det, mener at dette medfø-
rer en gjennomsnittlig økning i kostnader 
per lastebil på 26 000 kroner per år. Har 
du 10 lastebiler blir det 260 000 kroner i 
kostnadsøkning. Det er penger det også. 

I tillegg kommer høyere bomavgifter, 
rush-tidsavgifter, lavutslippsoneavgifter, 
redusert rabatt i bomstasjonene også vi-
dere. For primærnæringene, landbruk, 
skogbruk og havbruk, betyr dette store 
ekstrakostnader i næringer som allerede 
er sterkt konkurranseutsatt og/eller kraf-
tig subsidiert.

Vi har ikke lest APs forslag ennå, men 
skal de regjere med SV og MDG fra nes-
te høst, behøver man vel ikke være pro-
fessor i politikk for å se for seg et enda 
strengere avgiftsregime.

NLF, særlig i Oslo & Akershus, arbei-
der målrettet for gode miljøtiltak og vi 
har faktisk en god, åpen og imøtekom-
mende dialog med Oslos miljøbyråd. Vi 
har fått gjennomslag for fritak for Eu-
ro6-motorer i hovedstadens avgiftspoli-
tikk og Lan Marie N. Berg har uttalt at 
næringstransport vil prioriteres i Oslo. 
Det er personbilen som skal vekk. 

Det kan vi jo ikke protestere mot. Vi er 
bare redd for hvor dyrt dette skal bli for 
vår næring. Hvis alle privatbilister kjører 
kollektivt, må noen betale. Det skal ikke 
bli oss.

DETTE BLIR DYRT!
Statsbudsjettet:

Tekst: J. KRISTIAN BJERKE jkb@lastebil.no

Venner på veien er en suksess!
Ivrig gutt, 6 år: 
«Pappaen min har lastebil, – mange.  
Han kjører Volvo! Har̀ u Volvo?

Regionsjef: 
«Mnja, vi har med oss en MAN og en 
Mercedes, men Mercedesen er helt ny, altså.»

Ivrig gutt, 6 år:
«Scania er nò  dritt!»

Lastebileier:
«Nå tror jeg du kjører lastebilen på feil 
side av veien. Du må kjøre på den siden du 
skriver med».

Jente 7 år:
«Jeg er skeivhendt!»
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Graarud Transport AS har rullet 
rundt på norske, og en del 
utenlandske, veier i 80 år.

Cecilie, Espen og Erik Graarud mintes 
mannen som startet det hele i 1936, far og 
farfar Embret Graarud. Og 4.generasjon 
ble introdusert, denne gangen som køn-
tristjerne.

Man kan trygt si at rammene rundt fei-
ringen av Graarud Transports 80 år luktet 
både gummi og diesel. Mangeårig samar-
beidspartner, dekkleverandøren Bodahl 
Johansen, hadde åpnet sitt store dekkan-
legg og ominnredet til festsal. Runde bord 
med hvite duker, skapbil som agerte scene 
og festkledde transportører satt rammene 
for kveldens fest. Og, «alle» var der. Daglig 
leder Cecilie Graarud kunne hilse både 
forbundsleder Tore Velten, adm.direktør 
Geir A.Mo, tidligere NLF-direktør 
Gunnar Apeland og  et hundretalls fest-
kledde gjester velkommen.

– Det er imponerende å se hvordan det-
te selskapet har levd seg gjennom opp- og 
nedgangstider og i dag fremstår som et 
forbilde for andre NLF-medlemmer, sa 
Tore Velten i sin hilsningstale.

Orden i sakene
Cecilie Graarud dro gjestene gjennom en 
lang og spennende historie, hvor også 
NLF-æresmedlem og fylkesleder i Øst-
fold, Erik Graarud, hadde gode historier 
på lager. Historiske bilder av Embret 
Graarud med sin lastebil på vei til Frank-
rike i 50-årene, gjorde inntrykk på for-
samlingens yngre garde.

– Den gangen tok det en uke ned og en 
uke opp igjen, kunne Erik fortelle og 
mintes standarden på datidens lastebiler. 

Vi så han sendte et salig blikk ut av 

festhallen mot Scanias �unkende nye 
�aggskip, som kurret svakt rett utenfor 
dørene.

Selskapets regnskapsfører kunne be-
krefte at 80-åringen har orden i sakene, 
at resultatene er gode og økonomien solid. 
Det var grunn til å feire.

Fest
Det var to underholdningshøydepunkter 
denne kvelden. Visesangeren Henning 
Kvitnes med datter dro oss gjennom sine 
mest kjente slagere og 11 år gamle Kari 
Graarud tok salen med storm, da hun  
leverte en klokkeklar «truckervise» fra 
skapbilens åpne rom.

Været var bra, maten nydelig og det var 
musikk med trøkk.

Bedre kan ikke en 80-åring feires!

80 ÅR 
PÅ VEIEN

Tekst: J. KRISTIAN BJERKE jkb@lastebil.no

FEIRET: Cecilie Graarud, som er daglig leder hos Graarud Transport fortalte litt om selskapets historie. (Foto: J.Kristian Bjerke)

NLF PÅ PLASS: Forbundsleder Tore Velten og administrerende direktør Geir A. Mo i NLF var også på plass. (Foto: J.Kristian Bjerke)

REGION 1
ØSTFOLD OG 

OSLO/AKERSHUS
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REGION 2
HEDMARK OG OPPLAND

Skogsbilvegene i Hedmark i 
altfor dårlig stand. Når kjørefor-
holdene i landets største skog-
fylke er dårlige, er det neppe 
bedre i andre deler av landet. 

Hedmark har ufattelige 11 600 kilometer 
med skogsbilveger. Fylkesmann Sigbjørn 
Johnsen gir denne beskrivelsen: «Det er 
det samme som å krysse USA på tvers tre 
ganger. Altså tur-retur New York – Los 
Angeles, og så tilbake til Los Angeles 
igjen!»

Stort etterslep
Kun 1/3 av vegnettet er i god stand. 
Resten har store vedlikeholdsbehov eller 
må bygges om, viser en kartlegging som 
fylkesmannen har gjennomført. Den tid-
ligere �nansministeren og nåværende 
fylkesmannen forteller at det trengs 1,4 
milliarder kroner for å få skikk på skogs-
bilvegnettet i Hedmark. 

Årlige investeringer og vedlikehold er 
beregnet til 137 millioner kroner.  Kart-
leggingen viser at det investeres for lite i 
løpende vedlikehold, det utføres for lite 
av det tyngre vedlikeholdet og det bygges 
om for få veger.

Tallene kommer ikke overraskende på 
Norges Lastebileier-Forbund. Da myn-
dighetene utarbeidet ny  vegnormal for 
landbruksveger i 2012, var vi klare i vårt 
høringssvar: - Det bygges for tiden få nye 
landbruksveger i norske skoger. Samtidig 
oppfyller svært mange eksisterende veier 
ikke kravene i vegnormalen.  Vi ber der-
for om at Landbruksdepartementet og 
skognæringen i større grad fokuserer på 
dagens landbruksveger. De må rustes opp 
til tilfredsstillende stand. 

Den ferske kartleggingen beskriver 
teknisk tilstand på vegnettet, samt anslag 
over kostnader til vedlikehold og ombyg-
ginger. Hedmark har et stort skogareal, 
24 prosent av landets skogsbilveger og et 
generelt svært høyt aktivitetsnivå. I de 

senere år har Hedmark stått for om lag 
1/3 av samlet avvirkning på landsbasis. 

Tyngre utstyr krever bedre veger
NLF-medlem Stian Vermundsberget stil-
te med tømmerbil da undersøkelsen ble 
presentert:  

- Standarden på vegene varierer, men 
mye er dårlig. Dessuten er bilene blitt 
tyngre og det krever bedre veger, sier Sti-
an. 

Det ble investert mye i skogsbilveger i 
Hedmark fra krigen og fram til cirka 
1990. Siden da har det ligget på et lavt 

nivå, før aktivitetsnivået igjen har økt i de 
senere år i takt med økte bevilgninger og 
politiske signaler. Mange års stillstand 
har imidlertid gitt et stort etterslep. 

Skogfondsordningen er svært viktig for 
å stimulere til investeringer i skogbruket. 
I Hedmark settes det årlig av rundt 11 
prosent av tømmerverdien til investerin-
ger. Av dette brukes rundt en tredjedel til 
veg. Det er vesentlig mindre enn det som 
er nødvendig for å vedlikeholde og bygge 
om skogsbilvegnettet. En videreføring av 
dagens investeringsnivå er i realiteten en 
nedbygging av skogsbilvegnettet i Hed-
mark.

NLF vet at det er lastebileieren som 
bærer store deler av kostnaden ved dårlige 
skogsbilveger. Dagens standard i skogen, 
fører til et unødvendig tidsforbruk på mi-
nimum 15 minutter per dag. For lastebi-
leieren utgjør dette en kostnad på 60- 
70 000 kroner. Sagt på en annen måte: 
Bedre veger vil gi større produktivitet og 
økt lønnsomhet for skogsindustrien. Det 
vil bli mulig å frakte et større volum tøm-
mer på kortere tid. 

ELENDIGE SKOGSBILVEGER!

Tekst og foto: GUTTORM TYSNES hedopp@lastebil.no

«Det trengs 
1,4 milliarder kroner 

for å få skikk på skogsbil-
vegnettet i Hedmark.»

Sigbjørn Johnsen, fylkesmann

STIAN VERMUNDSBERGET:  mener at mange av skogsbilvegene er for dårlige. Her snakker han med lokalavisene under 
presentasjonen av kartleggingen av Hedmarks skogsbilveger. (Foto: Erik Haugen, fylkesmannen i Hedmark.)
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Hva gjør du når du får 
melding om ABS-feil?
Mange overser dessverre melding om ABS-
feil på tilhengere. I noen tilfeller er det ei-
erskapet som fører til at tilhengerens 
bremser «går for lut og kaldt vann», i andre 
er man blitt vant til at tilhengerens ABS 
«kommer og går». Ofte kan det være en 
sammenheng med (mangel på) vedlikehold. 
I utgangspunktet skal det ikke være noe 
vanskeligere å få ABS på tilhenger til å 
fungere like godt som på bil, men en utfor-
dring kan være at det oppstår spenningsfall 
som følge at man er lenger  unna batterier 
og etter en eller flere kontakter, sier NLFs 
tekniske rådgiver Rune Damm. NLF Hed-
mark og Oppland har vært bidragsyter til 
en film som viser hva som kan skje hvis du 
kjører med defekte ABS-bremser på tilhen-
geren.

Link til video:
https://vimeo.com/185286734

FYLKESMANN: Sigbjørn Johnsen og stortingsrepresentant 
Tor-Andre Johnsen (FrP) ved Stian Vermundsbergets 
tømmerbil. Fylkesmannen fortalte at en tredjedel av 
skogsbilvegnettet har god standard, en tredjedel har ulike 
behov for vedlikehold og en tredjedel bør eller må bygges 
om. Navnebror Johnsen lovet å jobbe for mer penger til 
skogsbilveger. (Foto: Erik Haugen, fylkesmannen i 
Hedmark.) 
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Region III har i år gjennomført 
tre høstmøter etter helt ulike 
modeller: publikumsdag i Tele-
mark, fellesmøte for NLF og MEF 
i Buskerud og teknisk fagmøte 
for medlemmer i Vestfold. Alle 
vellykkede, så den ene rette 
oppskriften for høstmøter fant 
man ikke. 

BUSKERUD avdelingen jobber aktivt 
med å få til et nærmere praktisk samar-
beid mellom NLF og MEF. Hva kan 
gjøres for å arbeide for felles saker? Vi ser 
at det er mye av de samme utfordringene 
våre medlemmer står overfor. Vi konkur-
rerer til dels også om den samme type 
bedrifter som medlemmer. 

Som et forsøk på å bringe avdelingene 
mer sammen valgte vi å invitere til et fel-
les medlemsmøte i Vikersund hoppanlegg 
onsdag 21. september. Hovedinnledere 
var adm.direktør Geir A. Mo fra NLF og 
forbundsstyremedlem Carl Chr.Fon i 
MEF. Begge gav på inspirerende vis en 
hurtigtogsgjennomgang av organisasjo-
nenes oppbygging, utfordringer og mu-
ligheter. Noe er ulikt og mye er likt.

Deretter slapp fagfolk fra Vegvesenets 
utekontroll og Tungbilskolens etterutdan-
ningskurs til med sine orienteringer. Da 
våknet kommentarlysten raskt blant de ca 
60 fremmøtte fra de to foreningene. 
Unødvendige detaljkontroller var vel om-
kvedet. Vi kan jo kjøre lastebil og grave-
maskin, så hvorfor kikke oss i kortene?

VESTFOLD gjennomførte sitt med-
lemsmøte, med sjåfører, lørdag 15. okto-
ber om to relativt tekniske tema. Først 

gjennomgikk NLFs egne spesialister, 
Kjetil Meaas og Rune Damm det nyeste 
når det gjelder bestemmelser for spesial-
transport som ikke krever dispensasjon. 
Her var det mye nyttig info for mange i 
salen. 

Dernest kom Odd Willy Aas fra Veg-
direktoratet med en demonstrasjon av den 
digitale karttjenesten som er i ferd med å 

prøves ut. Ved eksempler �kk han de 50-
60 fremmøtte til å spørre «kan vi ta dette 
i bruk nå?» Svaret er «JA». Mye kan alle-
rede leses på din smarttelefon om tra�kk-
forhold, midlertidige stengninger, føre-
forhold, vektbegrensninger, bomsatser, og 
på sikt også hvileplasser og andre service-
funksjoner. Aas inviterte bransjen til å bli 
med på utviklingen og komme med inn-
spill.

TELEMARK erstattet sitt tradisjonelle 
medlemsmøte med «Lastebilens Dag». 
Dette åpne tilbudet ble omtalt i forrige 
nummer av NLF-Magasinet.

HØSTMØTER 
AV ULIKT 
SLAG

REGION 3
BUSKERUD, VESTFOLD 

OG TELEMARK

Tekst: OLAV KLASSON VEFALD btv@lastebil.no

Kaktus byttes med blomst?  
Tidligere i høst våget vi oss til å dele ut en verbal kaktus til Vegvesenet for å ha gjort fv 
156 i Telemark ubrukelig for lovlige tømmervogntog ved å sette opp en betongmur som 
stjal 10-15 cm kjørebredde. Vårt utspill vakte oppsikt i media. Så mye at fagfolk i eta-
ten innrømmet at de kanskje ikke hadde tenkt godt nok gjennom konsekvensene av 
trafikksikkerhetstiltaket. Nå vil de rette opp til vår fordel, sies det. Så derfor en verbal 
blomst denne gangen.
Nå håper vi at noe av det samme skal skje når det gjelder deler av rabattsystemet for 
bomringen i Grenland. Her har vi fått Vegvesenets argumentasjon til støtte for vår på-
pekning om at det diskrimineres mot næringstrafikken. Saken drøftes, og dette blir 
spennende.

GODT FORNØYDE: Geir A. Mo (f.v.), Ann Therese Kristiansen 
(fylkesleder MEF), Carl Chr. Fon og Knut Bakken var godt 
tilfreds med fremmøte og dialog. I bakgrunnen: Bjørn 
Sølversen, Tungbilskolen.

DIGITALT ØYEBLIKKSBILDE: Odd Willy Aas viser aktuelt 
bilde fra Oslo trafikken lørdag kl 1325.

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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REGION 4
AUST-AGDER, VEST-ADGER 

OG ROGALAND

Det er tross alt arbeidsplassen vår

Vi har i mange år arbeidet hardt og mål-
rettet for ny E39. Det har kommet noen 
utbedringer her og noen utbedringer der. 
Men nå øyner vi mulighet for ny vei mel-
lom Kristiansand og Mandal i løpet av 
noen få år. I tillegg håper vi at �oken 
gjennom Kristiansand kan løses med en 
Ytre ringvei innen en rimelig tid. Vi har 
samlet ordførere og arbeidet målrettet 
mot politikere. Det har begynt å skje en 
del på 24 meter og 60 tonn på tømmer og 
25,25 på modulvogntog. Her har samar-
beidet med Vegvesenet vært veldig godt. 
Nå er det kommunene som henger igjen. 

Vårt politiske arbeide skal bare intensi-
veres fram mot valget i 2017.

Andre viktige saker
Vi har vært på skolebesøk med «Venner 
på veien». Et meget populært tiltak vi 
fortsetter å rulle ut.

Vi vil også lage et opplegg for å besøke 
store transportkjøpere for å snakke om 
ansvaret de har. Vi må påvirke slik at de 
også foretar nødvendige kontroller av sine 
leverandører. Veien mot valget i 2017 blir 
også en meget viktig sak for oss. Vi må 
påvirke politikere slik at de har kunn-
skaper om utfordringer og muligheter i 
næringen. Hva NLF arbeider med nasjo-
nalt og lokalet er viktig for våre stortings-
representanter.

Det skal legges fram ny Nasjonal 
Transportplan neste år. Vi må sammen 
med andre næringsorganisasjoner påvirke 

for å få inn våre viktigste saker i neste 
NTP.

Samarbeidet med Vegvesenet må også 
utvikles og forbedres. Spesielt med hen-
syn til kontrollsiden.

Bypakke Kristiansandsregionen
Utkastet til Bypakke vil gi store kostna-
der for lastebileierne. Næringslivet står 
sammen i «Sørlandets SamferdselsLøft» 
(SSL) for å arbeide fram en mer næring-
vennlig politikk i bypakken. NLF skal 
fortsette å arbeide for bedre kår for laste-
bileiere i denne pakken. Miljødi�erensi-
ering er et av våre klare krav. Bymiljøav-
talen dreier seg tross alt om å forbedre 
miljøet. En bypakke med målsetting om 
«nullvekst i peronbiltra�kken» kan heller 
ikke ha tunge kjøretøy som hovedinn-
tektskilde. Det �nnes ikke harmoni i 
målet om nullvekst for personbiltra�kk 
og dobbel avgift for lastebiler. 

Vi ønsker innspill fra medlemmer
Styret arbeider med saker vi vet vil gagne 
lastebilen. Men vi ser ikke alt. Vi ønsker 
innspill fra medlemmer. Er det en sak i 
en kommune, urettferdighet på kontrol-
ler, mistanke om ulovlig kabotasje eller 
lignende ønsker vi tilbakemeldinger. Så 
skal vi ta det videre med aktuelle myndig-
heter.

Vi bruker 
mye tid 
på veier
Teks: REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no

FYLKESLEDER: Kjell N. Nilsen.

Det har vært utrolig tidkrevende å ar-
beide fram døgnhvileplasser. Men 
plutselig løsnet det med god hjelp av 
sentrale politikere i regionen. Vi har 3 
døgnhvilplasser i Lillesand. 

Vei er viktig for Aust-Agder og det 
er vesentlig å få til en helhet i veinet-
tet. Det er viktig at E18 blir påbegynt 
tidlig i 2017. Da skal vi ha en stor 
døgnhvileplass i Tvedestrandsområ-
det. For oss er det også viktig at det 
ikke er Arendal – Tvedestrand som er 
i fokus, men Grimstad – Vinterkjær. 

Vi setter pris på engasjement
Medlemmer i Aust-Agder har vært 
gode til å stille på våre samlinger. 
Men vi ønsker enda �ere velkommen. 

De sosiale / faglige 
samlingene vi har øn-
sker vi skal omfatte 
hele næringen og på 
den måten være en are-
na for alle i bransjen. 
Vi ønsker også de som 

ikke er medlemmer vel-
kommen for å se hva 

NLF arbeider med. I tillegg har vi nå 
en gruppe som ser på fylkessammen-
slåing. Det er et viktig arbeide vi må 
arbeide med fram til årsmøtet. 

Et godt samarbeid med våre samar-
beidspartnere er også viktig for oss. Vi 
skal arbeide for at �est mulig medlem-
mer kan ta del i medlemsavtalene som 
inneholder �ere fordeler.

3 nye døgnhvileplasser i Lillesand 
– nå må E18 påbegynnes

FYLKESLEDER: 
Rita Elisabeth 
Birkeland

Julesamling 
Aust-Agder 
25. november
Mange spennede foredrag

Meld deg på juletallerken i 
Aust-Agder. Vi arrangerer tradisjon 
tro juletallerken i Aust-Agder. I år 
blir det 25. november på Kroverten. 
Det blir spennede foredrag og godt 
sosialt lag som vanlig. 

Påmelding til 907 73 207 
innen 22.11.
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VELKOMMEN: Kjell ønsker velkommen. Foto: RR

REGION 4
AUST-AGDER, VEST-ADGER 

OG ROGALAND

Vi må synliggjøre oss bedre i det 
offentlige rom og vise fram 
hvilket viktig arbeid NLF gjør.

Vi vil forsterke vårt engasjement hos po-
litikere og andre som vi føler har behov 
for å se lastebilens nytte for samfunnet. 
Derfor skal vi ha �ere møter med politi-
kere nasjonalt og lokalt. I prosesser som 
har med vår hverdag å gjøre må vi være 
på plass og være en naturlig høringspart-
ner. Men det er vi som må ut for så å bli 
invitert inn.

Vegvesenet
Statens vegvesen er en viktig instans for 
oss. Da må vi sørge for at samarbeidet er 
godt og at lastebilsjåføren og kontrolløren 
er samarbeidspartnere. Lover og regler 

skal følges, men vi skal ha 
respekt for hverandre. 
Gjennom «tungbilforum», 
tett dialog og temakvelder 
hos Vegvesenet skal vi 
skape et godt klima og 
gjensidig godt samarbeid.

Bypakke Nord-Jæren (BNJ)
Bypakker har som mål å redusere person-
biltra�kken. Det er helt utrolig at man da 
skal ha 3x personbiltakst for en lastebil. I 
tillegg skal man ikke ha tak på passerin-
ger som på personbilen. En lastebil som 
kjører 4 turer i morgen eller ettermid-
dagsrushet kan ikke bli belastet med 
125 000 kroner per bil i året. Dette har 
ingenting med reduksjon i personbiltra-
�kken å gjøre. Dette er en rein skatt. 
Dette må vi få politikere til å forstå. I 
tillegg kommer mange andre bompenge-
�nansierte strekninger i nær framtid.

Tekst: REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no
FYLKESLEDER: 
Herman Berg

Viktig med aksept for 
lastebilens samfunnsnytte

Fin kveld hos Ørland Transport
Ineressante foredrag
Vi var heldige og �kk mange gode fore-
dragsholdere på banen hos Ørland Trans-
port. Direktør i NLF, Geir A. Mo, hadde 
et meget inspirerende og tydelig foredrag 
om utfordringer i bransjen. Transportkjø-
pers ansvar kommer tydligere og tydeli-
gere opp på listen over viktige saker som 
kan gjøre stor forskjell i bransjen. 

I tillegg har Nordea Finans et innlegg 

der de langt på vei friskmeldte økonomi-
en. If og Circle K hadde også gode og 
interessante foredrag som viser medlem-
menes muligheter.

Takk til foredragsholdere, frammøtte 
og dere på Ørland Transport

Tusen takk til alle som gjorde dette til 
en �ott kveld. Vi setter umåtelig pris på 
frammøte. Har du innspill til tema for 
�ere møter er det bare å si fra.

Vi må utnytte 
vekter og dimen-
sjoner best mulig
Mange veier kunne vært opp- 
skrevet til 24 meter og 60 tonn 
eller 25,25 meter og 60 tonn

Maks utnyttelse av veinettet
Flere regjeringer har lagt opp til at 
det skal legges til rette for tyngre og 
lengre kjøretøy. Der veinettet tåler 
belastingen vil dette være viktig for 
e�ektiviteten og for miljøet – og det 
vil kunne gi oss �ere drivverdige om-
råder for tømmerdrift.

 
Samarbeid med Vegvesenet
Statens vegvesen har stilt opp og er 
velvillige til å se på mulighetene. Fle-
re riks- og fylkesveier er oppskrevet 
til maks utnyttelse. På kommunale 
veier er det veldig store forskjeller. 
Der kommunen har tatt skikkelig 
tak i arbeidet ser vi svært gode resul-
tater, men vi ser også at mange kom-
muner ikke har tatt tak i problemet. 
Dette er en brems for næringsutvik-
ling i landbruket fordi unødvenige 
restriksoner hindrer drift på veier 
som ville tålt akseltrykket. 

Vi ber kommunene ta tak
Alle kommuner må ta et tak og sjek-
ke ut hvilke veier som ikke tåler 24 
meter og 60 tonn. Resten av veien 
kan «skrives opp» og ikke ha be-
grensninger. 

Det er få tømmertransportører 
igjen i landsdelen. De få som kjører 
er venner med veien og er ikke inter-
essert at veien ødelegges. Da ødeleg-
ges nemlig også næringsgrunnlaget 
for aktørene.

FRA VENSTRE: Are Metveit, Dag Magne Grødum, 
Ole Moi fra NLF og John Smeland fra SVV
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På 19-ukerskurset ved Kristian- 
sund videregående skole der 
lærlingene kjører opp fører-
kortene sine, går det i høst tre 
jenter: Lisbeth Bakk, Ingeborg 
Amundsen og Judith Roppen. Og 
alle er knyttet til NLF-bedrifter.

Lisbeth er hos Brødrene Bakk i Aure, 
Ingeborg er hos Erics Budservice AS i 
Ålesund og Judith er hos Sula Rutelag AS 
i Sula utenfor Ålesund.

 Når de blir spurt om hvorfor de valgte 
akkurat dette yrket, blir det stille. Lisbet 
sier at hun ikke helt vet om hun har valgt 
dette helt av egen fri vilje eller på grunn 
av litt mild tvang. Hun er nemlig opp-
vokst i en transportbedrift. Hun har in-
gen spesielle ønsker for hva hun skal kjø-
re, men håper at hun får prøve mye 
forskjellig.

Judith sier at hun alltid har syntes at 
yrkessjåførfaget ser spennende ut. Den 
store drømmen er å kjøre ADR-tank når 
hun har fått litt erfaring.  Ellers så er det 
ikke så nøye, bare hun kommer seg ut på 
veien.

 Ingeborg kan tenke seg å kjøre langt, 
men innenfor Norges grenser. Hun øn-
sker seg et yrke er hun kan trives sammen 
med hyggelige kollegaer. De liker alle 
utfordringer og ansvar. Kanskje det var 
akkurat derfor de valgte dette yrket.

Akkurat i disse dager skal de gå opp til 
teoretisk prøve på C og CE. De er spent 
på om spørsmålene på prøven blir slik at 
de klarer å svare på dem.

Alle tre ser fram til å komme ut som 
lærlinger.

Ta godt vare på dem når de kommer ut 
i bedriftene.

Bransjen trenger unge, �inke medar-
beidere.

Vi ønsker disse tre tø�e jentene lykke 
til!

REGION 5
HORDALAND, SOGN OG FJORDANE  

OG MØRE OG ROMSDAL

NÅ KOMMER
JENTENE



57NLF-MAGASINET 2016 • NR 7

u

Medlemspriser: 

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

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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Helter med de 
tøffeste bilene
NTNU-studenter bak rattet
De �este som ferdes med storbil har vel 
mang en gang vært fortvilet over trange 
rundkjøringer og håpløse vegløsninger. Vi 
som deltar på risikovurderinger og detal-
jplanlegging i vegprosjekter erfarer ofte at 
det er vanskelig å forstå det vi påpeker. 
Mangel på erfaring og kunnskap om sto-
re kjøretøy er nok en medvirkende årsak 
til at det ofte blir slik. Hva er vel da mer 
naturlig enn at vi setter studentene bak 
rattet på en lastebil, lar dem få kjøre gjen-
nom de løsningene de har laget, slik at de 
får en forståelse for våre behov. Det å ha 
med seg en slik referanse i sitt videre ar-
beid, vil forhåpentligvis bidra til løsninger 
som vi er bedre tjent med.

Per Johan Aftreth hos Bertel O. Steen 
sørget sammen med Johs. J. Syltern AS 
og NLF for at det ble en meget �ott dag 
sammen med NTNU på parkeringsplas-
sen i Granåsen. Området var merket opp 
med rundkjøringer og studentene �kk 
bryne seg på disse med store biler. De �kk 
også testet akselerasjon og oppbremsing 
med 50 tonn. Videre hadde vi en post der 
de �kk oppleve utfordringen med blind-

soner. Øystein Syltern foredro om sine 
erfaringer som bedriftsleder og vegbyg-
ger. Praktisk erfaring er alltid en styrke i 
all planlegging og gjennomføring. Opp-
summert kan man si at det var en fantas-

tisk lærerik dag for oss alle. Studentene 
ga også klart uttrykk for dette.

REGION 6
TRØNDELAG

Rute 30
Den 28. september var det nytt 
møte i prosjektgruppen for Rute 
30. Denne gangen var Knut Sun-
det invitert for å orientere om 
veibyggingen på Fosen. Viktige 
erfaringer og råd er alltid godt å 
ta med seg når man skal få frem-
drift på prosjektet. Siden sist har 
det blitt jobbet med et grunnlag 
for kommunene slik at man kan 
sette i gang en forstudie med 
tanke på nødvendige avklaringer 
rundt løsninger og finansiering. 
Denne vil også kunne danne 

grunnlaget for endelig vedtak om eventuelle bompen-
ger. Fylkeskommunen har bevilget 750 000,-, mens de 
tre kommunene har sagt ja til 250 000,- hver. Da skul-
le grunnlaget for å fremskaffe et beslutningsgrunnlag 
være til stede.

Tekst: ROAR MELUM rmv@lastebil.no

BLINDSONER: Per Johan Aftreth viser og forklarer utfordringene med blindsoner. Studentene kunne ikke forestille seg at 
selv en bil forsvant i blindsonen. Det ble nok en vekker for de fleste. 

BØR BLI FAST DEL AV UTDANNELSE: Fornøyde karer sørget 
for at studentene fikk en uforglemmelig dag. Alle var enige 
om at dette bør bli en fast del av utdanningen. Fra venstre: 
Erlend Amundal (Johs.J.Syltern), Jan Erik Molde (NTNU), 
Nik. Haugrønning (NLF) og Arvid Aakre (NTNU)

UTFORDRENDE: Ikke enkelt å komme seg gjennom de små 
rundkjøringene vi sliter med til daglig. 

Farlige vegkanter på Hitra
Den 13.september gikk turen til Hitra for å se nærmere på trafikkfarlige 
vegkanter. At vegene er dårlige og lite tilpasset de krav som stilles til dagens 
trafikkbilde, er nok en kjent sak for de fleste. Men det kan ikke være slik at 
man velger løsninger som gjør vegen mer trafikkfarlig. Et eksempel på 
dette er på fv 714 ved Litlvatnet der man har satt opp rekkverk på begge 
sider av vegen. Her er vegbredden 5,5 meter og det er med andre ord ikke 
plass til å møtes for store kjøretøy. Det blir nærmest som en trakt. Det 
rapporteres om mange hendelser, der speilknusing som regel er resultatet. 
Det er heller ingen skilting som gjør oss oppmerksom på dette.
Videre på vegen ut mot Ansnes, nærmere bestem ved Eide, fant vi et skrem-
mende eksempel på farlig vegkant. En ting er at vegen er uten midtstripe, 
men når vegkantene blir som feller, ja da tenker man ikke på sikkerheten. 
Her møtes mange laksetrailere hver dag og noen ganger går det galt. Man 
legger seg ut på skulderen for å unngå smell med møtende bil, men da blir 
man dratt ut av en sviktende vegskulder. Slike plasser er det mange av og 
vi må forvente at vegeier tar tak i dette slik at vegene fremstår som trafikk-
sikre.

ORIENTERTE: 
Ildsjel og daglig 
leder i Fosenvegene, 
Knut Sundet, holdt 
en meget inspi- 
rerende orientering 
om vegbyggingen 
på Fosen.

www.cargobull.no

Gjør deg nytte av
våre innovasjoner
innen kjølelogistikken

Informasjon på: +47 63 98 48 50
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ThermoTechnology for mindre energiforbruk.  

Ny forsterket hekkportal for enda mer robusthet 
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Temadag kriseteam

Venner på veien
Den 23. september arrangerte Gauldal og Oppdal Lastebileierforening Venner 
på veien. Dagen startet på Singsås barneskole der 32 elever deltok sammen 
med sine lærere. Stemningen var stor blant elevene. Det ble utdelt re�ek-
svester til alle. Filmen «Velg livet» ble vist før vi slapp elevene til på 
bilene til Digre Transport AS. Alle �kk de sitte bak rattet slik at de 
�kk oppleve hva blindsoner er. Deretter gikk turen til Støren bar-
neskole, der hele 70 elever ventet på oss. Samme opplegg ble 
gjentatt med stor suksess.

Den 30. september arrangerte Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i 
samarbeid med Fylkets trafikksikkerhetsutvalg og RVTS 
Midt, en fagdag om psykososialt kriseteam. Det er kom-
met en ny veileder for psykososiale tiltak ved kriser, 
ulykker og katastrofer. Representanter fra de fleste 
kommunene var til stede for å dele erfaringer og 
lære mer om dette vanskelige feltet. Det er 
ingen tvil om at det finnes mange ressurser 
for å følge opp når ulykken er ute. Vi må 
bare bli flinke nok til å ta i bruk den 
hjelpen vi kan få. Kollegahjelpen ble 
fremhevet som et viktig tilbud, 
ikke bare når ting skjer, men 
kanskje viktigst når hver-
dagen kommer. Da er det 
godt å ha en kollega 
som tar kontakt for 
å høre hvordan 
det står til.

POPULÆRT: Øystein Digre stilte med to biler denne dagen. 
Det var stort engasjement blant elever og lærere. Etter at 
alle elvene hadde vært sjåfører, så var det de voksenes tur 
til å sitte bak rattet. Ekstra stas ble det da læreren fant ut 
hvordan man bruker kompressorhornet

ENGASJERTE: 70 elever ved Støren barneskole ble utdannet som refleks- 
politi. Alle skulle passe på at ingen voksne gikk ut uten refleks på 
kveldene. Hvis ikke skulle de bli innlåst på soverommet som straff. 
Her foran Aunes nye Volvo 750.

www.cargobull.no

Gjør deg nytte av
våre innovasjoner
innen kjølelogistikken

Informasjon på: +47 63 98 48 50
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REGION 7
NORDLAND, TROMS  

OG FINNMARK

FELLES HØSTTREFF NLF OG MEF TROMS

Onsdag fikk barna ved Lakselv 
barneskole lære trafikksikkerhet. 
Det var Frank Lauritz Jensen, fra Norges Lastebileier-For-
bund, som ga barnetrinnet en innføring i farene med 
tunge kjøretøy. Med hjelp av det lokale NLF-medlemmet, 
Miniexpressen, fikk barna oppleve lastebilen og hvorfor 
de må holde seg på trygg avstand.

NLF (Norges Lastebileier-Forbund) arrangerte «Venner 
på veien». Dette e en trafikksikkerhetskampanje som NLF 
gjennomfører sammen med IF forsikring, delfinansiert av  
samferdselsdepartementet. Målsetningen med denne 
aktiviteten er å skape forståelse for farene som kan  
oppstå i møte mellom de tunge kjøretøyene og andre 
trafikanter.

Stor stas å være inne i lastebilen
Det var tydelig at barna likte seg da de tok plass i fører-
setet på lastebilen. Her lærte dem hvor vanskelig det er 
å observere personer som beveger seg rundt lastebilen. 
De barna som ventet utålmodig på sin tur til å entre fører-
plassen, ble brukt som markører og bevegde seg rund 
kjøretøyet og fikk lære hvor de ulike «blindsonene» er.

Refleksvester
En del av trafikkopplæringen består i å lære effekten av 
refleksbruk. Dette er et av de enkleste trafikksikkerhets-
tiltakene vi kan få barna til å forstå, og når lysene i loka-
let ble borte var det åpenbart for barna at refleks var 
svært nyttig. 

- Både barn og lærere ble utstyrt med refleksvester 

og refleks-brikker, nå må vi bare håpe  at de blir brukt, 
sier Frank Lauritz Jensen.

Filmfremvisning
Avslutningsvis fikk elvene se en filmen «Velg livet, det er 
kjedelig å være død». Dette er en filmproduksjon som 
handler om farene med lastebiler.  Ut fra barnas fokus, er 
det ikke tvil om at video er et kraftig virkemiddel. Barna 
fulgte ivrig med under filmen og hadde mange kommen-
tarer og spørsmål i etterkant.

Modellen med felles høsttreff 
med MEF i Troms begynner å ta 
form. 

Hvert år er det en økning i antallet på-
meldte, det er nå tredje året med felles 
tre� i Troms etter et langt opphold. Før 
leverandørutstillingen holdt NLF-advo-
kat Robert Aksnes kurs hvor tema var 
hvordan medlemsbedriftene kan møte 
kravene som arbeidstilsynet stiller ved 
bedriftskontroll. Leverandørtre�et med 
23 utstillere og med godt besøk av med-
lemmer fra begge organisasjoner må be-
tegnes som en suksess. 

Under lørdagens fagsamling ble ulike 
tema for begge organisasjoner godt belyst. 
Fra NLF sin side ble regler for å kjøre- og 
hviletid og arbeidstidsbestemmelsene i 
arbeidsmiljøloven godt forklart av Robert 

Aknes. Krimenheten fra Statens vegvesen 
var til stede ved Martin Svendsen for å 
informere om sin virksomhet. 

Fagsamlingen ble avrundet med nytt 
fra NLF ved forbundsleder Tore Velten. 

FORBUNDSLEDER: Tore Velten ADVOKAT: Robert Aksnes

VENNER PÅ VEIEN

Stor stas å være i lastebilen

40-årsjubilant
Vi hadde håpet på å dele ut jubileums-beviset på årsmøtet i lokalavdelingen for Vesterålen, men 
da passet det ikke for jubilanten. Når da årets høsttreff måtte kanselleres ble vi tvunget til en litt 
mindre høytidelig overrekkelse av 40-årsplanketten.

Vår kollegahjelp i Vesterålen, Steinar Ernestussen, tok turen ut til Magne Madsen og overleverte 
beviset på trofast medlemskap.

En takk til Steinar og en stor gratulasjon til Magne Madsen. 
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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

NLF og MEF Finnmark arrangerte felles 
høsttre� i Finnmark 30.9.-2.10. med godt 
oppmøte av medlemmer og samarbeids-
partnere. På fredag var det styremøte i 
NLF Finnmark før minimessen startet. 
Der hadde 20 leverandører utstilling som 
ble godt besøkt av medlemmer fra begge 
organisasjoner. På lørdag var det fagtema 
hvor Krimenheten fra Statens vegvesen 
informerte om sin virksomhet som går ut 
på å avdekke alle typer kriminalitet innen-
for tra�kant- og kjøretøyområdet. De er 
svært mottakelige for tips fra næringen. 

Det ble også tid til NTP debatt hvor 

hovedutvalgsleder for samferdsel og kultur 
i Finnmark fylkeskommune Geir Ove 
Bakken og fylkesdirektør i Statens vegve-
sen Oddbjørg Mikkelsen ble utfordret av 
debattleder Odd Hugo Pedersen og av 
møtedeltakerne i salen. 

Under festmiddagen på lørdag kveld ble 
en av NLF sine veteraner Torbjørn Mikal-
sen, mangeårig tidligere leder av NLF 
Finnmark, hedret med utmerkelse for 50 
års medlemskap i NLF. Samtidig ble det  
også fylkesavdelingens 50-årsjubileum 
markert. Vi føyer oss inn i rekken av gra-
tulanter. 

Høsttreff og jubileum i 
NLF Finnmark

HEDRET: Torbjørn Mikalsen får sin velfortjente utmerkelse av fylkesleder i NLF Finnmark Yngve B Harila og nestleder Rune 
Holmen. 

Overvåker veiene i Nord-Norge
Endelig kan Vegtrafikksentralen flytte inn i de nye lokalene i Mosjøen. Dette er et høyteknologisk senter 
som overvåker trafikken i Nord-Norge. Med en enorm videovegg i enden av lokalet kan operatørene kon-
trollere trafikken og gi nyttig informasjon til brukerne. NLF var selvsagt til stede og overrakte NLF-vimpe-
len til leder av vegtransportsentralen, men håp om enda bedre informasjon til vegbrukerne i nord.
Veisjef Torbjørn Naimak klippet av kablene til den gamle sentralen og kunngjorde at den nye sentralen i 
Mosjøen var åpnet. Denne sentralen har videoovervåkning på de fleste fjelloverganger, de mest utsatte 
tunneler og de mest trafikkerte strekningene inn mot sentraene i Nord-Norge. Her skal trafikken overvå-
kes og nyttig informasjon sendes ut til brukerne. Statens vegvesen har investert mange millioner i den nye 
sentralen og den skal gi både de ansatte og brukerne et bedre produkt.
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JUBILANTER

TROND ERIKSEN, 8210 FAUSKE

LEIF SKAGNÆS, 3512 HØNEFOSS

ROAR RASMUSSEN, 1718 GREÅKER

ODD EKEBERG, 1580 RYGGE

Trond tok fagbrev som mekaniker og begynte å jobbe på verkstedet til Statens vegvesen, og en kort periode på biltilsynet. 
I 1994 kjøpte han sin første lastebil. Med seks biler driver han med brøyting, asfaltkjøring, kranbil og oppdrag for  
Saltdalshytta. Han er tilsluttet Salten Transportsentral. Sitter i styret i NLFs lokalforening som sekretær.  
Familien gratulerer med dagen.

Leif Skagnæs har i dag en bil og kjører løsmasse. Det har han gjort helt siden har startet med kjøring i 1985. 

Roar Rasmussen fra Greåker startet allerede å kjøre i 1966. Da var han hjelpemann på barkemaskin og på en Bedford  
tømmerbil. Senere ble det kjøring av betongelementer og langjern. Egen bil kjøpte han i 1972 og han drev for seg selv  
helt til han solgte butikken i 2015. Siden da har han vært pensjonist og nyter late dager på sjøen som egen skipper.

Odd Ekeberg begynte å kjøre i 1963 med en 1957 Chevrolet. I dag har han to Volvo veteran sammen med sønnen,  
men de brukes bare til kos og hygge. Yrkeskjøringen er det slutt på, men Odd har kjørt mange typer av biler og hatt mye  
forskjellig kjøring opp gjennom årene. I 1977 startet han for seg selv og kjørte i Norge, Sverige og i Danmark.

508.12

6027.11

7013.11

7511.11

85 ÅR
   9. Ingolf Folland, 7014 Trondheim
13. Frank Ihlen, 1914 Ytre Enebakk

80 ÅR
24. Odd Eide, 3277 Steinsholt

75 år
  5. Oddvar Volden, 5419 Fitjar
11. Odd Charles Ekeberg, 1580 Rygge
15. Bjørnulf Undli, 2850 Lena
26. Arnstein Kristiansen,  
1639 Gamle Fredrikstad
27. Olav Lindstøl, 4885 Grimstad

70 år
  2. Sigurd Stavenes, 3812 Akkerhaugen
  3. Hans Eilif Hansen, 9147 Birtavarre
13. Roar Rasmussen, 1718 Greåker
21. Ola E. Stubsjøen, 7213 Gåsbakken
26. Jan Pedersen, 9310 Sørreisa

65 år
  3. Asbjørn Bekkevoll, 3239 Sandefjord
  3. Svein Øyvind Veseth, 5282 Lonevåg
12. Reidar I. Reinertsen, 1684 Vesterøy
15. Vidar Kåsene, 3750 Drangedal
19. Tallak Tveit, 4820 Froland
28. Finn Berstad, 8050 Tverlandet

60 år
  1. Kåre Kvåle, 7820 Spillum
  2. Gunnar Lunder, 1929 Auli
  3. Bjørge Pedersen, 1632 Gamle Fredrikstad
  8. Morten Johannessen, 1615 Fredrikstad
10. Håvard Skramstad, 3031 Drammen
25. Rolf Terje Jacobsen, 5550 Sveio
27. Leif Skagnæs, 3512 Hønefoss

55 år
  1. Knut H. Grøtting, 2750 Gran
  6. Trond Mikkelsen, 9616 Hammerfest
26. Geir Hunskår, 1454 Fagerstrand
28. Harry Inge Sagøy, 7206 Hellandsjøen

 50 år
  4. Terje Gunnar Hansen,  
2283 Åsnes Finnskog
  6. Øyvind Grønbeck, 2170 Fenstad
  8. Kurt A. Bohlin, 8601 Mo i Rana
10. Ulf Tonerud, 1912 Enebakk
10. Erik Skollerud, 2608 Lillehammer
11. Tor Gudbrand Aalgaard, 1923 Sørum
11. Terje F. Strand, 2034 Holter
11. Øystein Vik, 1477 Fjellhamar
13. Geir Helge Hansebråten,  
2920 Leira i Valdres
18. Ståle Forbregd, 7340 Oppdal
22. Tore Stene, 6958 Sørbøvåg

45 år
  4. Lars Martin Breisjøberg. 2224 Austmarka
12.  Lars Ole Granhaug, 3360 Geithus
12. Hans Inge Berge, 5640 Eikelandsosen
12. Arne Thoresen, 8604 Mo i Rana
16. Ingebrigt Naustdal, 6770 Nordfjordeid

20. Monica Myrvang Leirvik, 4857 Arendal
23. Finn-Asbjørn Svarød, 1798 Aremark

40 år
13. Andre Tverli, 1349 Rykkin
14. Thomas Bæver, 3931 Porsgrunn
23. Alf Erik Eliassen, 9050 Storsteinnes
29. Harald Eikaas, 4818 Færvik

35 år
  1. Henning Tangen, 2162 Brårud
11. Ivar Smuk Rolstad, 9845 Tana
15. Marianne Aasen, 7822 Bangsund
21. Jon Aslak Gustavsen, 3280 Tjodalyng

30 år
10. Jørn Torp, 2450 Rena

25 år
20. Marius Rustand, 3623 Lampeland

FØDSELSDAGER I NOVEMBER

JUBILANTER
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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



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: aloverland@overlandtransport.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, 7093 TILLER
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

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

Leder
Alv Ervik aer@lastebil.no 90 94 14 30 

Fagansvarlig
Frank Lauritz Jensen flj@lastebil.no 91 63 12 54 

Ressursperson NLF 
Kjetil Meaas km@lastebil.no 97 64 06 36

Region 1:  Geir Homlund geir@bkranservice.com  92 85 78 76

Region 2:  Ove Thoresen post@bilberging.com 93 24 20 99

Region 3:  Dag Lie d-li2@online.no 90 57 66 41

Region 4:  Gunnar Hunsbedt gunnar@hunsbedt.no 95 25 70 00

Region 5:  Olaug Hamre olaug@vossbilberging.no 95 70 94 60

Region 6:  Ann Kristin Fordal ann.kristin@viking-trondheim.no 95 89 72 67

Region 7:  Tor Sverre Isaksen torsverre@tsinorway.no 99 55 58 74

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

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

Vest-Agder Steinar Solberg post@hk-solberg.no 48 01 30 00
 Kjell N. Nilsen kjell@kjellnnilsen.no 90 54 08 14
 Kai Nilsen kai@kjellnnilsen.no 90 54 08 15

Rogaland Endre Krakk krakk@online.no 48 12 48 60

Hordaland Arne Marås arnemara@online.no 91 81 72 43
 Frode Børven frode.borven@kvamnet.no 91 69 30 59

Sogn og Jomar Standnes j-standn@online.no 91 17 83 28
Fjordane Arne Steinar Indrebø s-indreb@online.no 90 83 32 27
 Knut Øvrebotten Knut.ovrebotten@live.com 99 50 99 88
 Andreas Skrede andreas.skrede@transferd.no 91 89 63 30

Møre og  Terje Alnes terje@heggem.no 91 16 67 40
Romsdal Kjell Brandal kjell.brandal@tussa.com 90 10 29 29
 Jon Brødremoen jon.brodremoen@online.no 98 21 49 70
 Nils Ivar Heggem nils.ivar@heggem.no 90 66 30 40
 Gunnstein Hoem gunnshoe@online.no 94 17 10 65
 Rune Rasmussen rra@fritzoe.no 47 70 72 20

Sør- Per Morten Storhaug stor-tr@online.no 99 52 69 96
Trøndelag Arnt Egil Aune post@aune-transport.no 91 39 69 69

Nord- Olav Skarsbakk olav@skarsbakk.no 48 04 12 02
Trøndelag Harald Ulven harald.ulven@ntebb.no 99 21 71 15

Nordland Steinar Ernestussen ernestussen@hotmail.com 48 18 22 48
 Karstein Larem ka-lare@frisurf.no 95 12 24 85
 Kjell Fredrik Solberg kjsolb2@frisurf.no 90 72 63 35

Troms Arnold Hauan arnohaua@online.no 95 24 22 23
 Elling Haukebø elling@haukeboe.no 90 58 64 90
 Anne Pauline Eliassen annp@eliassens.no 98 87 58 75
 Karianne Ervik karianne@erviktransport.no 41 69 30 76

Finnmark Torbjørn Mikalsen thmikals@online.no 90 62 41 88
 Yngve B. Harila yngve@ybh.no 91 74 78 98

Fylke Navn E-post Mobil

Østfold Steinar Enderød steinar@enderod.no 91 73 01 42
 Ole Jonny Sørensen olanso@online.no 90 82 01 00

Oslo/ Tor Vidar Frydenlund tor.vidar@fgtas.no 91 38 03 85
Akershus Nicolai Jakhelln snj@jakhelln.as 97 55 58 00
 Bjørn Røine b.roine@online.no 95 10 13 20
 Geir A. Mo gam@lastebil.no 93 03 03 88

Hedmark Guttorm Tysnes hedopp@lastebil.no 95 77 47 61
 Arne Trondsen arntrond@online.no 99 21 19 63
 Tore Velten tore@tamnestransport.no 90 52 04 38
 Mai Grete Skjelsvold mgs@lastebil.no 41 45 19 55

Oppland Jon Magne Aspelund aspelundjon@gmail.com 95 22 22 40
 Anders Grønbrekk angro53@hotmail.com 90 56 41 84
 Odd  Haakenstad odd.haakenstad@gmail.com 90 61 88 15
 Oddbjørn Vestli Oddbjørn.Vestli@transportarbeider.no 91 79 28 38
 Åge Widme post@widme-transport.no 91 88 05 00

Buskerud Eva Karin Høgberg evaka@live.no 90 10 13 28
 Tom Pedersen tomsbilb@online.no 91 88 10 00
 Per Arne Yri arne.yri@lifi.no 91 10 61 84

Vestfold John Ove Villung jov@vermelidtransport.no 93 40 97 70
 Marit Lund maritlun67@gmail.com 91 68 49 84

Telemark Anne Lise Øverland aloverland@overlandtransport.no 99 21 62 01
 Magne Årvik magne@arne-thorsen.no 90 03 43 44
 John Reidar Solstad  97 58 53 73
 Vivi Solstad  91 35 53 01

Aust-Agder Robert Birkeland rita@bendiks-transport.no 91 87 91 00

Fylke Navn E-post Mobil





NLF anbefaler alle sine medlemmer

Å VELGE IF PENSJON
De virkelige ekspertene anbefaler å velge oss. 

Det er vi veldig stolte av!
Valget er egentlig veldig enkelt. Nå tilbyr vi nemlig innskuddspensjon for NLFs medlems- 

bedrifter – til vår aller laveste pris. Det betyr at du ikke betaler noen kontraktskostnad  
– og får i tillegg redusert kostnad per ansatt. De siste årene har dessuten If pensjon blitt  

kåret av Wassum som den innskuddspensjonen som har levert best avkastning. 

Velger du pensjon fra If får du alle forsikringene dine samlet på ett sted. Til garantert  
laveste pris. Enklere blir det ikke.

Snakk med en NLF-ekspert på 815 11 566.
Les mer på if.no/pensjon

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

Anbefalt av:
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