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Regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan er bra. Meget bra, faktisk. 
La det ikke være noen tvil om det. Det skal brukes over tusen milliarder de 
neste 12 årene på utbygging av infrastruktur. 1000 milliarder tilsvarer en 
syvendedel av verdien av dagens oljefond. Det er forferdelig mye penger. 
At vi har en regjering som virkelig ser verdien av å satse på så sterk utbygging 
av infrastruktur er NLF svært godt fornøyd med. 

NLF har også fått gjennomslag for mange av våre prioriterte prosjekter 
i planen. Prosjekter som var utelatt, men som nå er inne igjen takket være 
solid innsats fra NLFs regionale apparat.  Det er vi også svært godt fornøyd 
med. Vi registrerer også med glede at det samlede bompengetrykket letter 
litt. Ikke mye, men bittelitt. Men alt er ikke like bra. Noen prioriteringer 
forstår vi ikke. Andre prioriteringer må gjøres om. 

Det skal fortsatt satses på ferjefri E39 fra Stavanger til Trondheim. Det planlegges noen hinsidige 
fjordkrysninger med bl.a. undersjøiske tunneler både mellom Stord og Bergen, bro over Sognefjorden, 
tunneler mellom Ålesund og Molde m.m. Dette er alle prosjekter vi trygt kan utsette en generasjon eller 
to. De er farlige, miljøskadelige og økonomisk ufornuf tige. Skal det krysses fjorder bør det selvsagt skje 
ved hjelp av broer og ikke tunneler. Foreløpig bør en uansett konsentrere seg om å bygge vei mellom 
fjordene. En ferjetur har aldri drept noen. En dårlig og rasutsatt vei gjør det dessverre altfor of te. Det 
samme gjelder for ny krysning av Oslofjorden ved Drøbak. Her planlegges det et nytt, ulovlig og livsfar-
lig tunnelløp. SVV og NLF har sammen med mange andre krevd bro i stedet for tunnel. Regjeringen må 
følge opp!

Slik er det også langs E 16 mellom Bergen og Voss. Denne hovedpulsåren på Vestlandet og hovedveien 
mellom vest og øst er bokstavelig talt livsfarlig. Hvert år omkommer i snitt to personer på denne strek-
ningen og tidligere regjeringer har totalt sviktet sitt ansvar med hensyn til utbedring. Bare i 2015 var 
veien stengt 76 ganger. Alternativ omkjøringsvei gjennom Hardanger er en kjerrevei bygd under krigen. 
Den er verken trygg eller fremkommelig nok – og er også et tungt argument for nye E 16.  Prosjektet 
skyves likevel ut til andre del av planperioden. Prosjektet må flyttes frem til første del – planleggingen 
må frikoples fra øvrig virksomhet og alle steiner må snus for å gjennomføre dette enorme prosjektet 
snarest mulig. Vi har ikke flere liv å miste! 

Det er også verdt nok en gang å minne om fylkesveiene. Denne gjøkungen i norsk veiforvaltning har 
altfor lenge fått henge uten tilstrekkelige midler til nødvendig vedlikehold og oppgradering. Behovet for 
midler er anslått til mellom 50 og 100 milliarder. Det er etter vårt syn umulig å oppgradere fylkesveiene 
gjennom de ordinære budsjettene i fylkeskommunene. Vi må derfor få et eget program eller et eget 
selskap med vide fullmakter for å få ryddet opp i generasjoners feilslåtte politikk. 

Det fremlagte forslag til Nasjonal Transportplan er derfor bra. Meget bra. Men dessverre ikke bra nok. 

Gratulerer Sverige!
I 100 år har vår søsterorganisasjon Sveriges Åkeriforetag arbeidet for å bedre svenske transportørers 
vilkår. I disse dager markeres jubileet på ulikt vis. Vi gratulerer våre svenske kolleger med dagen og 
ønsker lykke til med de neste 100. Aldri har behovet for et sterkt forbund vært større enn i dag. 

Bra, men dessverre 
ikke bra nok 

Leder
Administrerende direktør Geir A. Mo

NLF har fått 
gjennomslag for 

mange av våre 
prioriterte prosjek-
ter. Prosjekter som 

var utelatt, men som 
nå er inne igjen 

takket solid innsats 
av NLFs regionale 

apparat.



Volvo Trucks. Driving Progress

WESTGAARD STILLER STORE KRAV til seg selv og er helt avhengig av velskolerte og 
dyktige ansatte. I samarbeid med Wist Last og Buss i Trondheim sparte de med aktivt bruk 
av Dynafleet nesten en halv million kroner det første året! 

- Vi velger Volvo fordi vi har et godt samarbeid med Volvo-forhandleren og 
oppfølgingen vi får derfra, forteller driftsansvarlig Joar Berge. 

Se hele historen om WESTGAARD TRANSPORT på volvotrucks.no

VOLVO DYNAFLEET 

vi velger volvo
Isak D. Westgaard, Stjørdal
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AKTUELT & SMÅSTOFF

Det er blitt en tradisjon hos Volvo å komme med spesialmodeller knyttet opp til Volvo 
Ocean Race. Nå gjør de det igjen med spesialmodeller av FH og FH16. Bilene blir produ-
sert i et begrenset opplag. Utvendig får bilene Volvo Ocean Race logo i lysskiltet. I tillegg 
blir bilene levert i to farger som er eksklusive for disse bilene.

Innvendig er designet inspirert av sjø og av seiling – en inspirasjon man finner igjen 
på dører, ratt, seter og tepper. Setene er sandfarget og ventilerte og baksiden av setet 
har et stilisert kart som viser start og slutthavn for seilasen.

- Disse bilene er preget av verdiene som betegner selve løpet. Vi har laget en lastebil 
for eiere og sjåfører som er stolte av yrket sitt og som ønsker det beste av det beste, 
skrive Volvo i en pressemelding.

KOMFORT: Volvo Ocean Race-bilene kombinerer høyt utstyrsnivå med et unikt design. 
Bilene blir laget i et begrenset opplag. 

Med en hjelm av elektroder på hodet 
jobber forskere fra Mercedes-Benz for 
å finne ut av om kunstig dagslys inne i 
bilen kan øke trivsel og konsentrasjon 
for sjåførene. Testene er utført under 
krevende arktiske forhold i mørketid-
en, og Mercedes har forsket på ulike 
lysstyrker og ulik bølgelengde på lyset. 
En egen lysdusj etter endt kjørepass 

har man også forsket på effektene av. 
Foreløpig har man ikke kommet til 
noen konklusjon hvorvidt denne typen 
lys gir sikrere og mer opplagte sjåfører 
fordi det tar tid å gå igjennom den 
store datamengden som er samlet inn. 
Dersom resultatene er positive vil det 
etter all sannsynlighet påvirke hvordan 
man lyssetter fremtidens førerhytter.

Feirer Volvo Ocean Race

Forsker på kunstig dagslys

Ny fagsjef 
for tekniske 
spørsmål

Den 2. mai til-
trer Dag Nordvik 
som ny fagsjef 
for tekniske 
spørsmål i NLF. 
Han vil ha en 

sentral rolle i arbeidet med å styrke 
rammebetingelsene for norske 
transportører.

Med over 30 års erfaring fra 
forskjellige kommersielle aktører 
innen nyttetransport er det liten tvil 
om at Nordvik tar med seg svært 
mye relevant kunnskap inn i NLF 
når han tiltrer 2. mai

- Dette gleder jeg meg veldig til. 
Det blir stadig viktigere å kjempe 
for næringens vilkår og jeg ser frem 
til å kunne bidra aktivt i arbeidet, 
forteller han.

Nordvik er 53 år gammel, har 
utdannelse fra Gjøvik ingeniørhøg-
skole og har siden 2008 vært daglig 
leder og salgssjef i SKAB Norge AS, 
en velkjent aktør i påbyggerbrans-
jen. Tidligere har han hatt stillinger 
som salgssjef for Renault Trucks 
Norge AS, produktsjef for Volvo 
Lastebiler, serviceleder og salg til 
storkunder for samme merke.

FORSKER: Utstyrt med elektroder på hodet kjørte sjåførene ut i polarnatten i Rovanjemi i Finland. Nå 
skal Mercedes analysere dataene for å se om dagslys inne i førerhytta har en positiv effekt på sjåfører.

Londonpolitiet 
velger ladbart
Politiet i London er kanskje aller mest 
kjent for sine uniformer, men nå ønsker 
etaten også å bli kjent for sitt miljøfokus. 
Målet med å velge ladbare varebiler er 
å bedre luften i millionbyen. Fra høsten 
av vil politiet i London sette flere ladbare 
Ford Transit Custom i drift. 

Ford har tidligere uttalt at de fremover 
i stor grad vil konsentrere seg om ladbare 
biler, enten de er varebiler, personbiler 
eller mer sportslige varianter.
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– For Circle K var det viktig å få et truck-
anlegg i Lærdal i Sogn og Fjordane. Vi 
har tidligere hatt et dårlig tilbud til våre 
kunder som kjører tungbil i Lærdal og i 
dette området. Derfor er vi glade for at 
truck-stasjonen nå er åpnet, sier Svein-
Erik Svendsen, salgssjef i Circle K.

Circle K-salgssjefen legger ikke skjul 
på at han og kollegaene i Circle K er 

største leverandør til transportnæringen 
og at målet er å ha Norges beste nettverk 
av stasjoner for transportnæringen.

Det er Slinde Transport som skal stå 
for driften av anlegget.

Nytt Circle K-truckanlegg i Lærdal

Motortekniske endringer, nye drivlinjer og 
aerodynamiske endringer er med på å redus-
ere forbruket med opp til syv prosent på DAFs 
oppgraderte lastebiler i CF- og XF-serien. 

Lavere vekt sørger dessuten for muligheten for 
økt nyttelast, og et forbedret flåtestyringssystem 
er også med på listen over endringer. 

I tillegg kommer serviceintervaller på opptil 
200 000 kilometer. 

VIKTIG: Den nye stasjonen fra Circle K dekker et 
viktig område for de som kjører tungtransport i 
Lærdal og i områdene rundt. (Foto: Circle K)

DAF oppgraderer 
CF og XF

NYTT DESIGN: Endringer i innvendig og utvendig design 
kjennetegner de nye bilene fra DAF. Økt effektivitet og 
lengre serviceintervaller er andre viktige endringer.

Kampanje
Løft og sikring

Spar inntil 33%
se www.flom.no for priser

Gjelder ut juni 2017
Kontakt oss på 35968790 eller

  bestill@kjetting.no

TIPS OSS
redaksjonen@lastebil.no
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Lanserer Fair Transport
NLF lanserer Fair Transport i 
Norge. Programmet gjør det 
enklere å velge bærekraftig 
transport. 

Fair Transport er et forpliktende kvalitets-
program for alle parter i transportproses-
sen. Målet med Fair Transport er å styrke 
trafikksikkerheten, senke utslipp av miljø- 
og klimagasser og bedre de sosiale forhol-
dene for sjåførene. 

– Et logisk steg
– Vi har over mange år jobbet aktivt med 
trafikksikkerhet i NLF og vi har utviklet 
flere programmer for våre medlemsbedrif-
ter hvor trafikksikkerhet, arbeidsforhold 
og miljø er sentralt. Derfor blir Fair Tran- 
sport et logisk neste steg der vi kan tilby 
enda flere verktøy for å gjøre veitranspor-

ten enda sikrere, bedre og mer miljøvenn-
lig. En annen fordel er at vi med dette 
programmet også kan henvende oss til 
transportkjøper og ikke bare til transpor-
tøren, sier direktør i NLF Geir A. Mo.

Startet av Sveriges Åkeriföretag
Fair Transport ble startet av Sveriges 
Åkeriföretag i 2014. Siden da har 
rundt 20 prosent av de totalt 
6400 medlemsbedriftene i SÅ 
valgt å knytte seg til Fair 
Transport. Ved å gjør det 
forplikter de seg samtidig til 
å kjøre trafikksikkert, miljø-
vennlig og å ta ansvar for ar-
beidsmiljøet. De forplikter seg 
også til å følge gjeldende lovverk og 
å forholde seg til et sett av etiske kjøre- 
regler.

– Gjort en god jobb
Erika Svanström som er ansvarlig for Fair 
Transport hos SÅ mener NLF har gjort 

en god jobb i forhold til å forberede seg til 
å bli en del av Fair Transport.

– NLF har nådd langt gjennom sitt  
arbeid med trafikksikkerhet gjennom de 
programmene de allerede har. Samtidig er 
NLF løsningsorienterte, og derfor er det 
også enkelt for NLF å bli med i Fair 

Transport, sier Svanström. 

Bedre lønnsomhet
Tall fra SÅ viser at med-
lemsbedriftene som har 
tatt inn Fair Transport i 
stor grad tjener på det. 
En femtedel av svenske 

transportører som er med 
i ordningen sier at de merker 

økt lønnsomhet, mens en tred-
jedel mener at det har hatt en positiv 

innvirkning på hvordan de jobber med 
miljøspørsmål. Omkring 40 prosent opp-
gir også at Fair Transport har hatt en  
positiv effekt på sosialt ansvarstakende og 
på trafikksikkerhet.

SIGNERT: Nylig signerte forbundsleder Tore Velten og direktør Geir A. Mo i NLF Fair Transport avtalen med Sveriges Åkeriföretag. Her sammen med SÅs ordfører Mikael Nilson, 
kommunikasjonssjef Erika Svanström og administrerende direktør Rickard Gegö. (Foto: Sveriges Åkeriföretag)

Norges Lastebileier-Forbund:

JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no0
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 www. transportkompetanse.no   �   post@transportkompetanse.no  �   Telefon 02242

Hos oss kan du også ta 
andre typer kurs, blant 
annet ADR, arbeidsvarsling, 
bakløfter, truck og 
repetisjonskurs løyve.  

Som NLF-medlem
får du rabatt på 
alle våre kurs! 

Sjekk ut vår kursoversikt på www.transportkompetanse.no



Høykonjun ktur i svensk transportnæring
Sveriges Åkeriföretags 
konjunkturbarometer for 
første kvartal viser at 
svensk transportnæring 
går på høygir. Årsaken er 
svensk byggeboom.

Stigende transportpriser og kraftig 
økning i etterspørselen etter tran- 
sport er hovedtrendene i konjunktur-
barometeret som Sveriges Åkeriföre-
tag nettopp har offentliggjort.

– Transportbransjen er en næring 
hvor marginene er knappe. Dette  
barometeret bekrefter imidlertid en 

Helt siden 1917, da Sveriges Åkeriföretag 
ble stiftet på Stockholm Centralstation av 
kusken Anton W. Andersson, har Sveri-
ges Åkeriföretag vært transportørenes 
røst i Sverige.

– Vår bransje er alltid på vei et sted og 
vi opererer i en bransje der omveltningene 
er store og utfordringene er mange. Men 
uansett møter vi alle utfordringer med 
samme kraft og energi som vi alltid har 
gjort, sier Mikael Nilsson i Sveriges Åke-
riföretag. 

De største utfordringene de siste årene 
har vært økte tilstrømning av utenlandske 
transportører som vil operere i Sverige i 
konkurranse med svenske transport- 
bedrifter.

– Vi som bransjeorganisasjon skal følge 
våre medlemmers utvikling og gi dem 
service som styrker konkurransekraften 
de har. I tillegg skal vi legge til rette for 

at de kan drive sin virksomhet på en så 
enkel måte som mulig, sier direktør i SÅ, 
Richard Degö.

Han forteller at de skal få det til ved å 
jobbe for en sunn og lønnsom utvikling 
av bransjen gjennom lobbing og opinions-
bygging.

– Våre rundt 6000 svenske medlems-
bedrifter tilhører de beste man kan finne, 
og det viser også de siste årenes utvikling 
trass i at konkurransen har blitt kraftig 
skjerpet, sier Degö.

Selve 100-årsjubileet ble holdt på Hotel 
Tylösand og ble innledet med en kortesje 
av veteranlastebiler hvor den eldste tref-
fende nok var fra 1917. Rundt 300 del- 
takere skal være med på feiringen, deri-
blant medlemmer, myndighetspersoner, 
politikere og samarbeidspartnere. Også 
NLF er til stede på markeringen, repre-
sentert ved direktør Geir A. Mo. 

Fortsatt på vei 
etter 100 år

Sveriges Åkeriföretag:

KARAVANE: Flere gamle lastebiler var med i karavanen som åpnet 100-årsfeiringen av Sveriges Åkeriförbund.  
(Foto: Barbara Zareba)

JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no0
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Sveriges Åkeriföretag ruller videre, men først skal de feire 
100-årsdag.

JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no0
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følelse vi har hatt en stund om at prisene 
nå er på vei opp, noe som er svært glede-
lig, sier Ulric Långberg som er bransje-
sjef i SÅ.

Økte priser
Barometrets tale er nemlig krystallklar, 
hele 145 flere svenske transportører opp-
gir at prisene har økt sammenliknet med 
for ett år siden, og en femtedel av de 
spurte sier at prisene på transporttjenes-
ter har økt i løpet av første kvartal 2017. 
Det er godt nytt for en bransje der mar-
ginene er små.

– Godstransport er jo ikke noe man 
driver med fordi det bare er moro å kjøre 
bil. Trafikkarbeidet henger sammen med 
øvrig konjunkturutvikling og den høye 
sysselsettingen hos mange transportører 

kan helt konkret knyttes til bygge- 
boomen i Sverige, sier Långberg.

Fortsatt lav lønnsomhet
Oppe i de gode nyhetene finnes det  
likevel fortsatt nyheter som ikke klinger 
like godt. De spurte transportørene 
oppgir at de fortsatt opplever lav lønn-
somhet og flere enn en tredjedel av de 
spurte oppgir at de opplever lønnsom-
heten som dårlig eller svært dårlig. 
Samtidig oppgir flere transportbedrif-
ter enn tidligere at de opplever en noe 
bedre lønnsomhet.

De gode tidene fører likevel til at  
investeringsviljen i bransjen har økt. 
Rundt 42 prosent av de spurte oppgir at 
de planlegger investeringer i løpet av de 
kommende tre månedene.

Høykonjun ktur i svensk transportnæring
GLEDELIG: Vårt barometer bekrefter 
at prisene er på vei opp. Det er 
gledelig i en bransje der marginene 

er små, sier Ulric Långberg i SÅ. (Foto: SÅ)

BYGGEBOOM: Prisene på 
transport i Sverige øker. Det 

skyldes økt byggeaktivitet. 
(Illustrasjonsfoto: Colorbox)
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Selv om 1987 er TS-forums offisielle stif-
telsesår, begynner historien to år tidlige-
re. Allerede i 1985 møttes mellom 30 og 
40 mennesker, med Svein E. Alte og da-
værende direktør i NLF, Gunnar Eige-
land, på Müller Hotellet i Trondheim for 
å dra i gang en organisasjon som skulle 
fungere som et samlingspunkt for Norges 
transportsentraler.

– Initiativtaker til møtet var Gunnar 
Eigeland i NLF. Han samlet folket og 
kom frem til en samarbeidsform som alle 
kunne enes om. Det var likevel ikke gitt 
at man skulle lykkes, sier Svein E. Alte 
som har vært med i TS-forum siden star-
ten og som fortsatt er aktiv som konsu-
lent.

Skepsis
Alte forteller om interne stridigheter og 
utfordringer som stod i kø. 

– Vi var slett ikke sikre på at vi skulle 
få dette til. Tilbake på 60-tallet hadde 
man forsøkt å dra i gang noe liknende, 

men måtte gi opp. Vi opplevde også at det 
var følsomt i starten. Mange av NLFs 
medlemmer så på transportsentralene 
som direkte konkurrenter til egen virk-
somhet. Men Eigeland og Kari Spange, 
som var leder i interimstyret fra starten 
av, fikk roet gemyttene og fant frem til en 
samarbeidsform som alle kunne leve med, 
forteller Alte.

56 medlemsbedrifter
I dag består TS-forum av 56 medlemsbe-
drifter over hele landet, som eies av totalt 
1661 transportforetak. Totalt drifter de 
3950 biler, sysselsetter over 5000 mennes-
ker og omsetter for 5,8 milliarder kroner. 

– I starten hadde spesielt mindre trans-
portsentraler stor nytte av TS-forum. De 
fikk mange gode råd fra de større sentra-
lene – og nettopp derfor har også semina-
rene og forumene våre vært noe av det 
aller viktigste vi har hatt, fordi man kan 
utveksle informasjon og erfaring, sier 
Alte.

Kabotasje
Han sier at utfordringene for bransjen er 
de samme i dag som de var når man star-
tet. 

– Det er, og det har vært, mye proble-
matikk rundt løyver. Ellers er problem-
stillingene mange av de samme, men 
kabotasje har kommet til i de senere åre-
ne og er en stor utfordring for bransjen, 
sier Alte.

– En annen gjenganger er dataløsnin-
ger. Spesielt tidligere var det enorme ut-

Transport- 
sentralenes 
utstrakte 
hånd

TS-forum 30 år:

Den 17. oktober 1987 samlet en større gruppe transportører 
seg på daværende Sheraton Hotel i Sandvika. Det ble starten 
på TS-forum – som hadde som mål å samle transportsentra-
lene i Norge. I år feirer TS-forum 30-årsjubileum.

JUBILEUM: Svein E. Alte var med på å stifte TS-forum, sammen med                 daværende direktør i NLF, Gunnar Eigeland. I disse dager fyller forumet 30 år.

JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no0
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fordringer knyttet til nettopp det. Data-
maskiner var ekstremt kostbare, og det 
var bare noen få transportsentraler som 
hadde slikt utstyr da vi startet opp 
TS-forum. Rundt 1985 hadde vi en felles 
dataløsning på plass for medlemmene og 
selv i dag hjelper vi til med IT hos sentra-
lene. Men i dag er fokuset i større grad på 
å utvikle spesiell programvare.

Anmeldt av Mesta
Når jeg ber Alte om å ta ett tilbakeblikk 

trekker han spesielt frem en sak. Som 
også er en av TS-forums aller største sei-
ere.

– Jeg husker at avdelingen på Røros ble 
anmeldt av Mesta. Anklagen var at vi be-
drev konkurransesamarbeid og dermed 
ble også Konkurransetilsynet koblet inn i 
saken. De mente at det skulle være fri 
konkurranse mellom transportsentralene, 
noe vi var uenige i. Robert Aksnes, som 
fortsatt i dag er NLF-advokat, var sentral 
i saken, sammen med to advokater som 

hadde spesialisert seg på konkurranserett. 
En million kostet saken oss, men vi vant 
– og det var en viktig seier for transport-
sentralene, forteller Alte.

Hadde konkurransetilsynet vunnet 
frem ville de også ha stoppet transport-
sentralenes virksomhet i hele landet. 

Nyttige møteplasser
Årlig arrangerer TS-forum seminarer og 
ulike forumer. Dette er nyttige arenaer 
for bransjen, hvor de kan møtes og der de 
kan diskutere viktige temaer.

– Forumene vil fortsette å være svært 
nyttige og de er på mange måter også en 
del av vår visjon. Hele ideen bak TS-for-
um i Norge er at det skal være det natur-
lige møtepunktet for ledere og styremed-
lemmer fra transportsentraler og private 
transportselskaper i Norge, sier Alte.

– Vi ser at små transportsentraler fort-
satt drar nytte av å være med i disse fora-
ene og på seminarene. Samtidig legger vi 
opp til kursing av ledere og av ansatte i 
bedriftene, men vi ser også at det er man-
ge som ikke er flinke nok til å videreut-
danne seg.

Ingen felles paraply
Men noen felles paraply under et kom-
mersielt styre tror ikke Alte på.

– Det har vært diskutert, og vi vet at 
dette praktiseres blant annet i Sverige og 
Danmark, men her hjemme er ikke dette 
aktuelt. Det er vanskelig å samle alle un-
der én paraply fordi transportbransjen i 
Norge er så differensiert og forskjellig. Jeg 
tror vi har det best når vi jobber ut i fra å 
være et forum hvor man snakker sammen 
og hvor målet er å lære av hver-
andre, avslutter Alte.

JUBILEUM: Svein E. Alte var med på å stifte TS-forum, sammen med                 daværende direktør i NLF, Gunnar Eigeland. I disse dager fyller forumet 30 år.

       EGET BLAD: Et 
    eget blad har 
   også vært utgitt. 
  Denne utgaven 
 er fra 1990.
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Styreleder i TS–forum, 
Øystein Lie, mener veksten i 
transportmengden må tilfalle 
norske transportører, men er 
bekymret for prispresset i 
bransjen.

– Vi skal ikke legge skjul på at prispresset 
i bransjen er utfordrende. Utenlandske 
selskaper underbyr norske transportører 
fordi de har andre rammevilkår med hen-
syn til lønn og kostnader. Det er en ut-
vikling som er uheldig.

Utfordringer
Øystein Lie er klar på utfordringene, men 
han ser også mulighetene i et norsk trans-
portmarked som er ventet å øke betydelig 
i årene som ligger foran oss.

– Det viktige nå er å legge til rette for 
rekruttering og opprettholdelse av solide 
Norske selskaper i den tiden vi nå har 
foran oss. Her har vi en naturlig plass og 
kan ved å tilby gode produkter og avtaler 
for medlemmene gi dem fordeler de ellers 
ikke ville hatt. For TS–forum handler det 
mye om å ha en god økonomisk ryggrad 
og tilby tjenester og løsninger som er  

relevant. Kort og godt handler det om å 
gi tilbake til medlemmene – noe vi gjør 
gjennom seminarene, forumene og ved å 
tilby gode IT–løsninger slik at bedriftene 
får gode løsninger når det gjelder utveks-
ling av gods.

Viktig for norsk transportnæring
Tore Velten er forbundsleder i NLF og 
styremedlem i TS–forum. Han mener 
organisasjonen er svært viktig for norsk 
transportnæring. 

– Vi har felles medlemmer der NLF 
jobber med det næringspolitiske arbeidet 
og rammebetingelsene, mens TS–forum 
i større grad holder i driften av sentralene. 
Det er en fornuftig fordeling som alle tje-
ner på, ikke minst fordi kjøttvekta øker, 
sier Velten.

Imponert 
Velten er imponert over hva TS–forum 
har fått til og hva de står for.

– TS–forum er viktig for bransjen og 
for NLF. At TS–forum vokser er en  
fordel for alle og det er enda viktigere å 
stå sammen når man ser på hvordan 
konkurransen har utviklet seg de siste 
årene med blant annet økt kabotasje, sier 
Velten.

– Den jobben TS–forum gjør fortjener 
skryt. TS–forum drives på dugnad og 
det er svært mye godt arbeid som gjøres 
av de som til daglig står bak TS–forum. 
Mange tenker nok ikke over at nettopp 
TS–forum har sørget for at også bileiere 
med få biler kan være med å konkurrere 
om større oppdrag gjennom transport-
sentralene, sier Velten.

TS-forum 30 år:

–  Utfordrende prispress

REKRUTTERING: Styreleder Øystein Lie i TS-forum er 
bekymret for prispresset i bransjen. Han er klar på at 
rekruttering til bransjen er vesentlig. (Foto: Per Dagfinn 
Wolden, Anlegg&Transport)

Den 1. januar 2016 ble Norsk Transport-
forum etablert. Ideen var å danne en 
slagkraftig politisk organisasjon der man 
sammen tar ansvar for å sikre konkurran-
seevnen og hvor man jobber både næring-
spolitisk og med økonomiske rammebetin-
gelser. 

Med i Norsk Transportforum er TS-forum, 
NLF og Turbilforeningen.

– Bussbransjen sliter med de samme 

utfordringene som det vi gjør i vår bransje. 
Også de opplever utfordringer rundt kabo- 
tasje og økt konkurranse fra utenlandske 
aktører, sier Tore Velten som er leder i Norsk 
Transportforum i tillegg til å være forbunds- 
styreleder i NLF.

– Norsk Transporforum øker profesjonalitet-
en i bransjen samtidig som vi gjennom våre 
medlemmer får økt gjennomslagskraft og 
større tyngde, sier han. 

Tettere samarbeid

JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no0

VIKTIG: Norsk Transportforum er viktig for økt 
profesjonalitet og skal jobbe både næringspolitisk 
og med økonomiske rammebetingelser. Tore Velten 
er leder i forumet.
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– Dette er et stort steg i retning av et enda 
mer demokratisk og medlemsstyrt NLF, 
der medlemmene gjennom fylkesavde-
lingene gis større innflytelse 
også mellom landsmøtene. 
For det skal ikke være noen 
tvil om at NLF er en med-
lemsorganisasjon. Vi som 
sitter her på huset og på re-
gionskontorene er til for 
dere, ikke omvendt, fortalte 
administrerende direktør 
Geir A. Mo til en forsam-
ling bestående av fylkesle-
dere, regionsledere, styre-
medlemmer og NLF-ansatte under sin 
innledning.

Viktig 
Nettopp det var også Forbundsleder i 
NLF, Tore Veltens hovedpoeng i sin åp-
ning.

– Årets representantskapsmøte er det 
første etter våre nye vedtekter som ble 
vedtatt på landsmøtet i Alta. Meningen 
med den nye modellen er å gi fylkesleder-
ne en mulighet til å møtes og påvirke 
forbundets virksomhet og drøfte aktuelle 
saker. Vi har i mange år savnet et organ 
mellom landsmøtet og forbundsstyret. Jeg 
håper representantskapet skal bli en arena 
for gode diskusjoner og gode forslag for 
hvordan forbundet vårt skal bli enda bed-
re til å fremme næringens sak, sier Velten.

Staker ut kursen for valgkampen
– I de to dagene vi er samlet er det mange 
viktige saker på dagsordenen. I tillegg til 

å behandle forbundets regnskap og årsbe-
retning skal administrasjonens foreslåtte 
opplegg for valgkampen drøftes. Det som 

planlegges i årets valgkamp 
er det mest omfattende det-
te forbundet noen sinne har 
hatt ambisjoner om, sier 
Mo og viser til NLFs road-
show som før valget skal gå 
på turne gjennom hele 
Norge fra sør til nord.

NLF-direktøren er glad 
for at et samlet represen-
tantskap står bak satsnin-
gen.

– Det er gledelig at representantskapet 
er entusiastiske til NLFs valgkampopp-
legg. Jeg vet ikke om noen næringsorga-
nisasjon som har hatt et mer ambisiøst 
valgkampprogram enn hva vi har i år, sier 
Mo.

Må endre kontrollstatistikkene
I forrige NLF-Magasinet rettet vi søke-
lyset mot Statens vegvesens kontrollsta-
tistikk som ikke gir et helt korrekt bilde 
av hvordan det står til blant tungbilene 
langs norske veier. Et samlet represen-
tantskap stilte seg derfor bak et krav om 
at alle tunge kjøretøy som blir kontrollert 
skal bli loggført slik at korrekte statistik-
ker kan fremlegges. I dag loggføres det 
ikke dersom en bil har alt i orden og kon-
trollen er en A- eller B-kontroll.  Repre-
sentantskapet krever også at Statens veg-
vesen endrer rutiner ved uttalelser i media 
knyttet til kontroller, slik at fremstillin-
gen av norsk transportnæring blir korrekt. 

– Et mer demokratisk og medlemsstyrt NLF

JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no / STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

Representantskapsmøte:

NLF avholdt sitt første representantskapsmøte etter ny 
modell denne uken. Formålet er å gi hvert eneste medlem 
stadig flere muligheter til å påvirke forbundets retning og 
styre.

FYLLER: – Representantskapet fyller tomrommet mellom 
landsmøtet og forbundsstyret, sier forbundsleder Tore 
Velten i NLF.  (Foto: Stein Inge Stølen)

Årets  
representant-

skapsmøte er det 
første etter våre 
nye vedtekter.
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– Et mer demokratisk og medlemsstyrt NLF
VIL HA BRO: En bro over Oslofjorden  

er en langt bedre løsning enn å borre opp 
ett nytt løp i Oslofjordtunnellen – hvor 

det har vært mange ulykker. 

Krever bro over fjorden
Samtidig ble det viet mye til til Nasjonal 
Transportplan, og ett av punktene er strek-
ningen på E16 mellom Bergen og Voss. 

– For hver dag som går, øker risikoen for 
at en ny ulykke finner sted. Derfor er vi 
utålmodige og krever at midlene flyttes til 
første planperiode. Vi ber om at Stortinget 
sørger for at denne strekningen prioriteres 
og tas inn før andre store prosjekter, uttaler 
representantskapet. De er også kritiske til 
ett nytt løp ved siden av dagens løp under 
Oslofjorden. En strekning der det har vært 
mange ulykker fordi tunellen er for bratt. 
En bro vil være en mye bedre løsning, iføl-
ge representantskapet. 

ENGASJERT: Alle har en stemme under representantskapsmøtet. Her holder leder i fylkesavdelingen i Trøndelag, Gunni 
Kverndal Amundal, innlegg. (Foto: Stein Inge Stølen)
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– Tankene er jo der hele tiden. Bilen ser 
jeg igjen hver dag. Hvis jeg lukker øynene 
ser jeg den fortsatt komme foran meg. 
Heldigvis hører jeg ikke lyden av smellet.

Den erfarne lastebilsjåføren hadde  
startet skiftet på Nebbenes morgenen  
17. februar 2012. Det var kalde, fine for-
hold denne dagen og vegene var tørre. 
Men etter en times kjøring i morgen- 
trafikken skjedde det som enhver yrkes-
sjåfør frykter mer enn noe annet. 

Ingen midtdeler
– Omtrent hundre meter foran meg, like 
nord for avkjørselen til Vingrom, begyn-
te en bil i motgående felt å dra litt mot 
midten. Det er i og for seg ikke noe uvan-
lig på disse veiene. Problemet med den 
bilen var at den kom seg ikke tilbake i fila 
si, og den gangen fantes det ikke midt- 
deler på strekningen.

Klokka var rundt halv åtte på morge-
nen da det smalt. Personbilen, en Ford 
S–Max 7-seter, roterte i veibanen 
og endte opp i feil retning 
med store skader. Catos 
Volvo FH16, lastet 
med høyballer, mis-
tet styringen og 
skjente ut til ven-
stre før den stop-
pet i ei snøfonn. I 
førerhuset satt las-
tebilsjåføren uska-
det, men i sjokk. 
Han forsto ut fra 
kreftene i smellet at det-
te ikke kan ha gått bra.

Som et bombenedslag
– Det var en merkelig og vond følelse, å 
være passasjer i sin egen lastebil. Det var 

ingenting jeg kunne gjøre etter at det 
smalt, alt av styring og bremser var øde-

lagt. Da lastebilen til slutt stop-
pet var det spesielt lukten 

av bremser, gummi og 
diesel som gjorde 

inntrykk. Det sitter 
i den dag i dag.

Cato kom seg 
raskt ut av fører-
huset, men var 
ikke forberedt på 
synet som ventet 

ham.
– Da jeg rundet 

lastebilen så jeg at alt 
var istykkerrevet i fronten. 

På kufangeren hang restene av 
en skiboks. Det lå strødd deler over 

hele området, det så ut som det var gått 
av ei bombe. Ski, kaffekopper, barneseter 

Kollegahjelpen:

Det gikk en støkk i meg  
da jeg så alt barneutstyret.  

Var det unger i bilen?
Cato Mathisen

–  Tankene kan 
kjøre deg helt 
på felgen

Den 17. februar 2012 frontkolliderte Cato Mathisen med en møtende personbil  
på E6 sør for Lillehammer. I bilen satt en 29 år gammel trebarnsmor. Hun hadde sovnet 
bak rattet på vei hjem fra jobb på sykehuset. Dette er Catos historie.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0



og barneutstyr lå rundt omkring i vegen. 
Det gikk en støkk i meg da jeg så alt bar-
neutstyret. Var det unger i bilen?

Får fortsatt vondt i magen 
Redningsetatene ankom ulykkesstedet 
raskt og satte i gang arbeidet med å få den 
fastklemte personbilsjåføren ut av vraket. 
Det ble raskt konstatert at livet ikke sto 
til å redde. Sjåføren, en tre-
barnsmor og sykepleier ansatt 

VOLDSOM ULYKKE: Cato Mathisen kom fysisk uskadet 
fra ulykken, men det er ingen tvil om at det var store 
krefter i sving. (Foto: Terje Lisødegård)

       STERKE INNTRYKK: Kollegahjelpen var på plass like 
etter at ulykken hadde inntruffet. Da fikk Cato hjelp til å 
bearbeide opplevelsene og komme seg tilbake bak rattet 
så fort som mulig. (Foto: Stein Inge Stølen) 

t
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på Lillehammer sykehus, sovnet mest 
sannsynlig bak rattet på vei hjem fra 
nattskiftet. Hun var alene i bilen da kol-
lisjonen oppsto.

Regionsjef Guttorm Tysnes var NLFs 
vakthavende kollegahjelper denne dagen. 
Han rykket ut så fort han hørte om ulyk-
ken. Samtidig ble Cato fraktet til syke-
huset.

– Du føler deg litt kopete når du reiser 
fra et slikt sted i en ambulanse som du 
selv setter deg inn i, og som du selv går ut 
av når du kommer til akuttmottaket. Jeg 
var jo ikke fysisk skadet.

Etter hvert ankom Tysnes sykehuset og 
tok kontakt med sjåføren.

– Jeg satt på mottaket med en kaffe-
kopp og snakket om vær og vind. Plutse-
lig kommer resepsjonisten og forteller at 
det var en person som ville hilse på. Han 
het Guttorm Tysnes.

Sammen dro de fra sykehuset for å få 
seg en matbit og en prat.

– Jeg slapp å sitte alene. Og i en slik 
situasjon er det veldig godt å ha folk rundt 
seg som vet hva det dreier seg om. Det ble 
bestemt at jeg skulle komme meg bak rat-
tet så fort som mulig. Jeg kjørte lastebil 
igjen samme ettermiddagen. Så kjørte jeg 
dagen etterpå også. Og jeg har kjørt  
siden. 

Ønsker økt oppmerksomhet  
rundt Kollegahjelpen
Cato håper at flere i politi- og rednings-
tjenesten blir klar over Kollegahjelpen-til-
budet. Å få hjelp tidlig er viktig og kan 
være avgjørende for den videre bearbei-
delsen.

– Jeg får fortsatt vondt i magen så fort 
en personbil drar over gulstripa. Men hvis 
en kan slippe å tenke på slikt den første 
tiden etterpå, hvis en har noen å prate 
med for å flytte fokuset. Da kan du bli en 
sikrere sjåfør på sikt, og slippe de reak- 
sjonene som eventuelt vil komme.

Han er ikke i tvil om at tjenesten kom-
mer trafikksikkerheten til gode.

– Hvis du for eksempel kan unngå å 
foreta en unødvendig unnamanøver på 
grunn av en personbil som kommer mot 
gulstripa, som jeg ser mange ganger hver 
dag, er det bra. For hvis du fortsatt har 
reaksjonen i kroppen, er det fort gjort at 
en reagerer uten å tenke. Og det kan  
skape farlige situasjoner.Det blir mye tan-
kegang etter noe slikt. Og tanker kan 
kjøre deg helt ned. Helt på felgen. Du kan 
tenke deg tullete.

Kollegahjelpen:

PÅ PLASS NÅR DET TRENGS: Da ulykken inntraff var det regionsjef og leder for Kollegahjelpen Guttorm Tysnes som rykket 
ut. (Foto: Terje Lisødegård)

ET BARNESETE I VEIKANTEN: Det lå strødd barneutstyr over hele ulykkesområdet. Cato fryktet at det hadde vært barn i bilen, men det skulle heldigvis vise seg å ikke være tilfellet.  
(Foto: Terje Lisødegård)



nordeafinans.no

Vi finansierer NLFs medlemmer! 
Nordea er NLFs utvalgte finansieringspartner. 

Siden starten av samarbeidet har vi finansiert over 
3500 NLF-avtaler og har mange fornøyde kunder.

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

Rogaland og Sørlandet 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 Børge Klæboe 91 16 56 08 borge.klaboe@nordeafinans.no

Som NLF-medlem får du:
• Fast kontaktperson med lang bransjeerfaring
• Prioritert behandling
• Konkurransedyktige betingelser
• Leasing eller lån - valget er ditt!
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NLFs undersøkelse blant 
lastebileiere i Nordland, 
Nord-Trøndelag, Sør-Trøn-
delag og Møre og Romsdal 
har skapt stor oppsikt. Nå 
stilles kulturminister Linda 
Hofstad Helleland til veggs 
på Stortinget. 

Det nasjonale FM-nettet ble slukket i 
Nordland 11. januar og deretter i 
Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre 
og Romsdal 8. februar. NLF utførte i 
mars en undersøkelse blant medlemmer i 
disse fylkene for å se hvordan DAB-dek-
ningen oppleves blant yrkessjåfører.

Resultatene viste at 3 av 4 opplevde 
dekningen som dårligere enn FM-dek-
ningen var. 7 av 10 oppga samtidig at de 
opplevde DAB-dekningen som en sikker-
hetsrisiko. Dette har fått Janne Sjelmo 
Nordås (Sp) til å reagere. Torsdag sendte 
hun følgende spørsmål til kulturminister 
Linda Hofstad Helleland:

«Deler statsråden lastebilnæringen sin 
bekymring for sikkerhet og beredskap 
langs veiene ved uteblivelse av radiodek-
ning, og vil statsråden følge opp resulta-
tene av denne undersøkelsen som er gjen-
nomført av NLF?»

– Vil følge opp undersøkelsen
I tillegg til stortingspolitikere har også 
radiobransjen reagert på funnene i NLFs 
kartlegging.

– Vi har tatt kontakt med forbundet for 

å komme til bunns i dette og vil følge opp 
undersøkelsen, sier Mari Hagerup, kom-
munikasjonssjef media i Digitalradio 
Norge.

NLF har nå oversendt funnene til Di-
gitalradio Norge, deriblant en liste over 
60 strekninger/områder som responden-
tene oppgir å ha spesielt dårlig dekning.

Anbefaler utvendig antenne 
– For å sikre best mulig mottak til nytte-
kjøretøy anbefaler vi utvendig antenne. 
Mange ettermonterte adaptere kommer 
med glassklebeantenne som festes på 
frontruta, men vår anbefaling er å erstat-
te denne med antenne utenfor førerhuset. 
Det samme prinsippet gjelder på FM. 
Mange nyttekjøretøy har i dag utvendige 
FM-antenner, sier Hagerup.

DAB:

NLFs DAB-kritikk tas 
opp i Stortinget

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

VIL FØLGE OPP: Kommunikasjonssjef media i Digitalradio Norge Mari Hagerup lover å følge opp lastebileiernes 
DAB-klager. (Foto: Digitalradio Norge)

MÅ SVARE: Statsråd Linda Hofstad Helleland må svare  
på NLF-kritikk i Stortinget. (Foto: Wenche Nybo / 
Kulturdepartementet)



Kort vei til lønnsomhet

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

Ole Bjelland i Bjelland AS har drevet med tungtransport siden 2002. Han er oppvokst i lastebilmiljøet og 
er kresen på verktøyet som brukes. Han sier følgende; “Arocs har god driftssikkerhet og lavt drivstofforbruk.
Lange serviceintervaller gir lave servicekostnader. Arocs er en drøm å kjøre! Arocs gjør virkelig det jobben krever” 

www.facebook.com/mbnorgetrucks

«Lønnsom i lengden»

A4_Arocs.indd   1 02.05.2017   08.31
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Mobiltelefoner er kostbart, 
men Telering tar din gamle 
telefon i innbytte. Dermed 
senkes mobilkostnadene i 
firmaet, samtidig som man 
alltid har siste teknologi for 
hånden.

– Veldig mange tar bare utgangspunkt i 
abonnementsprisen når man skal velge 
teleoperatør. Men det kommer ofte til en 
rekke kostnader man ikke tenker over. Vi 
erfarer til en stor grad at de abonnemen-
tene som kan virke kostbare i utgangs-
punktet, er de som blir de rimeligste for 

kunden over lang tid, 
sier salgssjef i Elektro-
nikksystemer AS i 
Drammen, Svein Egil 
Nyborg.

Glemmer telefonen
Han sier mange ikke 
tenker over at telefonen 
har en verdi.

– De fleste legger den 
gamle telefonen i skuf-
fen når de får en ny. Når 
vi forteller dem at de 
kan levere den i innbytte blir de overras-
ket. En iPhone 6s i god stand er verdt litt 
over 3000 kroner og det er en betydelig 
verdi, sier han.

– Innbytte har store fordeler for kun-
den, men selvsagt også for miljøet. Tele-

fonene går nemlig til 
gjenbruk på andre mar-
keder. Vi i Telering er 
alene om å tilby dette 
til våre bedriftskunder, 
og vi erfarer at det er 
mange som ikke er klar 
over tilbudet, sier  
Nyborg.

Senker prisen
Hovedfordelen for kun-
dene er at innbytteord-
ningen reduserer må-

nedsprisen på abonnementet og dermed 
også senker utgiftene bedriftene har til 
kommunikasjon.

– Telefonen er den største kostnads- 
driveren, og når man kan levere den gamle 
telefonen inn reduseres denne delen bety-

Bytt inn telefonen:

Gammel telefon er gull verdt
De fleste legger 

den gamle telefonen i 
skuffen når de får en 

ny. En iPhone 6s i 
god stand er verdt 

litt over 3000 kroner.
JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no0



27NLF-MAGASINET 2017 • NR 3

delig. I tillegg får man en egen såkalt 
IMEI-rabatt fra Telenor som senker kost-
nadene ytterligere, sier Nyborg.

Han understreker også at man ved å 
gjøre dette alltid sikrer at de ansatte har 
den nyeste teknologien.

Bytt hver 18. måned
– Vi anbefaler å bytte telefon hver 18. må-
ned. Da sikrer man at man i bedriften har 
telefoner som er oppdaterte innen tekno-
logiutviklingen, samtidig som det er det 
mest lønnsomme når man tar med inn-
bytteordningen i regnestykket. Å bare se 
på abonnementsprisen blir feil, men det 
er dessverre det mange gjør. Vi oppdager 
at for eksempel Telenor blir billigst når 
man tar hensyn til alle elementer og in-
kluderer innbytte fra Telering, avslutter 
Nyborg.

Gammel telefon er gull verdt
Telering ble etablert i 1995 og er en forhandlerstyrt 
kjede hvor forhandlerne har lokale navn. Telering 
har omlag 400 ansatte fordelt på 115 bedrifts-
sentre og butikker over hele landet. Forhandlerne 
er frittstående rådgivere innenfor tele-, data- og 
videoløsninger og setter sammen optimaliserte 
kundeløsninger for ulike typer bedrifter. Telering 
ivaretar alt innen hardware, skytjenester, løsnings- 
oppsett, installasjon, opplæring og drift tilpas-
set den enkelte kundes behov. Norges Lastebileier- 
Forbund har et samarbeid med Telering som gir med-
lemmene i NLF en rekke kundefordeler.

UKJENT: - Vi opplever at mange 
ikke tenker over at en gammel 
telefon har en verdi, sier Svein 
Egil Nyborg.

Dette er Telering

KLARE: Hos Elektronikksystemer i Drammen står staben klar til å ta imot lastebileiere som vil snakke om sin 
kommunikasjonsløsning og innbytte av telefon. Fra venstre: Ruben Aronsen, Mia Knutstad, Hege Knutstad Garshoel og 
Svein Egil Nyborg.

SLIK FORDELER KOSTNADENE SEG: i et mobilabonnement. Som vi ser er telefonen den største kostnadsdriveren i 
abonnementsprisen. Det endres når man leverer inn sin gamle telefon i innbytte.

Tjenester Abonnement

MBN
Datakort

Tvilling
Fakturakontroll

4G
1881

Telefon

Bruddgebyr

Tale, utland
Data, utland
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TRAFIKKFARLIG: I tillegg til rasfare er også tunnelene på E16 i svært               dårlig forfatning. Mange utenlandske lastebilsjåfører føler seg 
såpass utrygge at de kjører sentrisk gjennom blinde svinger. Dette                  skaper trafikkfarlige situasjoner. 

Strekningen E16 Voss – Bergen er ikke 
bare en av de mest trafikkerte tofelts-
strekningene i landet; det er også en av de 
mest ulykkesbelastede. Siden 1992 har 
nærmere 800 mennesker blitt skadet og 
47 mennesker mistet livet i enten møte-
ulykker, eneulykker eller ras. I juni i fjor 
ble en lastebil truffet av et steinras mellom 
Voss og Dale. Bare flaks gjorde at ingen 
menneskeliv gikk tapt den gangen. Men 
yrkessjåfører kjører daglig med hjertet i 
halsen.

– Vegene er blodårene i et samfunn. 
Men vegen mellom Bergen og Voss er 
ikke bare en blodåre. Den er selve aorta 
- hovedpulsåren i denne delen av landet. 

Uten den fungerer vi ikke. Og den må 
kunne brukes i trygghet om at en kom-
mer hjem like hel som da en dro, fortal-
te NLF-direktøren under sin appell på 
torget på Voss under E16-aksjonen i 
april. 

Finansiering først,  
deretter planlegging
Det er ingen som er uenig i at E16 mel-
lom Bergen og Voss må utbedres. Strek-
ningen har også fått midler i Nasjonal 
Transportplan 2018-2029, men først i 
andre planperiode. Årsaken, ifølge sam-
ferdselsministeren, er tidkrev- 
ende planarbeid.

Krever at E16 
Bergen – Voss 
prioriteres

E16 Bergen-Voss:

NLF har trappet opp kampen for utbedring av  
ulykkesstrekningen E16 Bergen-Voss. I april var det både 
aksjoner og høringer på Stortinget, og nå tyder alle signaler 
på at prosjektet vil løftes inn i første NTP-planperiode.  
– Det er bra, for dette har vi ikke råd til å utsette lenger,  
sier administrerende direktør Geir A. Mo.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0
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TRAFIKKFARLIG: I tillegg til rasfare er også tunnelene på E16 i svært               dårlig forfatning. Mange utenlandske lastebilsjåfører føler seg 
såpass utrygge at de kjører sentrisk gjennom blinde svinger. Dette                  skaper trafikkfarlige situasjoner. 

MØTTE OPP I VOSS: Et stort antall mennesker stilte opp for å markere sin misnøye med tilstanden på E16 Bergen-Voss. 
På scenen står aksjonsleder Laila Himle. 

– Vegene er blodårene  
i et samfunn. Men vegen 
mellom Bergen og Voss er 

ikke bare en blodåre.  
Den er selve aorta

Geir A. Mo

ARR I TERRENGET: Dette er et svært vanlig syn i fjellsidene på E16 mellom  
Bergen og Voss. Nå krever NLF-direktør Geir A. Mo at utbedringsarbeidet på strekningen 

blir løftet inn i første NTP-planperiode. (Alle foto: Stein Inge Stølen)
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E16 mellom Voss og 
Bergen er en av Norges 
desidert farligste strek- 
ninger. Her kjører yrkes-
sjåfører med hjertet i 
halsen og et øye på  
fjellsiden.

Venter på den store ulykken

– Ketil Solvik-Olsen har sagt at han på 
tross av at pengene ikke ligger inne før 
andre planperiode i NTP holder døren på 
gløtt for tidligere oppstart dersom plan-
leggingen går raskere enn antatt. Jeg tror 
ham på det. Men hvorfor ikke bidra til å 
skape mer ro om denne saken ved å snu 
på det? Plassér pengene i første planperi-
ode, løft prosjektet ut av den ordinære 
sandkassa og gi gass! Så skal vi tåle en 
utsettelse dersom det må til, foreslår Mo.

– Gode sjanser for å lykkes
Bare to dager etter aksjonen på Voss trop-
pet NLF opp i Stortinget for å fremlegge 
sine innvendinger til Nasjonal 
transportplan. Der ble vik-
tigheten av å fremskynde 
E16 Bergen-Voss un-
derstreket nok en 
gang. Forslaget har 
støtte fra Venstres 
representant fra 
Hordaland og 
medlem i Finans-
komiteen Terje 
Breivik:

– Sjansene for å lykkes er rimelig 
gode, og er definitivt bedre 

etter den innsatsen og 
engasjementet som ut-

vises, forteller han. 
Breivik lover å bru-
ke sin posisjon for 
alt den er verdt for 
å sikre at prosjek-
tet flyttes frem fra 
andre til første 

NTP-planperiode.

E16 Bergen-Voss:

KLAR TALE: Foran lokalbefolkning og politikere gjorde Geir A. Mo det helt tydelig at tiden for prat er over - nå må E16 
utbedres. 

VIL SKJE IGJEN: Sporene etter raset som feide en lastebil 
på fjorden i 2016, er fortsatt synlige. Rasene vil fortsette 
å komme. Spørsmålet er bare hvem som blir tatt neste 
gang. 

Sjansene for å lykkes 
er rimelig gode, og er definitivt 
bedre etter den innsatsen og 
engasjementet som utvises

Terje Breivik, Venstre

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0
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– Denne strekningen er meget farlig. Jeg 
har snakket med mange som har opplevd 
stygge situasjoner, og jeg har selv sett 
konsekvensene av stein som kommer ned. 
Det er enorme krefter i sving.

Jarle Målsnes eier sin egen bil og kjører 
fast for den tradisjonsrike saft- og sylte-
tøyleverandøren Lerum. Han ferdes mel-
lom Voss og Bergen jevnlig og er forun-
dret over at det ikke har gått flere liv. 

– Det kommer til å skje noe stort her 
snart. Jeg venter bare på det. Det er bare 
tilfeldigheter som gjør at det går bra.

Gløtter opp i fjellsiden
Det er flere steder mellom Voss og Bergen 
hvor lastebileieren føler han må ha ett øye 
på veien og ett øye på fjellet.

– Området mellom Dale og Trengereid 
synes jeg er spesielt ille. Men også partiet 
like etter Bolstadøyri er også veldig ras-
utsatt. Det var jo her det store raset gikk 
i fjor, da en lastebil ble feid ut av veien. 
Der sitter jeg og gløtter opp i fjellsiden 
når jeg passerer.

Målsnes tror en utsettelse av de plan-
lagte utbedringene kan bli fatal.

– Konsekvensen kan være at menneske-
liv går tapt.

Fikk 24-kilos stein i taket
En av de som har vært millimetere fra 
tragedie, er NLFs fylkesleder Torgils 
Rogne. I 2015 opplevde han å få en diger 
stein i taket på førerhuset. Hadde lastebi-
len kommet brøkdelen av et sekund sene-
re, ville steinen på 23,8 kilo smadret 
frontruten på passasjersiden, hvor sambo-
eren satt.

– Det smalt noe helt vanvittig. Steinen 
hadde ifølge Vegvesenet rullet ti-tolv  
meter ned skråningen, og vi kjørte i 70 
kilometer i timen. Det kunne gått skik-
kelig galt.

Selv om Rogne har sett mye ras og 
ulykker på E16, kom likevel hendelsen 
som et sjokk.

– Det har gitt meg et nytt syn på strek-
ningen. Her må det gjøres noe, og det 
fort. Hvis ikke kommer det til å gå liv. 
Det kunne det fort ha gjort den gangen 
også, sier han.

Venter på den store ulykken

FIKK DENNE I TAKET: Hadde Torgils Rognes lastebil vært 
noen mikrosekunder senere ute, kunne det ha gått liv da 
den 24 kilo tunge steinen traff lastebilen i 2015.  
(Foto: Stein Inge Stølen)

RISIKOFYLT HVERDAG: Lastebileier Jarle Målsnes er 
forundret over at det ikke har gått flere liv på 
strekningen. (Foto: Stein Inge Stølen)
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Statens vegvesen legger 
stadig til funksjonalitet i sin 
karttjeneste på nett. I dag er 
tjenesten et komplett oppslags-
verk for transportører på vei.

Rett før påske lanserte Statens vegvesen 
siste versjon av sitt interaktive kart. Her 
kan trafikantene få opp trafikkmeldinger 
i sanntid, planlegge ruten og bruke kartet 
som et navigasjonshjelpemiddel.

Vær og kamera
– Den siste oppgraderingen inneholder 
også veivær som oppdateres kontinuerlig. 
Det, i tillegg til kameraer, vil være med på 
å gi trafikantene et svært godt bilde av  
føreforholdene, for eksempel over en fjel- 
lovergang, sier senioringeniør Odd-Willy 
Aas i Veg- og transportavdelingen i Veg- 
direktoratet.

– Samtidig har vi oppgradert systemet 

for veimeldinger og gjort det enda bedre. 
Nå kan man sortere og kategorisere dem 
slik man selv ønsker. Legger man opp en 
rute får man et raskt overblikk over tra-
fikkmeldingene som gjelder strekningen 
eller man kan gå direkte inn og sjekke 
spesifikke strekninger eller fjellovergan-
ger. Samtidig er veimeldingene alltid helt 
oppdaterte og legges ut umiddelbart når 
operatørene får dem, sier Aas.

Jobber med push-varsel
Tjenesten er skreddersydd for mobile  
enheter og Statens vegvesen opplever et 
jevnt bra bruk. Men Aas er ikke i mål med 
å utvikle det interaktive kartet.

– Vi jobber med å legge til veilister.  
På den måten kan yrkessjåfører få opp  
informasjon om hva veien er dimensjonert 
for og hva den tåler. Det er spesielt nyttig 
om man for eksempel kjører modulvogn-
tog. I dag tar ikke tjenesten hensyn til hva 
man kjører når den beregner rute, og det 
er en ulempe vi jobber med å fjerne. I  
tillegg ønsker vi oss push-varsler. Da kan 
vi varsle sjåfører som har opprettet en rute 
om noe skjer på strekningen.

Ønsker tilbakemeldinger
Aas er fornøyd med tilbakemeldingene de 
får på tjenesten. 

– Vi får veldig mange gode og konstruk-
tive tilbakemeldinger, men vi ønsker oss 
flere. Lastebilsjåfører er superbrukere og vi 
er svært lydhøre for de innspillene de even-
tuelt måtte ha, sier han.

Videreutviklet karttjeneste

Statens vegvesen

IKKE I MÅL: Odd-Willy Aas ønsker 
tilbakemeldinger fra lastebilsjåfører 
slik at han kan lage en enda bedre 

tjeneste for sjåfører og bilister.

UTVIKLES: Statens 
vegvesens interaktive 

karttjeneste utvides 
stadig. Den siste 

versjonen har blant 
annet fått langt bedre 

funksjonalitet med 
hensyn til værforhold og 

gir også brukerne 
tilgang til veikamera i 

hele Norge.

JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no0
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Per Madsen har nettopp fylt 70 år. Det betyr ikke 
at den tidligere forbundslederen trapper ned. For Madsen 
har fulle dager, men han savner NLF – til tross for 
at han skal bekle et presidentembete. 

JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no0

Per Madsen 70 år:

Savner 
NLF
I totalt åtte år var Per Madsen forbunds- 
leder i Norges Lastebileier-Forbund. Det 
er en tid han ser tilbake på med stolthet og 
med glede. Men også med savn.

– Jeg innrømmer gjerne at det er et sårt 
savn å ikke lenger være en del av NLF. Det 
er slutt på telefoner og mailadressen er bor-
te. Jeg savner nerven. Å vite hva som skjer 
til enhver tid. Å engasjere meg i noe som 
har betydd så mye. 

Et snaut år har gått siden landsmøtet i 
Alta, der Per Madsen ble erstattet av Tore 
Velten som forbundsleder. Da var hensynet 
til NLF større enn tanken på seg selv, og 
Madsen tro til side for å slippe Velten frem.

Viktig brikke
Likevel kan han se tilbake på åtte år der 
NLF gikk fra å være en organisasjon for 
lastebileiere til å bli en fremoverlent  
næringsorganisasjon for godstransport på 

vei. Ingen kan bestride Pers rolle i å ha fått 
det til.

– «Veien videre» kalte vi prosjektet som 
skulle utvikle NLF til å bli den nærings-
organisasjonen det i dag er. Når vi la  
planen frem på landsmøtet i Trysil 2012 
fikk den bred tilslutning, og med anset-
telsen av Geir A. Mo i 2012 fikk vi en 
leder som ble avgjørende for å realisere 
prosjektet.

Per tenker tilbake. På kampene og på 
seierne.

– Mange skjønte nok ikke hvorfor NLF 
skulle engasjere seg i det som skjedde i 
Brüssel og hvorfor vi skulle være med  
i NLA. Det var en lang intern prosess for 
å få dette viktige samarbeidet i gang. Et 
samarbeid som NLF høster frukter fra i 
dag, og som vil bli viktigere og viktigere 
med tanke på økt kabotasje og 
internasjonal konkurranse.
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MOTORSPORT: Per Madsen gir seg ikke trass sine 70 år. 
Han er levende opptatt av motorsport – og er fremdeles 

styreleder i tre store transportselskaper.
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– Tiden for krom og eksosrør er over
For Per var også arbeidet med de nye ved-
tektene viktig. Essensen i dem var å gjøre 
NLF til en enda mer medlemsstyrt næ-
ringsorganisasjon .

– De vil sikre at NLF blir en dynamisk 
organisasjon hvor medlemmene kan  
influere på alle arenaer. Det er viktig for 
å bestemme veien videre, samtidig som 
det er viktig at NLF som næringsorgani-
sasjon er medlemsstyrt. Jeg håper bare 
medlemmene ser viktigheten av dem.

– Det gjelder å henge med i tiden. 
Bransjen nasjonalt konkurrerer med uten-
landske selskaper som opererer med helt 
andre rammevilkår. Det er en stor utfor-
dring, men det er også rekrutteringen av 
både sjåfører og av bileiere. NLF trenger 
en tett underskog av mange små bileiere 
og vi trenger å gjøre yrket interessant og 

bærekraftig. For å 
få det til må vi spil-
le på lag med ar-
beidstakerorganisa-
sjonene, samtidig som 
de må gi større fleksibilitet. 
Det holder ikke lenger å stå på 
kravene. Bileierne må tenke annerledes. 
Det må bli slutt på at hver sjåfør har hver 
sin bil. Tiden for krom og eksosrør er 
over. Flere må begynne å se på lastebilen 
som et driftsmiddel og målet må være at 
det skal være i drift til enhver tid.

Motorsport i blodet
Det er tydelig at Per fortsatt brenner for 
næringen. Og det er kanskje ikke så rart. 
Fortsatt er han styreleder i tre store tran- 
sportbedrifter. Men Per Madsen er også 
lidenskapelig opptatt av motorsport.

– Jeg ha vært leder av Appelldomstolen 
i Bilsportsforbundet i 15 år, og vært aktiv 
i NMK (Norsk Motor Klubb) siden 1963 
da jeg var publikumsvakt på Drammen 
Travbane. 

Nylig er han også valgt som president i 
Norges Bilsportforbund. 

Derfor forundrer det ingen at bilen Per 
kjører når jeg møter han er en rallyrigget 
Saab med en illsint to-takter under pan-
seret. For kjøretøyer fortsetter å være en 
viktig ingrediens i den evigunge 70-årin-
gens liv. 

Per Madsen 70 år:

VIKTIG: For NLF har Per 
Madsen spilt en svært 

viktig rolle som forbunds- 
leder. Han er på mange 

måter arkitekten bak prosjektet 
som endret NLF til å bli den 

næringsorganisasjonen det er i dag. 

– Det gjelder å henge  
med i tiden. Bransjen nasjonalt 
konkurrerer med utenlandske 
selskaper som opererer med 

helt andre rammevilkår.



NORGES BESTE 
STASJONSNETTVERK!

Navn Sted Mobil Epost
Tommy Nygaard Østfold/Akershus 913 01 333 tommy.nygaard@circlekeurope.com
Jon Haugstuen Oslo 958 76 808 jon.haugstuen@circlekeurope.com
Per Åge Utengen Kristiansen Buskerud/Vestfold 905 61 717 perageutengen.kristiansen@circlekeurope.com

Tore Dystvold Hedmark/ Oppland 911 25 252 tore.dystvold@circlekeurope.com
Robin Kristoffersen Agder/ Telemark 911 64 850 robin.kristoffersen@statoilfuelretail.com
Morten Skretting Rogaland 959 84 519 morten.skretting@circlekeurope.com
Svein-Erik Svendsen Hordaland/Sogn og Fordane (Syd for Førde) 908 87 452 svein-erik.svendsen@circlekeurope.com

Svein Lystad Møre og Romsdal/ Sogn og Fjordane (Nord for Førde) 911 25 627 svein.lystad@circlekeurope.com
Håvard M. Johansen Sør Trøndelag/Hedmark Nord (t.o.m Alvdal) 952 89 437 havardmorten.johansen@circlekeurope.com 
Tore Jenssen Nord Trøndelag/Nordland syd for Saltfjellet 901 34 625 tore.jenssen@circlekeurope.com
Willy Andre Stiberg Troms og Nordland (Nord) 913 51 935 willyandre.stiberg@circlekeurope.com
Per Tore Nilsen Finnmark (Nordland midt) 913 62 013 pertore.nilsen@circlekeurope.com

VÅRE LOKALE KONTAKTPERSONER
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– Å miste noen i trafikken er så uendelig 
vondt. Jeg har mista mange. Det skjer når 
man minst venter det og det er folk man 
aldri får sagt farvel med, 
fortalte samferdselsminis-
ter Ketil Solvik-Olsen på 
Trafikksikkerhetskonfe-
ransen.

Stor nedgang i  
skadde og drepte
Rundt 790 mennesker om-
kom eller ble hardt skadet i 
trafikken i 2016. Nedgan-
gen i antall hardt skadde og 
omkomne er formidabel, 
men det hjelper ikke de  
familiene som har mistet noen for alltid 
og der stolen alltid vil stå tom. Over hun-
dre familier mistet noen i fjor. Det kan  
skje alle.

– Ta den enkle forsikringen med å  
klikke på plass setebeltet. Hold fartsgren-
sen. Ikke kjør rusa. Dette er ting vi selv 

styrer, men som likevel 
går galt, gjentok Solvik- 
Olsen. Han har eksperte-
ne med seg når han sier at 
sjåføren er det farligste 
elementet i et kjøretøy. 
Dette er også grunnen til 
at menneskelig adferd var 
hovedtemaet på årets tra-
fikksikkerhetskonferanse.

– Nå er det viktigere 
enn noen gang å ta fatt i 
holdningene i trafikken, 
sier styreleder i Trygg 

Trafikk og administrerende direktør i 
NLF, Geir A. Mo. 

– Vi har en lang vei igjen før nullvisjo-
nen er nådd. Men det er et realistisk mål.

Pirker i adferdsmønstre
Trygg Trafikks Trafikksikkerhetskonferanse:

Det var mange som satt igjen med en aha-opplevelse etter 
Trygg Trafikks Trafikksikkerhetskonferanse, hvor temaet var 
«hva ligger bak menneskelig adferd»? Målet er å redusere den 
største trafikksikkerhetsrisikoen – nemlig sjåførfeil.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

Det skjer  
når man minst 

venter det og det er 
folk man aldri får 
sagt farvel med.

Samferdselsminister  
Ketil Solvik-Olsen

SJÅFØREN ER PROBLEMET: - Selv når bilene er tryggere 
enn noen gang og førerstøttesystemene hjelper oss i 
stadig flere situasjoner, blir mennesker hardt skadet og 
drept i trafikken. Det handler om dårlige holdninger, 
forteller Geir A. Mo. 

SKRÅBLIKK PÅ ADFERD: Med en god dose humor gikk 
forsker og filosof Henrik Syse løs på de tidvis absurde 
årsakene til vår kollektive adferd.

VISTE FØLELSER: Med gråt i stemmen 
fortalte samferdselsminister Ketil 

Solvik-Olsen om de trafikkrelaterte 
tragediene han selv har kjent på 

kroppen. 



39NLF-MAGASINET 2017 • NR 3

EN FLEKSIBEL SAMARBEIDSPARTNER

Hans
908 56 200

Klaus
906 52 938

Morten
977 97 838

Kjemico leverer høytrykksutstyr og 
kjemi i høy kvalitet til riktig pris

www.kjemico.no
Kjemico er en stolt samarbeidspartner til NLF og kan tilby alle medlemmer gode priser på kjemi og utstyr

post@kjemico.no Tlf. 901 56 200

Ta kontakt med oss for en hyggelig prat

Ny høytrykksvasker?

Vi har modeller tilpasset ditt 
bruk på lager

Prowash høytrykksutstyr 
består av komponenter fra 
verdens ledende produsenter 
Alt utstyr blir testet og 
kvalitetssikret av våre 
teknikere før levering

• Dedikerte biler for transport av AdBlue®

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

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

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

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

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

Ønsker du et godt tilbud, ta kontakt med Edgar Borge, tlf.: 404 65 722. 
E-post: edgar.borge@yara.com, www.air1.info eller www.yara.com
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I 2015 opplyste 11 prosent av transport-
sentralene at de hadde mistet oppdrag 
som følge av kabotasje, mens 47 prosent 
av de spurte svarte at de ikke visste. Fort-
satt sier 46 prosent at de ikke vet om de 
har mistet oppdrag på grunn av kabotasje, 
men tallet for de som vet har økt – til 
dramatiske 31 prosent.

Lite lystig
Sett med norske briller er ikke kapittelet 
om kabotasje i NLFs konjunkturanalyse 
lystig lesning. For det er ikke bare 
transportsentralene som 
nå oppgir at de har mer-
ket en kraftig økning i 
antall oppdrag som tapes 
– også andre deler av trans-
portnorge merker den økte 
konkurransen fra utlandet på 
koppen.

Blant de som kjører nasjonal 
og internasjonal langtransport 
sier 43 prosent at de opplever å 
miste oppdrag grunnet kabotasje. 
Det er nesten halvparten – og er en kraf-
tig økning mot 2105, hvor rundt 1/3 av 
de spurte svarte at de hadde mistet opp-

drag til kabotasje. Selv innen renovasjon 
er det flere som nå oppgir at de taper kon-
trakter grunnet konkurranse fra utlandet.

Omsetningsverdien faller
Riktignok faller omsetningsverdien noe 
på oppdragene som tapes til kabotasje. 
Tapte oppdrag som utgjør over 10 prosent 
av omsetningen, falt fra 29 prosent i 2015 
til 20 prosent i årets undersøkelse. Det  

indikerer at andelen bedrifter som 
taper større deler av omsetningen sin på 
grunn av kabotasje, er noe mindre i 2016 
– selv om tallene også forteller at de som 
taper mellom seks og ti prosent av omset-

ningen har økt fra 33 prosent i 2015 til 38 
prosent i 2016.

 
Optimisme
Trass i økt kabotasje gir ikke bransjen 
slipp på optimismen. Forventningene til 
2017 er høye. Antallet av de som mener 
at omsetningen vil øke i 2017 er større 
enn hva den var for ett år siden, og man 
tror også på at man vil få et bedret øko-
nomisk resultat og økt utnyttelse av 

tansportmaterialet. Flere er også villige 
til å gjøre investeringer i inne-
værende år. Samtidig tror mange at 
transportprisene vil øke – og flere 
åpner også opp for nyansettelser. 

Det er lystig lesning i en rapport 
der kabotasje trekker opp et baktep-
pe som bør være til bekymring.  

Færre konkurser
Totalt sett tegner nemlig rapporten 
et bilde av en transportsektor hvor 

temperaturen stiger til tross for store ut-
fordringer fra kabotasje og økt press fra 
myndighetene. Det ser man også på tal-
lene fra Statistisk Sentralbyrå som slår 
fast at antall konkursåpninger er på vei 

Kraftig 
kabotasje- 
vekst
Transportsentralene merker økt kabotasje og hardere  
konkurranse. Antallet som mister oppdrag til utenlandske 
aktører øker. Det gjør også optimismen.

 JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no0

ØKER: Kabotasjen i Norge øker og stadig flere av 
NLFs medlemmer merker kabotasjen på kroppen. 
(Foto: NLF Arkiv)

NLFs konjunkturundersøkelse:
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Glemmer 
lærlingene
Antallet lærligebedrift-
er er konstant. Og det 
til tross for at rundt 10 
prosent av bedriftene i 
NLFs Konjunktur- 
undersøkelse oppgir 
at det har ubesatte 
sjåførstillinger på 
grunn av rekrut- 
teringsproblemer. 
Samtidig øker snitt- 
alderen i næringen,  
fra 45,8 år i 2015 til 
46,3 år i 2016.

Likevel er andelen 
bedrifter som tar inn lærlinger stabil på  
17 prosent – et nivå den har ligget på de 
siste årene. Stabilt er også svarene vi får 
når vi spør om bedriftene har planer om 
å ta inn lærlinger i løpet av de kommende 
seks månedene. Her svarer 87 prosent at 
de ikke har planer om det. Den vanligste 
grunnen de spurte oppgir når vi spør 
hvorfor de ikke vil ta inn lærlinger er at de 
ikke har behov fordi bedriften er liten.

RESSURS: C.P Sand 
har tatt inn 
lærlinger i en 
årrekke og ser på 
dem som en stor 
ressurs. Lærling 
Dennis Rosenquist 
Hass (Foto: Jan 
Harry Svendsen)

0

10

20

30

40

50

60

70

8080%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

14 7
16 16 6

17 30
19

25
13

38

34 33

47

46
29

1 4 2 2 913 9 6
13 13

29

11 8 11

31
43

Har bedriften tapt oppdrag i det siste som følge av kabotasje? Andel som kun driver med...

Landbruks- 
transport

Vei, anlegg
og bygg

Tank- og bulk-
transport, ADR

Miljø- og
renovasjons-

transport

Spesial- 
transport

Nasjonal og 
internasjonal 
langtransport

Distribusjon 
(transport innen 

by/tettsted)

Transportsentral- 
transport

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Vet ikke        Ja

ned. For bransjen er det et godt barometer 
på helsetilstanden. Samtidig viser rappor-
ten at soliditeten i næringen er på vei opp-

over. Det er godt nytt, selv om soliditeten 
i transportbransjen fortsatt er langt under 
næringslivet for øvrig. Likevel er det 

grunn til å se lysere på fremtiden for den 
norske lastebilnæringen, selv om den er 
svært konkurranseutsatt.

TAPER: Spesielt bedrifter som driver innen langtransport og via transportsentraler har tapt oppdrag på grunn av kabotasje.
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Borgeskogen er på mange måter knute-
punktet for tungtransport i Vestfold.  
Industriområdet ligger bare noen stein-
kast unna E18 og her finner man foruten 
Dekkman også flere lastebilsmerker og 
mange transportbedrifter som er medlem 
av NLF. 

Nærhet til kundene
– Nettopp det er sentralt. For oss i Dekk-
mann er det viktig å være i nærheten av 
kundene våre og det er svært viktig å være 
nær NLF-bedrifter. Samtidig er Borge-
skogen et sentralt knutepunkt for trans-
port i regionen, sier Roar Sandvik som er 
ny avdelingsleder i Dekkmann på Borge-
skogen.

13 års erfaring
I Dekkmann sin nye satsning blir Sand-
vik sentral.

– Roar har lang erfaring fra dekk- 

bransjen og vi mener hans kompetanse 
kan være med på å løfte avdelingen, øke 
kompetansen og bedre servicen overfor 
våre kunder. Når vi nå satser tungt på 
Borgeskogen er det en strategisk viktig 
beslutning for oss, som vi mener vil være 
med på å styrke vår posisjon i dette om-
rådet ytterligere, sier Milan Keckes i 
Dekkmann. 

To lastebilløp
Dekkmann Borgeskogen blir et full- 
servicesenter for lastebiler.

– Vi håndterer alle mulige dekk her, 
men det er ingen tvil om at hovedsats- 
ningen blir på last og anlegg. På anlegget 
har vi to løp for lastebiler i tillegg til en 
vaskehall for lastebiler, som blant annet 
brukes hyppig av NLF-medlemmer, sier 
Keckes. 

– Mitt mål er å løfte Dekkmann  
Borgeskogen til å bli det ledende truck- 

stopp-senteret i Vestfold. Det skal vi  
klare ved å legge vekt på høy grad av  
fagkunnskap, god service og tilgjengelig-
het, sier Sandvik. 

Storsatsning på Borgeskogen

Dekkmann:

LANG FARTSTID: Roar Sandvik har lang fartstid i bransjen 
og vet hva som skal til for å lykkes. (Foto: Øyvind Hallgren)

DEKKSENTER: Dekkmann Borgeskogen skal primært være et fullservicesenter for lastebiler. Med ny avdelingsleder på plass styrkes satsningen. (Foto: Øyvind Hallgren)

Dekkmann har ansatt ny avdelingsleder på Borgeskogen 
utenfor Tønsberg. Nærhet til kundene og god service blir 
viktig.

JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no0



HVILKEN MASKIN VIL 
DU BRUKE MER TID PÅ?

Gjør det enkelt. Ved å velge leasing fra SG Finans, 
sikrer du raskt og enkelt tilgang på maskiner, utstyr og 
kjøretøy til din virksomhet.

Vårt mål er å gjøre det så enkelt som mulig for deg, 
slik at du får benyttet tiden din til å skape inntekter. 
Vi tilbyr derfor stadig nye og brukervennlige digitale 
løsninger til våre kunder.

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 
regionskontorer på telefon 21 63 20 00, eller benytte våre 
leasingkalkulatorer på sgfinans.no
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I Tyskland alene ble rundt 700 mennesker 
drept og hardt skadet i ulykker der en las-
tebil kjørte inn i bilen foran i 2015. Ifølge 
ADAC kunne mange hundretalls liv vært 
reddet dersom lovkravene til autonome 
nødbremseassistenter (AEBS – Advanced 
Emergency Braking System) hadde blitt 
skjerpet. For selv om det i dag er påbudt 
med AEBS i nye lastebiler, krever lovver-
ket bare at systemene reduserer hastighe-

ten med 10 kilometer i timen foran et 
stillestående hinder dersom bilen veier 
under 8 tonn og med 20 kilometer dersom 
den veier over 8 tonn. Det mener ADAC 
er for lite. 

– Som å treffe i 200
– Selv med en hastighet på 40 kilometer i 
timen treffer et 40 tonns vogntog med 
samme energi som en personbil som kom-

mer i 200 kilometer i timen, skriver 
ADAC i en kommentar til NLF. De me-
ner lovkravet burde vært at systemene som 
et minimum reduserer hastigheten ned til 
40 kilometer i timen, og at det bør være 
umulig for sjåføren å deaktivere systemene 
slik de gjør i dag.

– Vi vet at det har blitt en vane for man-
ge å ligge tett opptil lastebilen foran for på 
den måten å spare drivstoff. Autobremse-

Slik virker moderne bremseassistenter på lastebiler
Sensorer stopper lastebilen gjennom å aktivere en kaskade av hendelser

Tid i sekunder

Ønsker 
strengere 
regelverk
Tysk bilistorgansiasjon krever strengere regelverk rundt 
autonome nødbremseassistenter (AEBS) på lastebiler. 

JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no0

Automatiske nødbremsesystemer:

Rundt 80 meter fra hinder: 
Føreren får optisk og  
akustisk varsel

Rundt 50 meter fra hinder:  
Optisk og akustisk varsel i tillegg 
til automatisk bremseinngrep
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systemene tillater ikke at man ligger så 
tett, og konsekvensen av det blir at sjåfø-
rene skrur systemene av. Dette bør ikke 
lenger tillates. Denne typen av sikkerhets-
systemer bør ikke kunne deaktiveres av 
sjåføren, skriver ADAC i en melding.

Mer effektive
Men selv om lovverket i dag ikke er veldig 
strengt for denne typen av systemer er de 

beste systemene langt bedre enn kravene. I 
en test utført av ADAC hvor MAN, Volvo 
og Mercedes-Benz var med viser resultate-
ne at systemene på alle bilene klarer å stop-
pe foran et kjørende hinder fra 80 kilometer 
i timen, og at de nyeste systemene dermed 
er langt mer effektive enn hva de første 
AEBS-systemene som ble lansert var. I tes-
ten klarer systemene i disse bilene også å 
stoppe foran et stillestående hinder, selv om 
lovkravet ikke setter noe krav til det.

Mange unntak 
Her hjemme ble denne typen av assistenter 
påbudt i lastebiler registrert etter 15. juni 
2015. Men unntakene er mange. Blant 
annet er det ikke krav om denne typen 
assistenter i betongbiler, tømmerbiler, sø-
plebiler, eller biler som brukes til renhold 
av gater og gatefeiing. Brannbiler og berg-
ningsbiler er også unntatt. Felles for disse 
bilene er at de er utstyrt med utstyr som 
kranfot, feieutstyr, vinsj og brøyteplate 
som kan hindre trygg funksjon av 
systemet.

Selv enkelte nye lastebiler registreres i 
dag uten krav til denne typen utstyr. Det 
skyldes overgangsbestemmelser som gjør 
at kjøretøy eller chassis bestilt etter 31. ok-
tober 2016 kan fremstilles for registrering 
uten disse systemene så lenge det skjer før 
31. oktober 2017.

Slik virker moderne bremseassistenter på lastebiler
Sensorer stopper lastebilen gjennom å aktivere en kaskade av hendelser

Tid i sekunder

STOPPER: Alle lastebilene i testen klarer å stoppe bak et 
kjørende hinder. (Foto: ADAC)

STRENGERE: Den tyske bilistorganisasjonen ADAC vil ha 
strengere krav til automatiske nødbremsesassistenter. I 
tillegg ønsker de at funksjonen som lar føreren skru 
systemet av fjernes. (Foto: ADAC)

Rundt 30 meter fra 
hinder: Automatisk 
nødbremsing

Rett før hinderet: Lastebilen 
stopper og ulykken avverges

GRAFIKK: (Illustrasjon: ADAC)
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Alt etter bilens lengde leveres NV300 
med varerom fra 5,2 til 8,6 m3 – og det 
lengste varerommet har en gulvlengde på 
rett under tre meter.  I testbilens lasterom 
er det totalt åtte gulvfester, seks på veggen 
og fire i taket. Dørene er store og skyve-
døren på høyre side er over en meter bred 
ti centimeter over gulvet.

Også lyset i varerommet er godt – og 
gulvet er lavt. Det er en fordel under las-
ting og lossing.

Uten sidevinduer og uten vinduer bak 
blir oversiktligheten heller begrenset. Et 
vidvinkelspeil i solskjermen gjør sitt beste 
for å avhjelpe, men vi savner ryggesensorer. 
Det kan du få, men da må du ut med 4800 
kroner, som også inkluderer ryggekamera, 
intelligent nøkkelsystem og regnsensor.

Med NV300 på plass har Nissan vare-
biler i alle segmentene. At NV300 kom-
mer en tid etter søsterbilene fra Opel og 
Renault betyr ikke at den ikke kommer 
godt. NV300 er nemlig en viktig modell 
for Nissan. 

Prismessig havner testbilen på rett over 
300 000 kroner. Nybilgarantien og lakk-
garantien er 5 år/ 160 000 kilometer, mens 

Prøvekjørt: Nissan NV300

JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no0

Tilbake i 
manesjen
Mens søsterbilene Opel Vivaro og Renault Trafic har  
vært i butikkene en stund har Nissans NV300 latt vente på 
seg. Nå er den på plass – og leverer varene.

Varebiler gir sjelden en kjøreopplevelse 
som frister til å ta den lengste veien hjem. 
Men skal du langt er det likevel greit at 
komforten er god. Det er den i NV300, 
og den sterke motoren med sine 340 
newtonmeter i dreiemoment og 145 hes-

tekrefter er også med på å gi en avslappet 
kjøretur.

Utover motoren er det ikke mange  
eksesser i Nissan NV300. Interiøret er 
enkelt, men instrumentene er lettleste og 
ergonomien er god. 

SIST UT: Nissan er sist ut av merkene som deler modell. 
Nissan NV 300 finnes også som Opel og Renault her 
hjemme. En versjon med Fiat-merke i grillen finnes også. 



bilen har en rustgaranti på 12 år. Ser-
viceintervallet oppgir Nissan til å være 
hver 24 måned eller etter 40 000 kilome-
ter.

Interiøret er enkelt,  
men instrumentene 

er lettleste og 
ergonomien  

er god. 

Markedet for elektriske varebiler er ikke like  
blomstrende som det er for elbiler – det er i alle fall 
ikke Nissan e-NV200 sin feil.

Nissan e-NV 200 er basert på vare-
bilen NV200, mens drivlinjen mer 
eller mindre er identisk med den du 
finner i Leaf. Med over 250 000 pro-
duserte Leaf er den verdens mest 
solgte elbil, og det bør være garanti 
god nok for at e-NV 200 holder det 
den lover. 

For som varebil til nærkjøring er 
den nærmest ideell. Den summer 
stille av gårde, akselererer sømløst og 
er raskt ut fra lyskryssene. Samtidig 
er den lettkjørt som elbiler flest. 

Via en hurtigladekontakt, Chade-
mo, bruker du en snau halvtimes tid 
til å fylle tanken til 80 prosent ved en 
hurtiglader eller du kan lade den over 
natten fra en vanlig stikkontakt. 

Nissan oppgir rekkevidden til å 
være 170 kilometer. Det er vel opti-
mistisk, og avhengig av føre, årstid 
og kjørestil havner man på mer rea-
listiske 100 til 150 kilometer. 

Bak rattet kjenner man også igjen 
elementer fra Leaf. Rattet er det 
samme, instrumentene er digitale og 
har samme design – og midtkonsol-
len har samme elementer som man 
finner i Nissans populære elbil.

Det er lett å finne seg til rette bak 
rattet og komforten er god. Det er i 
det hele tatt lite å utsette på e-NV 
200. 

Varerommet har en lengde på rett 
over to meter og det er 1,2 meter 
mellom hjulhusene, stor bakluke, 
skyvedører og lav innlastningshøyde. 

Dermed leverer e-NV 200 i de 
fleste avdelinger. Nissan forlanger 
239 000 kroner for en svært velut-
styrt toppmodell – som i tillegg gir 
deg elbilens fordeler som fritak fra 
bompenger, gratis parkering i enkel-
te byer, tilgang på kollektivfelt og 
lavere årsavgift.

Prøvekjørt: Nissan e-NV 200

Strøm på tanken 

MODERNE: Heldigitalt førermiljø med gode 
tilkoblingsmuligheter for telefon og blåtann. Høyt 
utstyrsnivå.

JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no0
PRAKTISK: Under dobbeltsetet finnes et stort lasterom. 
Praktisk for de mindre tingene man ikke ønsker at skal 
ligge og slenge i varerommet

RYDDIG: Førermiljøet er enkelt og oversiktlig – men 
kjørestillingen og komforten er god.

LADING I FRONT: Under 
dekselet foran på bilen 
finnes ladekontaktene. 
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Region 1  Østfold og Oslo/Akershus

RV19 holdes 
varm 
For ikke lenge siden var 
NLF Østfold invitert til 
Stortinget for å orientere om 
norske transportørers daglige 
utfordringer på RV 19. 

Denne veien går mellom E6 og fergeleiet 
i Moss. Hovedutfordringene er først og 
fremst enorme køer som fører til tap av 
inntekter og miljøskadelige utslipp. Fer-
geavviklingen blir også forstyrret som 
følge av veiproppen og fergekapasiteten 
blir ikke fullt utnyttet.

I utgangspunktet var ikke RV 19 inne 
i NTPen nå heller, men takket være iher-

dig innsats fra NLF Østfold har den  
viktige veien endelig fått plass i Nasjonal 
Transportplan. Problemet er bare at den 
er lagt for langt ut i tid, noe som er svært 
uheldig.

– Det er ikke akseptabelt at denne vik-
tige strekningen ikke er prioritert høyere, 
sier leder i Moss Lastebileierforening, Per 
Esben Kristiansen. Han – og mange  

andre – krever at Stortinget og SVV om- 
prioriterer og tar grep snarest mulig.

– Dette er en viktig sak, ikke bare for 
Østfold, men for hele regionen. Ferge-
sambandet Moss – Horten er Norges 
mest trafikkerte og vi kan ikke ha det slik 
det er i dag, sier regionssjef J. Kristian 
Bjerke.

KØER: Fra en E6 med god kapasitet ledes all trafikk som skal med Bastøfergen gjennom Moss sentrum. Riksvei 19 er og 
blir en flaskehals. 

J. KRISTIAN BJERKE  jkb@lastebil.no0

Knut Fladby,  
medlem i 50 år!
Knut Fladby fra Spikkestad rundet nylig  
50 år som medlem i NLF. Fladby har lagt  
bilnøklene på hylla, men ser tilbake på mange 
fine og hektiske år i transportbransjen.

Han har hele tiden vært tilsluttet NLF 
Asker & Bærum, selv om han strengt tatt 
hører hjemme i Buskerud. Fladby ville også 
gjerne mottatt utmerkelsen på årsmøtet, 
men flere år med kjøring for asbestfabrikken 
på 60-tallet, har påført den erfarne laste- 
bileieren lungeproblemer. Derfor troppet 
regionsjef J.Kristian Bjerke opp hjemme hos 
jubilanten å overrakte blomster, plakett og 
merke.

Han ser likevel tilbake på årene i trans-
portbransjen med glede og forteller engas-
jert om opptil tre turer per uke til Stockholm. 
Da kjørte han glassfiberbåter til det svenske 
markedet, men til slutt hintet legen om at 
han kanskje burde roe ned en smule.

I dag har sønnen overtatt gården og  
Fladby har rykket inn i en lettstelt leilighet 
midt i Spikkestad sentrum. Han følger 
fremdeles nøye med i bransjen og leser  
NLF-magasinet fra perm til perm.

Det var smekkfullt på Scandic Hotell City i Fredrik-
stad den siste fredagen i april. Anledningen var felles 
medlemsmøte mellom Fredrikstad og Omegn Laste- 
bileierforening, Halden Lastebileierforening, Moss og 
Omegn Lastebileierforening, Sarpsborg og Omegn 
Lastebileierforening og Indre Østfold Lastebileier-
forening. Det ble en merkedag. Ikke bare fordi de 80 
fremmøtte fikk høre et svært interessant foredrag om 
arbeidsglede, samarbeid og fellesskap, fremført av 
sosialantropolog Ivar Haugstad, men også fordi dette 
faktisk var den første gangen i historien hvor man 
hadde ett felles møte i de ulike lastebileierforeningene.

Åpnet ballet gjorde Erik Graarud, som i sitt innlegg 
rettet søkelyset mot hva man hadde oppnådd etter 
utallige møter med blant annet Statens vegvesen. 

– Det er gledelig å se at møtene med Statens veg-
vesen fører frem. Takket være dem har vi fått endret 
rundkjøringer og fått flyttet midtrabatter. Nå er vi i 

en prosess med Tollvesenet. Vi kan ikke lenger se på 
at køene står langt inn i Sverige, sa Graarud – som 
også snakket varmt om å få åpnet kollektivfeltet for 
tungtransport. 

– Vi er på god vei til å bli hørt og samferdsels- 
komiteen lokalt er lydhøre, sa Graarud før han overlot 
scenen til den tidligere omtale sosialantropologen.

Vellykket medlemsmøte

GODT FREMMØTE: Vel 80 personer brukte fredagskvelden 
på medlemsmøte i Fredrikstad.

Allerede nå kan en engasjert leder i Asker & Bærum lastebileierforening, Geir Homlund, fortelle at de gjentar 
suksessen fra to år tilbake og inviterer til stor familiedag på Øvrevoll galoppbane i september.

– Vi fikk blod på tann og synes det var både trivelig og bra PR å invitere transportinteresserte og vanlige famili-
er til et arrangement tidlig på høsten. Denne gangen legger vi også opp til et spennende og meget aktuelt innlegg 
fra en klimaforsker. I tillegg blir det mange spennende aktiviteter for barn og voksne, sier Homlund.

Markedsdirektør Kjell Olafsrud i NLF synes ideen er veldig bra og han vil prøve å stille med noen ek-
stra publikumsmagneter på selve dagen. Én mulighet er roadshow-bussen til NLF, som kan være i Oslo-om- 
rådet akkurat den 2. september. 

Stort transportarrangement på Øvrevoll i september



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

Rogaland og Sørlandet 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 Børge Klæboe 91 16 56 08 borge.klaboe@nordeafinans.no

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

nordeafinans.no

Driftsfinansiering for lastebileiere
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Region 2  Hedmark og Oppland

I 1988 trengte lokalavde-
lingen i Gausdal ny kasserer. 
Den ferske lastebileieren Mai 
Skjelsvold ble overtalt til å ta 
oppgaven. Det ble starten på 
29 års sammenhengende 
innsats for NLF. 1. mai ble 
Mai pensjonist.

Mai Skjelsvold fyller 67 år 21. mai. Hun 
er kjendis i region 2 og blant NLF-tillits-
valgte etter en «kvinnesalder» i tjeneste. 
Blide Mai fra Stjørdal skiftet fra hotell til 
lastebilbransjen da ektemannen plutselig 
døde i 1985. Hun tok utfordringen og 
fortsatte med en eller to tømmerbiler helt 
til 2008 - uten at hun kjørte en eneste 
meter selv. Med god styring og effektiv 
drift klarte hun likevel å skaffe arbeids-
plasser både til sjåførene og seg selv. Men 
hun glemmer aldri sitt første møte med 
oppdragsgiveren.

Lastebileierne møtte opp uforberedte 
og i hverdagsklær. Oppdragsgiverens 
mann kom med dress, attasjekoffert og 
fine regnestykker. Han kjørte over trans-
portørene. Året etter hadde 
Mai vært på Lillehammer, 
kjøpt ny drakt, forretnings-
veske og stelt håret. Og 
ikke minst: Hun var godt 
forberedt. Til slutt utbrøt 
motparten: «Mai! Da du 
gikk på skolen; hendte det 
ikke at læreren sa at regne-
stykket var feil?» «Det kan 
jeg ikke huske, men han sa 
ofte: Mai! Kan ikke du 
komme fram og vise på 
tavla hvordan det skal gjøres…».

Den første regionlederen
Den historien forteller mye om Mai. Hun 
er klok, dyktig og systematisk. I 1994 ble 
hun leder i Gausdal Lastebileierforening. 

I 1998 ble hun valgt inn i fylkesstyret.  
Året etter ble hun fylkesleder. Da Hed-
mark og Oppland som landets første gikk 
over til regionmodellen i 2003, samlet 
årsmøtet seg om Mai som leder. Den 
oppgaven skjøttet hun i fem år helt til hun 

solgte lastebilen. I tillegg 
har hun hatt sentrale verv 
i valg- og organisasjons-
komiteen og som kollega-
hjelper. 

I nærmere 10 år har 
Mai vært sekretær i NLF 
Hedmark og Oppland. 
Hun har vært med på å 
skape et godt miljø og en 
god stemning på utallige 
møter. Regionen har hatt 
stor nytte av hennes enor-

me kunnskaper om organisasjonen og om 
bransjen.  Det ser vi ikke minst når det 
gjelder medlemsutvikling. Med Mai i 
spissen har vi vervet stadig flere medlem-
mer. I løpet av hennes tid på kontoret har 
vi økt med 27 prosent. Hedmark og Opp-

land er blitt den regionen med flest med-
lemmer – totalt 657!  

Alltid tilgjengelig
– Mai har mye av æren for dette. Hun er 
alltid til stede for oss. Svarer i telefonen. 
Ringer opp igjen. Og gir seg heller ikke 
når det er snakk om å få kontakt med po-
tensielle medlemmer. Det er klart vi vil 
savne henne, men ingen er uerstattelig. 
Snart er en ny person på plass og det åp-
ner for nye muligheter, sier regionleder 
Odd Haakenstad og legger til: Tusen 
takk for innsatsen, Mai. Vi setter stor pris 
på jobben du har gjort for NLF gjennom 
29 år! 

Kjenner vi Mai rett, vil pensjonistlivet 
bestå av reiser i inn- og utland, samvær 
med familien, turer i nærmiljøet, litt 
shopping og mye kos i leiligheten i Ha-
mar. Det er en sprek 67-åring som kan 
nyte velfortjente fridager uten en masete 
sjef og telefoner fra lastebileiere. 

Takk for innsatsen, Mai! 

GURRORM TYSNES hedopp@lastebil.no0

TAKK FOR INNSATSEN:  Regionleder Odd Haakenstad, forbundsleder Tore Velten og adm.dir. Geir A. Mo møtte fram og 
takket Mai for innsatsen under avslutningen på TAKO-senteret på Rudshøgda.   

Tusen takk  
for innsatsen, Mai.  

Vi setter stor pris på 
jobben du har gjort 

for NLF gjennom  
29 år!
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STÅLTANK

Tyverisikker med oppsamling

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

SIKKER LAGRING
            OG TRANSPORT

Oppfyller de siste krav fra  
myndighetene

Trafikksikker-
hetsdag på Otta 
NLF var invitert til en 
spennende dag på Otta. 
Russen hadde fått en hel 
dag til helse og trafikk-
sikkerhet. NLF informerte 
om blindsoner og fart. Odd 
Arne Widme stilte med 
lastebil. Opplæringskon-
toret for bil- og transportfag 
i Vest-Oppland, kom med 
kjøresimulator. Vi møtte mange trivelige ungdommer som forhåpentlig  får en 
fin russetid uten uhell.

Bli med på høstseminaret
Vi har fått noen flere billetter på flyet og har noen ledige plasser til 
høstseminaret for NLF Hedmark og Oppland.  Reisemålet er byen Torun 
i Polen – en middelalderby fra 1236 med mange flotte bygg.
 
Tid: 20.-22. oktober. 
Meld deg på til hedopp@lastebil.no  
eller mobil 957 74 761. 
Nå haster det med påmelding!

IVRIGE ELEVER: ved Otta videregående skole tester 
sjåføregenskapene på kjøresimulatoren. 

Bruker du medlemssidene?
Når går sertifikatet ut? Når er fristen for etterutdanning? Når skal  
lastebilen på EU-kontroll?

På lastebil.no har du muligheten til å logge deg inn og enkelt holde 
oversikten over ansatte og biler. Hvis du melder deg på Kvalitet og Miljø 
på veg, får du også tilgang til en rekke dokumenter som du kan bruke i 
bedriften. På riktig side, er et annet tilbud vi har. Ta kontakt hvis du har 
flere spørsmål! Dessverre førte kraftig snøfall og kort varsel for litt labert 
oppmøte under temakvelden på Rudshøgda – men vi arrangerer en ny 
temakveld etter ferien.

Ny Mjøsbru i tre
Når firefeltsvegen fortsetter nord for Moelv, må det bygges ny Mjøsb-
ru. Vegvesenet sin prosjektgruppe la fram sin rapport rett etter påske. 
Konklusjon er at det vil være teknisk mulig å bygge en firefelts trebru 
på 1750 meter over Mjøsa. Prosjektgruppa mener at bygginga av 
trebrua vil ha noe kortere byggetid enn betong. Prisforskjellen mellom 
betong og tre blir etter de utregninger som er gjort marginale. Brua er 
kostnadsberegnet til nærmere fire milliarder kroner. Bru i tre i stedet 
for betong vil både være et godt klimatiltak og bety mye for treindus-
trien i skogfylkene Hedmark og Oppland. 
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Region 3  Buskerud, Vestfold og Telemark

Ny E18 gjennom Bamle, og 
sikring av eksisterende tun-
neler, kunne ført til trafikk- 
kaos for tungtransporten. 
Takket være NLFs argumen-
ter slipper vi med skrekken. 

Arbeidet med den nye veien, i tillegg til 
utbedring av eksisterende tunneler, fører 
likevel til omkjøringer i området i de nes-
te 12 til 14 månedene. Det fører til økt 
trafikk i tettbebygde strøk samtidig som 
den gamle Breviksbrua blir tatt i bruk. 

– Uholdbar løsning
Opprinnelig skulle tungtrafikken på Bre-
viksbrua reguleres på grunn av skjevbe-
lastning. Forslaget fra Statens vegvesen 
var å innføre en vektbegrensning på 50 

tonn sørover og 32 tonn nordover. For 
NLF var det en uholdbar løsning fordi 
den i stor grad ville føre til lammelse av 
godstransporten.

Åpnes for ordinær tungtrafikk
Løsningen fra vår side var å få fjernet 
gang- og sykkelfeltet på brua helt eller 
delvis slik at man kunne kjøre med full 
totalvekt. Det fikk NLF gehør for i et 
møte rett før påske. Dermed åpnes Brei-
viksbrua for all ordinær tungtrafikk i BK 
10/50 og for modulvogntog på 60 tonn.

Til tross for at vi vant frem blir trafikk-
avviklingen i området vanskelig mens 
arbeidene pågår. Det er ventet til dels 
lange køer i hele anleggsperioden.

Nye Veier AS er godt i gang med arbeidet 
for å skape en trygg og effektiv firefeltsveg 
gjennom nedre Telemark – hvor et strids-
spørsmål har vært veiens totalbredde og 
belysning. 

Den nye veien gjennom nedre Tele-
mark vil i stor grad bygges med ny linje-
føring, men i nærheten av dagens trase. 
Både politi, lokale interesser og trans-
portnæringen vil ha tre meters bredde på 
veiskulderen, mens Statens vegvesens 
retningslinjer tilsier en bredde på 1,5 me-
ter beregnet ut i fra årsdøgntrafikken. 

2,75 meter
NLF har krevd at den nye veien får tryg-

ge avkjøringer ved eventuelle havarier. Vi 
har pekt på at sesongvariasjonen i trafikk 
er stor og at andelen av tunge biler er 
svært høy på strekningen. I et møte med 
prosjektledelsen får NLF opplyst at man 
har valgt en mellomløsning der man får 
en asfaltert skulderbredde på to meter i 
tillegg til et kjørbart sideareal på 0,75 me-
ter. Noen ytterligere økning av bredden 
ble vi ikke lovet i møtet.

Ny forskrift
NLF har også pekt på at veien er prosjek-
tert uten vegbelysning. Fortsatt har man 
ikke kommet til noen konklusjon hvor-
vidt veien skal belyses eller ikke, men Nye 

Veier AS hevder at trafikksikkerheten 
ikke vil lide av manglende vegbelysning. 
I tillegg senkes både utbyggings- og 
driftskostnadene kraftig ved å gå for en 
løsning uten belysning.

En ny forskrift som er på høring kan 
imidlertid kreve belysning på streknin-
gen. For å være forberedt på et eventuelt 
krav om belysning er grunnarbeidet for 
veibelysning lagt blant annet gjennom 
Bamble. 

NLF 
vant 
frem

TRANGT: To store kan godt passere Breviksbrua når NLF-løsningen ble valgt.

SLIK BLIR OMKJØRINGSVEIENE: Statens Vegvesen
OLAV KLASSON VEFALD btv@lastebil.no0

Får kjørbart sideareal



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

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

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

S J O K K E R T !?

- Utfordre oss, be om et uforbindtlig tilbud!

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

Bjørnar Zell Inger Hellum Stig Holtan

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

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

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

T

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

 +PLUSS
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uforutsette reparasjoner, osv osv. 
Som leiekunde av + PLUS kan du faktisk ikke få uforutsette utgifter ut over avtalt
månedsbeløp, da bilen og ansvaret for den er vårt! 
Hos oss vil du hele tiden disponerer en ny norskspesifisert (!) dieselgjerrig og
sjåførvennlig bil.

 +PLUSS
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…og hør hvor mange tusenlapper de sparer i måneden bare via utnyttelse av våre 
«tilleggsprodukter» som gunstig forsikring, godsansvar, avbruddsforsikring, dekkavtaler, 
tidanalyse, driftstoffanalyse, anbudsberegning, korthotell, 35t etterutdanningskurs, 
uavhengig bilrådgivning, finansrådgivning – alt fordi vi er en av landets største eiere av 
lastebiler. Hør også hvordan de slipper bekymre seg for kapitalbehov og -risiko, restverdier 
som «krangler» med avskrivninger, uforutsette reparasjoner osv.

Som leiekunde av oss kan du faktisk ikke oppnå å få uforutsette utgifter ut over avtalt 
månedsbeløp, da bilen og ansvaret for den fullt ut er vårt eget. Samtidig som du hele tiden 
disponerer en ny og norskspesifiserte (!) dieselgjerrig og sjåførvennlig bil - med alle de 
fordeler det medfører. 

Utfordre oss! Be om et uforbindtlig tilbud!

-

-

Ta en prat med en av våre kunder…

Bytt inn lastebilen din NÅ!!!

Hva vet du om operasjonell leie?

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

Tror du leie har noe med kortsiktighet å gjøre, eller at vi er et fordyrende mellomledd?
Tør du be om et tilbud fra oss, og sammenligne det opp mot ditt eget transportregnskap?
Er du klar over hva operasjonell leie egentlig er, samt de økonomiske fordeler ved det?
Klarer du å bedrive et transportfirma uten at ditt eget navn må stå oppført i vognkortet?
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NLF Agder slås sammen 
etter vedtak i årsmøtene til 
Vest-Agder og Aust-Agder. 
Rita Birkeland blir ny leder.

Gjennom flere år har fylkessammenslåing 
vært på agdendaen i NLF Aust- og 
Vest-Agder. Nå er det klart at Rita Bir-
keland blir leder for nye NLF Agder, når 
Aust- og Vest-Agder nå slåes sammen til 
ett rike.

Med seg i styret har hun nestleder Roar 
Osen og styremedlemmer Dag Grødum, 
Kai Werdal, Kai Kristiansen, Eva Lan-
geland, Tor Bringsverd, Ole Tom Løland, 
Helge Gustafson samt varamedlemmer 
Rune Thorsen og Tor Magne Hansen.

Sammenslåingen av de to fylkeslagene 

er en naturlig konsekvens av at Agder fyl-
ke blir ett i 2020 og at Statens vegvesen 
heller ikke lenger blir delt mellom Aust- 
og Vest-Agder. 

På årsmøtet i Aust-Agder var fire imot 
sammenslåingen, mens alle fremmøtte fra 
Vest-Agder var for. 

Region 4  Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland

Etter mange år og svært god 
innsats for NLF, trekker 
Kjell N. Nilsen seg som 
tillitsvalgt i NLF. 

I sin periode som leder har han gjort en 
formidabel jobb for næringen og fra 
NLFs side håper vi på å kunne dra veksler 
på Nilsens kompetanse og iver også i åre-
ne fremover.

Både forbundsleder Tore Velten og for-

bundsstyremedlem fra Region 4, Kjell 
Haugland, var til stede for å takke av Nil-
sen for hans innsats for NLF og for job-
ben han har gjort i regionen.

I tillegg til Kjell N. Nilsen trekker også 
Inge Mollestad, Jakob Krakk, Steinar 
Solberg, Per Strømme, Arne Bråten, Øy-
vind Mollestad, Vidar Glamsland, Odd-

var Iveland og Ronny Eidsvåg seg. En 
stor takk overbringes herved for den soli-
de innsatsen de har lagt for dagen for å 
sikre at norsk godstransport på vei får 
aksept for sin samfunnsnytte.

Rita Birkeland leder Agder

REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no0

REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no0

Kjell N. 
Nilsen trer 
tilbake
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Nytt styre 
i Rogaland
Kontinuitet i styrearbeid er viktig, og selv 
om mangeårig styremedlem Jakob Krakk 
nå trår tilbake sikres kontinuiteten med 
leder Herman Berg og nestleder Tore Sig-
mundsen. 

De, og resten av styret, ønsker imidlertid 
flere innspill fra medlemmene, enten det 
dreier seg om veibredde, kontroller, utbyg-
ginger eller annet som påvirker næringen. 

I tillegg til Berg og Sigmundsen består 
styret av: Jarl Kvam, Petter Taraldsøy, Fro-
de Håland, Hans Kristian Aamodt og Leif 
Egeland. Vararepresentanter er Endre 
Krakk og Harald Myrheim. 

Mange 
jubilanter 
i regionen
Det var med stolthet forbundsleder Tore 
Velten delte ut planketten til Steinar Sol-
berg. Han representerer HK Solberg som 
er en av NLFs eldste medlemsbedrifter 
med sine 80 år. Også MBT Vigeland 
Transport AS ble feiret med sine 70 år som 
medlem.

40 års jubilanter
I regionen var det også mange 40-års- 
jubilanter som ble hedret. Fra Aust-Agder 
var det Magne Øyvind Austenaa og Åve 
Ravnåsen. Fra Rogaland Jostein Omdal, 
John I. Sjursen og Per E. Ellingsen. Til 
slutt var det et skikkelig godt jubileumsår 
i Vest-Agder med Olav B. Løland, Egil 
Hårtveit, Tom Mardon Rom, Knut Sin-
nes, Kjell Skeivoll, Karsten Suvatne og 
Arne Petter Kvinlaug.

25-årsjubilanter
I tillegg var det også godt med 25-års-

jubilanter i regionen. Otto Veråsdal, 
Gunnar Hauge, Finn Skurve, Jakob 
Krakk, Per M. Velde, Rolf Bratthammer, 
Magne Klungtveit, Rolf B. Bøe, Jarl 
Kvam, John A. Helland, Jon A. Suvatne 

og Terje Suvatne ble alle hedret for sine 25 
år som medlemmer i NLF.

Vi gratulerer alle med jubileene.
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Fylkes- 
årsmøter 
Helgen 17.-19. mars holdt 
fylkesavdelingene i region 5 
sine respektive årsmøter på 
Hotel Alexandra i Loen. 

For fylkesavdelingene i Hordaland og 
Sogn & Fjordane var årsmøtene samlo-
kalisert for 10. år på rad. Møre & Roms-
dal hadde sitt tredje årsmøte sammen 
med Hordaland og Sogn & Fjordane.

Årsmøteforhandlingene fant sted fre-
dag 17. mars. Lørdag 18. mars var det 
temadag med gode innlegg fra interne og 
eksterne foredragsholdere. Våre samar-
beidspartnere hadde utstillinger der de 
fikk fremvist nye produkter.

Lørdag ble avsluttet med en fin årsmø-
tefest der noen av våre medlemmer fikk 
utdelt merker for medlemskap i Norges 

Lastebileier-Forbund. Det ble utdelt mer-
ker for 10, 25 og 40 års medlemskap.

Region 5  Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

INNLEGG: Kjell Olafsrud har innlegg på temadagen på 
Hotel Alexandra i Loen. 

GODT FREMMØTE: Mange interesserte tilhørere hadde møtt frem til årsmøtet.

BILUTSTILLING: En utstilling av lastebiler hører med på 
årsmøtet.

JAN OVE HALSØY nlfvest@lastebil.no0

Byråden orienterte om status i Byvekst- 
avtalen, der bompenger er en vesentlig del 
av finansieringsplanen. Opparbeidet lån i 
Bergensprogrammet er pr. 01.01.2017 på 
ca. 5,3 milliarder kroner. Etter gjeldende 
finansieringsplan skal lånet være nedbe-
talt innen 2025. Det er derfor ikke rom 
for nye investeringsprosjekter innenfor 
rammene av Bergensprogrammet slik det 
foreligger nå. Samferdselsdepartementet 
har imidlertid gitt grønt lys for at det kan 
jobbes med en ny bypakke parallelt med 
avtaleforhandlingene om ny Byvekstav-
tale. Byvekstavtalen og ny bypakke skal 
behandles og vedtas samtidig den 
31.05.2017. 

Byråden opplyste på møtet at NLF 

hadde fått gjennomslag for følgende 
punkter:
•   Det blir ikke toveis innkreving i bom-

ringen
•   Timeregel opprettholdes
•   Månedstak på max 60 passeringer opp-

rettholdes
•   Rabattordning på 20% opprettholdes
•   Euro 6-lastebiler får differensiert lavere 

takst
•   Euro 6-lastebiler får fritak for «mon-

steravgiften»
I tillegg mente byråden at man innen 

neste vinter vil ha på plass dataløsninger 
som sikrer at lastebiler med Euro 6 får 
automatisk fritaksbehandling av «mon-
steravgiften» ved passering i bomringen. 

Bompenger i Bergen
Norges Lastebileier-Forbund avd. Hordaland, ble sammen 
med andre organisasjoner, innkalt til et hastemøte med 
Bergen kommune ved byråd for miljø og byutvikling, Anna 
Elisa Tryti, fredag 21. april. Nytt Circle K-anlegg 

på Haukås i Åsane
I 2014 åpnet en ny Circle K-stasjon på Haukås 
i Åsane. Stasjonen ligger like ved Truck Nor 
(Volvo) sitt anlegg hvor NL- kontoret for region 
5 har sin adresse. Den «offisielle» åpningen 
av anlegget som en Circle K-stasjon foregikk 
5. april i år. Det var en storslått «åpnings-
fest» med NLF som snorklipper.

Truckers Day
Vi jobber for å arrangere en Truckers 
Day i Molde rett over sommeren. Slik 
det ser ut nå, kan det bli lørdag 26. 
august. Da kommer også NLF sitt Road 
Show til Molde.
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Enestående  
effektivitet.

Med «SKO COOL og EXECUTIVE  
servicepakke» kan vi tilby et komplett  
Schmitz-produkt som gir lavere service- og 
vedlikeholdskostnader og høyere restverdi.

S.KO COOL COMPLETE  
med Schmitz egenutviklede  
«EXECUTIVE kjøleaggregat»  

i kombinasjon med vår kjente  
FP-elementer oppnås lavere drifts- 

kostnader og en bedre totaløkonomi.

S.KO COOL COMPLETE:

Vår beste aggregatløsning  

for kjøl- og frysetransport

K-verdi = 0,33 W/m²K

Rv 5 ligger høyt på listen over rasutsatte 
veier i Sogn & Fjordane, men det er pr. i 
dag ikke avsatt midler til rassikring. Flora 
og Naustdal kommune jobber for å få ras-
sikringsmidler til Rv 5, men det er i dag 
høyst usikkert om det arbeidet gir resulta-
ter. NLF avd. Sogn & Fjordane har på 
styremøte i år vedtatt å ta dette opp i mø-
ter med Statens vegvesen.

Det er foreslått at midler bevilget til ras-
sikring i Våtedalen bør «omdirigeres» til 
Rv 5.

Utfordringen er at det ikke er noen ga-
ranti for at disse midlene blir overført til 
Rv 5 om NLF foreslår dette. I verste fall 
kan en risikere at begge veiene blir stående 
uten rassikringsmidler.

Utfordringene med Rv 5 (Førde – Florø) er: 
Rasfaren her er hele året, og hovedsakelig 
stein og jordras. Daglig ligger det steiner i 
veibanen som har rast fra fjellsidene. Folk 
er redd for å kjøre på strekningen.

Må rassikres snarest.
Utfordringene med Våtedalen:
Her er det snakk om fare for snøras, og 
altså kun rasfare i vinterhalvåret. Rasfaren 
antas å være til stede hvert 20. år, og altså 
ikke særlig stor. Det er derfor enkelte 
mener at avsatte rassikringsmidler til 
denne strekningen burde overføres 
til Rv 5 som er rasutsatt hele året.

Ny E16 Bergen (Trengereid) – Voss
Det var meget skuffende å se at ny E 16 Bergen – Voss ikke var med i 
første halvdel av kommende NTP periode. E 16 mellom Bergen og Voss 
omtales som «dødsveien» - dessverre ikke uten grunn. Veien er en 
av de mest trafikkerte tofeltsstrekningene i landet, med en ÅDT på 
ca. 5500 biler. De siste 25 årene har nesten 800 personer vært 
involvert i ulykker på strekningen. 47 mennesker har mistet 
livet. I tillegg er veien ofte stengt grunnet ras. Dersom E 16 
blir stengt, er eneste mulige omkjøring via Rv 7. Dette 
en rasutsatt vei som i tillegg er smal, svingete og 
uoversiktlig. På Rv 7 er det flere tunneler med mak-
simal høyde på 4,0 meter. Veien egner seg i dag 
ikke som omkjøringsvei. Det haster med andre 
ord å påbegynne bygging av ny E 16 mellom 
Trengereid og Voss.

Søndag 23. april var det et folkemøte 
på Voss der Facebook-gruppen «Ny 
E 16 Bergen – Voss umiddelbart»  
var arrangør. NLF ved adm. dir. 
Geir A. Mo og fylkesleder Tor-
gils Rogne var blant flere 
som holdt appell.

Rassikring i Sogn & Fjordane
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Påsken er over og sevja stig.

Ja, da er påsken over for denne gang, selv 
om vinteren holder oss litt for narr nå som 
vi lengter mot vår og sommer. Mange har 
nok erfart at vinterdekkene fortsatt må 
være på, akkurat som tidligere år. Slik er 
det, man glemmer fort hvordan været var 
i fjor. Det samme kan man si om våre 
tohjulinger som har ligget i vinterdvale. 
Nå kommer de frem fra garasjene og de 
første turene er et faktum. Husk nå på at 
kjøreferdighetene er litt «rustne» etter en 
lang vinter. Det er all grunn til å være 
ekstra oppmerksomme de nærmeste 
ukene. 

Årsmøte og lederbytte
Den 18. mars ble vårt regionårsmøte av-
holdt på Scandic Nidelven. Gjennom 
runden med årsmøter i lokalforeningene 
hadde vi lagt et meget godt grunnlag for 
den virksomhetsplanen vi vedtok for 
2017. Flere konkrete saker blir tatt tak i 

og vi skal jobbe videre med å få gjennom-
slag for disse. Spesielt for dette året er nok 
at det er Stortingsvalg til høsten. Det vies 
selvsagt særlig oppmerksomhet, og 
sammen med Vegforum Trøndelag vil vi 
gjennomføre årets Vegkonferanse med 
innslag av lastebilkjøring for våre stor-
tingskandidater. Arrangementet blir lagt 
til Leangen Travbane den 24. august. 

Mer informasjon om dette vil komme når 
vi nærmer oss den store dagen. Ellers ble 
årsmøtet gjennomført på vanlig måte 
med de ordinære sakene til behandling. 
Ut av styret gikk varamedlem Torstein 
Robert Sæternes og regionleder Niklaus 
Haugrønning. Sistnevnte ble takket av 
etter 21 år som leder og lederklubba ble 
overlevert til Gunni Kverndal Amundal.

Region 6  Trøndelag

Blå mat – Grønn Logistikk 2017
Den 23. – 24. mars ble det arrangert en kon-
feranse i Rørvik med tittelen Blå mat – grønn 
logistikk. Dette er en del av det utviklingspro- 
sjektet i Nord-Trøndelag Havn som har som mål å 
overførere mer av lakseeksporten til sjøtransport. 
For å møte den forventede veksten i havnærin-
gen, må vi se på alternativer til vegtransporten 
fordi veiene ikke er egnet til å håndtere den økte 
trafikken. De holder jo ikke engang mål med 
dagens trafikkgrunnlag. Derfor blir det viktig at vi 
finner transportløsninger som fortsatt sikrer dør til 
dør-prinsippet for laksen. Her vil fortsatt lastebilen 
ha en avgjørende rolle i begge ender av sjøtran-
sporten. Konferansen hadde mange foredrags- 
holdere som fokuserte på mulighetene for å lykkes 
med prosjektet. Det er ingen tvil om at samarbeid 
er nødvendig for å komme frem til gode løsninger, 
men da er vi også avhengige av at vareeierne og 
lakseprodusentene kommer på banen i større grad. 
Det er tross alt de som er beslutningstakere når 
det kommer til hvilke transportløsninger de skal ha 
i sine verdikjeder. De må derfor være med på å ta 
et ansvar for utviklingen dersom havnæringen skal 
bli garantisten for vår fremtidige velferd.

Våren

FIKK KLUBBA: Nyvalgt leder, Gunni Kverndal Amundal, fikk med seg velvalgte ord og noen gode historier da hun overtok 
klubba fra Niklaus Haugrønning. Hun kunne fortelle at hun ser tilbake på noen flotte og lærerike år sammen med 
Niklaus. 

ROAR MELUM rm@lastebil.no0

Årsmøtefest
Etter en lang dag 
med årsmøte og 
foredragsholdere, 
var vi endelig klare 
for årsmøtefest på 
Rockheim.
Hele 98 feststemte deltagere fikk en aften de vil leve lenge på. Vi startet 
med en runde i museet der vi fikk et innblikk i rockens historie. Tidsspen-
net var stort både i utstillingen og hos deltakerne, noe man forsto da man 
kunne observere noen som nynnet til Jens Book Jenssen. Etter at rocke-
foten hadde fått sitt, gikk vi til bords oppe i restauranten. Her fikk vi 
servert fantastisk god og kortreist mat. Det ble en meget hyggelig aften, 
og som seg hør og bør ble det en hyllest til Niklaus Haugrønning. Det ble 
mange taler og gaveoverrekkelser. Det hele ble toppet med overrekkelse 
av NLFs fortjenestemedalje i gull.

HEDRET: Niklaus Haugrønning fikk overrakt en velfortjent 
Fortjenestemedalje i gull for sitt mangeårige arbeid for NLF og 
næringen, lokalt som nasjonalt. Her flankert av forbundets 
nestleder Alv Ervik og vår regionrepresentant Øyvind Lilleby. 
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Nye
Veier 
Den 26. april var det duket 
for åpning av Nye Veiers 
kontor i Trøndelag. Som vi 
vet så har avdelingen vært i 
drift siden nyttår. 
De har jobbet intensivt med prosjektene, 
samtidig som oppbemanningen har på-
gått. Men denne dagen var satt av til mar-
kering og festtaler, og som seg hør og bør, 
var selvsagt statsråd Ketil Solvik-Olsen til 
stede. I sin åpningstale understreket han 
viktigheten av at Nye Veier tør å utfordre 
måten vi tidligere har jobbet på, og så 
langt viser det seg at det er store summer 
å spare på dette. Ved å involvere  
politikere, entreprenører og næringstrans-
porten så tidlig som mulig i prosessene, 
har man så langt erfart at man reduserer 
kostnadene med 20%. Dette gir oss mere 
og bedre veger for pengene. I tillegg ser 
vi at Nye Veier vil kunne gjennomføre 
tildelte oppdrag innen 12 år, ikke 20 år 
som ligger i oppdraget. For samfunnet er 
det snakk om en formidabel effektivise-
ring fordi investeringene kan tas tidligere 
i bruk. I tillegg økes trafikksikkerheten. 
Samtidig blir diskusjonen rundt E6 Nord 
og E6 Syd i Trøndelag av mindre betyd-

ning. Med tidsrammen som nå ligger til 
grunn kan alt ferdigstilles i løpet av 12 år, 
og da bør vi ha det i fokus og ikke hvor vi 
setter spaden først i jorda. Nye Veier ser 
på Trøndelag som en helhetlig utbygging 
og vi må ha forståelse for at det er dette 
som til slutt vil gi de gevinster som er be-
skrevet. 

Ekstra hyggelig er det at våre ordførere 
ønsker å bidra til gode løsninger. Selv om 
man kan være uenige om innretningen og 
mandatet til Nye Veier, så er det viktig for 
regionen at vi samarbeider om de gode 
løsningene. På vegne av NLF Trøndelag  
ble det uttrykt en stor takk til Nye Veier 
for den måten de har tilpasset seg på. De 
har «åpen dør» og viser med all tydelighet 
at de ønsker et samarbeid. Nå er det opp 
til oss å få dette til.

MÅ UTFORDRE: Statsråd Ketil Solvik-Olsen påpekte 
nødvendigheten med å tørre å utfordre dagens måte å 
bygge veier på. Gjennomføringstid og kostnader må ned, 
noe som Nye Veier så langt har vist er mulig. 

Blindsoner på Frosta skole
Den 27. april arrangerte Frosta og Åsen Lastebil- 
eierforening en blindsonedemonstrasjon i sam- 
arbeid med Frosta skole. Det var for elever på  
6. trinn, samt for elever på 10. trinn med valgfag i 
trafikalt grunnkurs.

Det var en livlig og interessert gjeng som fikk 
erfare hva blindsoner er. De er store nok til at en 
scooter kan «gjemme» seg i dem. Ekstra artig ble 
det når de oppdaget at det var kamera rundt på 
bilen. 

Dyktige organisatorer var Olav Skarsbakk og 
Brit Inger Flægstad. INTERESSERTE: Det svermet med ungdommer rundt bilen til Skarsbakk Transport.

Seminar om drift  
og vedlikehold på  
fylkesveg i Trøndelag
Den 24. april gjennomførte 
Sør-Trøndelag Fylkeskommune 
seminar om drift og vedlikehold 
på fylkesveg i Trøndelag. Dette 
for å skaffe seg et godt grunnlag 
for fremtidige samferdselsplaner 
i Trøndelag. Foredragsholdere for 
dagen var fra Nye Veier, Rambøll, 
3-Radar, Graver AS og NLF. Tema 
for dagen var:

• Teknologi
•  Utfordringer fremover  

for drift/vedlikehold
•  Kontraktsformer/utstyr/ 

fleksibilitet
•  Vedlikehold – enkelttiltak 

vs. strekningsvise tiltak

Det ble også gjennomført grup-
pearbeid med oppgaver innenfor 
dagens tema, samt at dagen 
ble avrundet med paneldebatt. 
Fra vår side ble utfordringene 
rundt drift og vedlikehold belyst, 
spesielt det som vi oppfatter som 
en systemfeil ved dagens ordning. 
Mere penger er ikke nok i seg 
selv dersom vi fortsetter å bruke 
dem på feil måte. Vi må først og 
fremst forsikre oss om at vi gjør 
ting riktig. Her ligger den største 
gevinsten med tanke på å få den 
standarden vi alle ønsker.
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Region 7  Nordland, Troms og Finnmark

NLF, sammen med  
Samferdselsforum og NHO, 
har fått gjennomslag for at 
E6 over Kvænangsfjellet  
skal legges i tunnel.

Prosjektet er med Nasjonal transportplan 
i første periode og sannsynlig oppstart er 
2019. For transportørene har dette stor 
betydning. Bare i løpet av denne vinteren 
har veien vært stengt 44 ganger i tillegg 
til utallige kolonnekjøringer. I lengre tid 
har NLF har jobbet intensivt med å over-
bevise Statens vegvesen, politikere og 
departement om nødvendigheten av å 
lage tuneller gjennom fjellet – og nå har 
vi altså lykkes. Dermed kan vi begynne å 
glede oss til en av de verste fjellovergang- 
ene på E6 fjernes. 

NLF Finnmark og MEF 
Finnmark med årlig sam- 
arbeidsmøte med Statens 
vegvesen.

NLF og MEF Finnmark har etablert en 
praksis med ett årlig samarbeidsmøte 
med Statens vegvesen. Her drøftes ulike 
problemstillinger som berører våre orga-
nisasjoner. På årets møte fikk vi en orien-
tering om nye veiprosjekter i Finnmark 
hvor det ikke er mye som kommer ved 

rullering av NTP. Det legges likevel opp 
til en videreføring av RV 94 Skaidi 
-Hammerfest innenfor de midler som 
Statens vegvesen disponerer. RV 93 
Kløfta er med under rassikringspotten i 
siste del av ny NTP men er ikke full- 
finansiert. Videre er bygging av ny Tana 
bru igangsatt og vil bli sluttført i løpet av 
2019. Skarbergtunnelen forutsettes også 
bygget i første del av ny NTP. Andre 
tema som ble diskutert var kvaliteten på 
vinterdriften på Finnmarksveiene hvor 
den opplevde kvaliteten er sterkt varier-
ende. Etterslepet på vedlikehold av fyl-
kesveier, vektkontroller og døgnhvileplas-
ser ble også diskutert på møtet.

FORNØYDE: Regionsjef Odd-Hugo Pedersen, administrerende direktør Geir A. Mo og nestleder i NLF Troms Dagfinn 
Eliassen etter møtet i samferdselsdepartementet om Kvænangsfjellet. 

NLF-seier: 
Kvænangsfjellet bygges ut

ODD HUGO PEDERSEN troms@lastebil.no0

ODD HUGO PEDERSEN troms@lastebil.no0

Samarbeidsmøte med Statens vegvesen

MØTE: Årlig arrangeres det samarbeidsmøte mellom 
Statens vegvesen, MEF og NLF.
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Forhandler/depot: Bergen • Førde • Skien • Sandefjord • Holmestrand • Horten • Lillestrøm • Moelv

Utleie av 
containere på hjul!
Norskprodusert og typegodkjent. Fra 8–20 fot

20’ container 
på hjul, dette har 

du vel ikke 
sett før!

Ta kontakt: post@hk.no / Telefon: 55 99 11 10

NYHET!

Når Samferdselsforum  
Nords konferanse ble arran-
gert i Bodø den 20. og 21. 
mars var NTP-ens betydning 
for lansdelen hovedtema. 

Alle «næringsbarometer» peker i favør av 
Nord-Norge, og det er åpenbart at 
veistandarden, både på riks- og fylkesvei-
nettet, er for dårlig til å håndtere veksten. 
Samtidig vil ikke de rammene som er lagt 
i NTP, kunne dekke inn vedlikeholds- 
etterslepet.

Et bedriftsbesøk på Nexans på Rognan 
ble det også tid til. Her fikk både politi-
kere og folk fra transportnæringen inn-
blikk i de utfordringene som Nexans, 
Saltdalshytta, Hepro og Salten Aqua 
daglig står overfor med hensyn til tran- 
sport og logistikk. 

NHOs NTP-konferanse i Bodø

BEDRIFTSBESØK: Samferdselsforum Nord, sammen med næringsaktører i Saltdal og politikere samlet utenfor Nexans på 
Rognan.

SNAKKET OM NTP: Kommunikasjonsdirektør Christan 
Cramer belyste NTPs betydning for norsk næringsliv

KVU-møte om 
Hadselfjordtunnel
Sentrale punkter var varetran- 
sport, nærhet til sykehus og 
storflyplass da det ble gjen-
nomført dialogmøte i referan-
segruppen den 23.mars.

Unni Gifstad fra Statens 
vegvesen fungerte som møte-
leder og etter en rask presenta-
sjon av deltakerne gjennom-
gikk hun hovedpunktene i 
samferdselssaken.

Nils Petter Rusånes er pro-
sjektleder for KVU-Hadsel-
fjorden og han gjennomgikk 
den med hensyn til trafikk-
grunnlag og de samfunnsmes-
sige virkningene.

Økningen i sykkelturisme 
og vinterturisme ble også vekt-
lagt under presentasjonen.

ODD HUGO PEDERSEN troms@lastebil.no0
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Per Anders Øren, 6993 Høyanger
Han har vært aktiv i NLF 
Sogn og Fjordane hvor han 
satt i styret i 12 år og var 
leder i tre. Per Anders Øren 
har vært en aktiv laste-
bileier etter han begynte å 

kjøre for sin far i 1977. Siden 1996 har han 
vært daglig leder i Per A. Øren AS.

Tor Åge Torsberg, 3825 Lunde
Med en Volvo Viking tippbil 
begynte Tor Åge Torsbergs 
karriere innen transport.  
Året var 1968. Siden den 
gang har han bygget opp 
Nome Containerservice 

AS, som han startet i 1982, til å bli et solid 
selskap med 24 biler. I tillegg har Torsberg 
engasjert seg lokalt i NLF styret. På fritiden 
holder han på med veteranbiler. Når han har 
fri tar han seg gjerne en sydentur og drar på 
bobilferie i Norge.

Magne Saltvedt, 5542 Karmsund
Magne kjørte bil fra 1945, 
og buss i Vestlandsbus-
sen og lastebil i AS Vest 
Transport i Haugesund fra 
1950. Han ble daglig leder 
og medeier i Vest Transport 

fra 1964 og til han gikk av med pensjon. I 
2001 mottok han NLFs fortjenestemedalje 
i sølv og han har vært fylkesstyremedlem i 
Rogaland.
Nå bruker han mye tid på friluftsliv og litt 
fiske, og om sommeren, reiser han fortsatt 
på ukelange turer med fritidsbåten, en 
Nidelv 28. 

Harald Stokke, 7580 Sælbu
Harald Stokke begynte å kjøre i 1960 med en 
Mercedes tømmerbil. I dag har han fortsatt 
tre tømmerbiler, som kjøres av sønnene. 
Selv hang Harald Stokke bilnøklene på 
nøkkelskjoldet for siste gang for fire år siden 
og bruker nå mye av sin tid i verkstedet.

Jubilanter:

25 år
02.

30 år
25.
28.

35 år
22.

40 år
02.
12.
19.
23.
23.
26.
30.

45 år
05.
06.
07.
11.
12.
21.
22.
24.
28.
31.

50 år
03.
05.
08.
10.
25.
25.
25.
30.

55 år
01.
05.
07.
13.

60 år
01.
03.
07.
08.
09.

19.
31.

65 år
01.
05.
05.
06.
07.
10.

70 år
02.
06.
09.
09.
14.
15.
18.
19.
20.
23.
30.

75 år
01.
05
18.
20.
25.
25.

80 år
08.
21.
27.

85 år
05.

Fødselsdager i mai

Jon Eirik Langseth Monsrud, 2116 Sander

Fredrik Voldstad, 3117 Tønsberg
Kristoffer Mjønerud Nilsen, 1920 Sørumsand

Øystein Fagerli, 1787 Halden

Cato Jakobsen, 2635 Tretten
Simen Hunn, 1715 Yven
Stian Heggedal, 1954 Setskog
Tor August Kongsten, 1435 Ås
Christian Scheffel, 0668 Oslo
Yngve Ose Bøstrand, 6151 Ørsta
Anne Britt Hegna, 3677 Notodden

Tor Egil Nikkerud, 3320 Vestfossen
Kjetil Henriksen, 4342 Undheim
Arnt Olav Gåsbakk, 7884 Sørli
Gjermund Gjermundbo, 3514 Hønefoss
Terje Melby, 2020 Skedsmokorset
Frank Johnsen, 7070 Bosberg
Erik Bentzen, 7607 Levanger 
Jan Roger Sigfridstad, 2270 Flisa
Kai Kristiansen, 1415 Oppegård
Paul Øivind Svensgaard, 2066 Jessheim

Nils Henry Trovåg, 1960 Løken
Cato Langdalen, 2410 Hernes
Roger Strøm, 2760 Brandbu
Marit Lund ,3074 Sande
Tom Rainer Kristensen, 8615 Skonseng
Rita Elisabeth Birkeland, 4790 Lillesand
Roy Reinholdtsen, 9050 Storsteinnes
Kjell Ivar Netland, 4484 Øyestranda

Per Ottar Amundal, 7170 Åfjord
Bjørnar Hansen, 1900 Fetsund 
Egil Tveit, 5704 Voss
Jon Olav Støa, 3619 Skollenborg

Gary Hansen, 4560 Vanse
Arne Hella, 5416 Stord
Torbjørn Fjelland, 4001 Stavanger
Ole Petter Strandli, 2614 Lillehammer
Karsten Sønstevoldhaugen, 
2651 Østre Gausdal
Bjørn Langvik, 1676 Kråkerøy
Arnfinn Saltvik, 7629 Ytterøy

Harald Reinertsen, 4373 Egersund
Steinar Øverås, 9275 Tromsø
Arnt Kr. Bergan, 3350 Prestfoss
Oddbjørn Strøm, 2350 Nes
Tom Øystein Egeberg, 1914 Ytre Enebakk
Arne Heggernes, 5267 Espeland

Carl Nicolay Edvardsen, 1711 Sarpsborg
Jan Helge Skjulestad, 0623 Oslo
Jens Sygna, 6973 Sande
Finn Røyne, 3158 Andebu
Ola Tarud, 2640 Vinstra
Jarl Solheim, 6900 Florø
Tor Åge Torsberg, 3825 Lunde
Osvald Guttorm, 9730 Karasjok
Terje Kristensen, 8602 Mo i Rana
Brede Stalsberg, 2635 Tretten
Nils Seljord ,3677 Notodden

Kåre Heistad, 3610 Kongsberg
Sigmund Jørgen Heer, 1816 Skiptvet
Harald Stokke, 7580 Selbu
Torbjørn Sandberg, 2870 Dokka
John Kristoffersen, 4321 Sandnes
Svein Cederborg, 3123 Tønsberg

Olav T. Løk, 3890 Vinje
Egil R. Syversen, 1632 Fredrikstad
Per Eiler Pedersen, 8641 Hemnesberget

Jostein Tjessem, 4332 Figgjo

60
04.06

70
18.05

90
18.06

75
18.05



             
 

 
 

THF sin interessegruppe i Agder og Telemark, Agder Motorhistoriske klubb (AMK) og 
Vognmannstyret vil i år få ønske Dere velkommen til Birkeland på tomta til Asbjørn 

Mollestad & Sønner Transport, Tollnesveien 49, 4760 Birkeland.  
 

Dato: Lørdag 24. juni 2017 
  
Frammøte senest kl. 10.00 Start kl. 12.00 
Løpet er åpent for alle nyttekjøretøy eldre enn 30 år. Deltakere kan være nyttekjøretøyer i alle 
størrelser/kategorier. Ikke kjøretøy registrert som campingbuss/bil. Prøveskilt godtas ikke.  
 
Frist for påmelding 1.juni  Kr. 500,- pr. bil / Ikke medlem Kr. 600,- 
 
Vi oppfordrer alle til å melde seg på på nettsiden vår http://www.transporthistorisk.no 
(Klikk på: Om Vognmannen og deretter påmelding her. Fyll ut skjema.) 
For de som ikke har mulighet for det kontakt Geir Ola Sæteråsen T. 45 40 67 11 
 
Av plasshensyn vil det bli satt et tak på 200 deltakende kjøretøy.  Medlemmer av THF vil bli prioritert ved for mange 
påmeldte. Alle påmeldte vil bli tilskrevet i god tid før løpet. De som ikke får delta vil få startkontingenten 
tilbakebetalt. 
 
Det vil også bli arrangert en båttur med en veteranskute fra Lillesand til Grimstad med retur på fredag den 23. 
(Sankthansaften). Turen vil arrangeres mellom kl. 17.00 og kl. 21 00 og koster kr. 250,- pr. person. Det vil bli satt 
opp egen gratis buss med retur mellom Birkeland og Lillesand. Folk kan ta med egen mat og drikke. På grunn av 
passasjersertifikat er det kun plass til 50 personer. Først til mølla prinsippet. Påmelding til Terje Goderstad, mobil 
95739163.     
 
Overnatting: Horisonten i Lillesand. De har 16 rom som er reservert på Inge Bråtlund, det er bare å bestille så lenge 
det er ledig. Tlf: 91160092 . 
Alternativ er Thon Hotell Sørlandet Tlf : 38177777. 
 
Det vil bli satt opp gratis buss mellom hotellene. 
 

                                                                      
 
Vennlig hilsen                                                           
Transporthistorisk Forening sin interessegruppe i Agder og Telemark,  
Agder Motorhistoriske klubb (AMK) og Vognmannstyret 

VOGNMANNEN 2017     
	



Forbundsstyret Fylkesavdelinger

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 Nicolai Jakhelln
Jakhelln AS
Jølsenveien 26, 2000 Lillestrøm
Telefon: 63 88 99 30
Mobil: 97 55 58 00
E-post: snj@jakhelln.as

REGION 2
Regionsjef Guttorm Tysnes
Stolvstadvegen 1, 2360 Rudshøgda 
Mobil: 95 77 47 61
E-post: hedopp@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 Ragnhild Gløsmyr Berg
Tipp Frakt AS
Flodmyrveien 40, 3046 Porsgrunn
Mobil: 93 45 73 20
E-post: ragnhild.berg@tippfrakt.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

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

REGION 5
Regionsjef Jan Ove Halsøy
Søre Brurås 3, 5131 Nyborg
Mobil: 92 03 83 33
E-post: nlfvest@lastebil.no

Distriktssjef Hordaland og 
Sogn og Fjordane Birthe Minken
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
Fylkesleder  
Gunni Kverndal Amundal
Henry Kverndal AS
Stilhaugen 34, 7170 Åfjord
Tlf: 72 53 16 34
Mobil: 48 07 52 96
E-post: postmaster@kverndal.no

REGION 7
Regionsjef Odd Hugo Pedersen
Postboks 194, 9156 STORSLETT
Mobil: 91 57 02 43
Faks: 94 76 23 79
E-post: troms@lastebil.no

Rådgiver Frank Lauritz Jensen
Stordalsveien 8, 8011 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

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

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

Sørum Transport AS
Mobil: 90 82 80 29
E-post: post@sorumtransport.no

Harry Nilsen
Styremedlem, Region 1

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

egil@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 
Dag Nordvik

dn@lastebil.no 99 50 17 17 

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

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 ulrik@lynbud.no 93 81 48 66

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 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

Ledes av
Harry Nilsen post@sorumtransport.no 90 82 80 29

Fagansvarlig
Dag Nordvik dn@lastebil.no 99 50 17 17 

Ressurspersoner
Region 1: Jan Slettevold jan@spesialtransport.com 95 89 30 50 

Region 3: Jan-Petter Abrahamsen semijan@online.no 95 19 94 46

Region 4: Kai Werdal kai@werdal.no 90 16 15 55

Region 5: Per Bortheim per@bortheim.no 95 11 45 30

Region 6: Sverre Fordal  97 03 87 02

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 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 arnesteinar.indrebo@mesta.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 skarvanogroltdalen@hotmail.com 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
 Geir Homlund geir@bkranservice.com 92 85 78 76
 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
 Ellef Steller e-stel@online.no 41 50 72 00

Fylke Navn E-post Mobil

Kollegahjelpen



Samsung Galaxy S8

NYHET! Telering har inngått samarbeidsavtale med NLF!
Avtalen gir NLF medlemmer bedre betingelser og rabatt
på servicetjenester og gratis lånetelefon ved reparasjon.
Telering kjeden har mer enn 100 forhandlere på mobil og IT
over hele landet.

Prøv Mobilbytte og oppgrader til en ny mobiltelefon som
støtter nye tjenester som 4G tale og tale over WiFi for å 
nevne noe.Mobilbytte gir deg en fast lav månedlig kostnad og 
innbytte for din gamle mobiltelefon. Ganske enkelt – en ny og 
bedre måte å kjøpe mobiltelefon på.

Mobilbytte

Sjekk www.telering.no  
eller ring 815 81 815 for å finne 
en lokal forhandler nær deg!
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ANSVARSFORSIKRING 
for NLF-medlemmer

HVA FÅR DU?
• En skreddersydd løsning tilpasset ditt behov
• Alle dekninger samlet i én forsikring; godsansvar, 

 speditøransvar, løfte- og kranansvar
• Dekning for ansvar bedriften kan få i forbindelse med driften 

av virksomheten eller som eier/leietaker av en bygning
• Standard forsikringssum er 10 millioner kroner, hvis du ikke 

velger en høyere sum selv.

NÅR FÅR DU ERSTATNING?
• Ved økonomiske krav som følge av skader på ting og personer
• Ved formueskader tilknyttet godsansvar og speditøransvar
• Ved behov for juridisk bistand tilknyttet krav som dekkes av 

forsikringen

HVA HVIS BEDRIFTEN FÅR ERSTATNINGSKRAV?
Våre jurister overtar saken, fører en eventuell sak for deg i retten 
og betaler et eventuelt erstatningskrav. Vi fører også saken for deg 
ved et eventuelt regresskrav mot undertransportører eller andre.

UNIK  
NYHET!

I samarbeid med


