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sammen bygger  
vi fremtiden
Vi vet at din bransje er like variert som den er utfordrende. Derfor skreddersyr vi løsninger  
basert på din virksomhet i stedet for å tilpasse våre kjøretøy til bransjen generelt.  
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optimaliserte tjenester, kan du være trygg på at vi vil finne en perfekt løsning til deg.
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Statsbudsjettet er godt nytt for norsk transportnæring. Rammene til 
NTP følges i all hovedsak opp, selv om det er en liten underfinansiering 
som regjeringen hevder de skal ta inn igjen i de kommende år. Alt annet 
ville være oppsiktsvekkende fra en regjering med så tydelig samferd-
selsfokus som denne.  Det er også positivt at det gjøres et solid arbeid 
for å �erne vedlikeholdsetterslepet på riksveinettet. 

Desto mer skuffende er det derfor at det ikke gjøres noe for fylkesvei-
ene. Her skyves ansvaret i alle himmelretninger uten at noen ser ut til 
å tenke helhetlig.  Vi mener at riksveiene som ble overført til fylkeskom-
munene i 2010 i sin helhet må tilbakeføres til staten. Fylkeskommune-
ne vil aldri greie å ta igjen over 60 milliarder i etterslep på vedlikeholdet. 
Opplysningsrådet for vegtrafikken har i sin rapport �Kvaliteten på det norske veinettet� fra 2016 
slått fast at risikoen for å bli utsatt for en ulykke med personskade er 50 prosent høyere på en  
fylkesvei enn på en riks- eller europavei. 

I et land som har nullvisjon som soleklart mål er det helt forkastelig at vi aksepterer en slik risiko 
uten å gjøre noe med det.  Her må staten gripe inn. Fylkesveiene er selve livsnerven i Norge og folk 
flest har fylkesveien som arbeidsplass eller må ferdes på en daglig for å komme til barnehage, 
skole eller arbeidsplass. Da kan vi ikke akseptere verken standard eller risiko!

Ansatte i NLFs medlemsbedrifter og andre sjåfører av tunge biler er av trafikksikkerhetsgrunner 
og HMS-grunner pålagt strenge regler for kjøre- og hviletid. Det er veldig bra. Men da må myndig-
hetene også sørge for at den samme yrkesgruppen har et anstendig sted å ta pause, spise mat, gå 
på do og ikke minst sove. Ingen andre yrkesgrupper i Norge hadde akseptert slike pauseforhold 
som det yrkessjåførene har. Ingen andre yrkesgrupper hadde akseptere å gå på do i ei veigrøft 
fordi det er det eneste alternativet. Stortinget vedtok våren 2013 at det innen 2023 skulle stå 80 
ferdigstilte døgnhvileplasser klare langs våre viktigste veier. I Vegvesenets siste oppdaterte oversikt 
finnes det i dag kun 39. I statsbudsjettet står det sørgelig lite om døgnhvileplasser. Det må det 
gjøres noe med. Fra stortinget må det sendes et klart signal til regjeringen om å fortsette utbyg-
gingen – i tråd med den planen Statens vegvesen la frem i �or. 

Stortinget må også si klart ifra at de foreslåtte kabotasjereglene fra EU er uaktuelle for Norge. Om 
nødvendig må regjeringen reservere seg. NLF satte saken kraftig på dagsordenen i valgkampen og 
i dette bladet kan du lese om hvordan fylkestingene nå følger opp med klare krav til regjeringen  
om å hindre innføring av de foreslåtte reglene i Norge. Fylkestingene er naturlig nok opptatt av å 
bevare konkurransedyktige arbeidsplasser. Det håper vi Storting og regjering også er og forventer 
at Stortinget gir en klar arbeidsordre til regjeringen i denne saken. 

Godt budsjett, 
men…

Leder
Administrerende direktør Geir A. Mo

Det er skuf fende at 
det ikke gjøres noe 

for fylkesveiene. 
Her skyves ansvaret 

i alle himmelret- 
ninger uten at noen 

ser ut til å tenke 
helhetlig. 



Om du skulle trenge hjelp på veien, så kan du stole på oss. Volvo Action Service er tilgjengelig når 
som helst og hvor som helst i hele Europa. Alt sjåføren trenger å gjøre er å ringe en enkel samtale 
eller trykke på VAS-knappen i bilen, og du blir satt over til en assistent som snakker ditt språk.

Volvo Action Service er med deg fra første samtale til bilen er tilbake i drift, og sørger for at du blir prioritert 
og holdes oppdatert hele veien. Vi er alltid ved din side. Du er aldri alene. 

Les mer om Volvo Action Service på www.volvotrucks.no

VOLVO TRUCKS SERVICE

Du er aldri alene.
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AKTUELT & SMÅSTOFF

Øker rekkevidden
Nissan eNV200 får nytt batteri og lengre rekkevidde. Det nye batteriet har en 
kapasitet på 40 kWH og skal gi bilen en rekkevidde på inntil 280 kilometer. 
Nissan eNV200 leveres både som varebil og som 7-seters personbil. 

Volkswagen med elektrisk distribusjonsbil
Nylig ble Volkswagen e-Delivery vist frem i Frankfurt. Bilen er en elektrisk drevet distribusjonsbil. 
Foreløpig er Volkswagen sparsomme med opplysninger rundt bilen – men de lover en rekkevidde 
på 200 kilometer og en nyttelast på mellom ni og elleve tonn. Elmotoren får en ytelse på 110 
hestekrefter (80 kw) og dreiemomentet oppgis til 493 newtonmeter. Bilen, som skal produseres i 
Brasil, vil komme på markedet i løpet av 2020. Om den kommer til Norge er ikke klart.

TIPS OSS
redaksjonen@lastebil.no

Følg utviklingen 
av fergefri E39
Statens vegvesen har laget en 
nettløsning der man kan følge utviklin-
gen på fergefri E39 ved hjelp av et 
interaktivt kart.

- Dette er et stort fremskritt for å 
gjøre informasjon om Fergefri E39 
tilgjengelig, sier prosjektleder Kjersti 
Dunham i Statens vegvesen.

– Jeg er kjempefornøyd med at vi 
endelig har fått kartet opp, sier hun.

Dunham peker på hvor stor 
betydning kartet vil ha for alle som er 
interessert i Fergefri E39. Nå kan de 
enkelt �nne hva som er status på de 
ulike prosjektene, enten de er har et 
profesjonelt behov for å �nne 
informasjon eller naboer til veien.

– Dette vil også bidra til at folk 
utenfra raskere �nner frem til riktig 
kontaktperson i Statens vegvesen, 
forteller hun.

Prosjektet Fergefri E39 strekker seg 
fra Kristiansand til Trondheim. Det tar 
i dag 21 timer å kjøre hele streknin-
gen. Ved å erstatte de syv fergesam-
bandene på strekningen med bruer 
eller tunneler, og forbedre veiene 
mellom fjordkryssingene kan man 
nesten halvere reisetiden.

Ønsker �ere sikker-
hetssystemer i lastebilen
EU vurderer nå å gjøre �ere sikkerhetssystemer 
lovpålagte. Det dreier seg om automatisk 
nødbrems, trøtthetsvarsel, grensesnitt for 
sikker ettermontering av alkolås og systemer 
som skal kunne oppdage fotgjengere når det er 
mørkt, skriver Vegnett. I følge publikasjonen 
skal et eventuelt lovpålegg gjelde både 
personbiler og lastebiler. 

- At EU nå vurderer å gjøre �ere av disse 
systemene lovpålagte er vi positive til fordi vi 
ser at denne typen av systemer kan bidra til 
færre hardt skadde og drepte i tra�kken sier 
Stein-Helge Mundal ved kjøretøyseksjonen i 
Statens vegvesen.

Daimler deler i tre
Mercedes´ lastebildivisjon blir en selvstendig enhet, på lik linje med person- og varebil og 
Daimler Financial Services. Fortsatt blir Daimler AG ledestjernen de tre divisjonene skal følge, 
men hver enkelt divisjon får et selvstendig ansvar for lønnsomhet og drift. I følge Daimler 
gjøres endringen ut i fra å lettere kunne posisjonere seg for fremtidens konkurransemessige 
utfordringer samtidig som man på  
denne måten �ytter de ulike  
divisjonene nærmere kunden.
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1000 miles på én tank
De to nordmennene Knut Wilthil og Henrik Borchgrevink satt nylig det som høyst sannsynlig er en 
verdensrekord i økokjøring med pickup. Duoen kjørte hele 1616 kilometer, eller hele veien fra Oslo 
til Kautokeino, på én drivstofftank med Europas mest solgte pickup så langt i år, Ford Ranger. 

Wilthil fra Asker og Borchgrevink fra Skedsmokorset la ut fra Oslo. Derfra gikk turen via Trysil 
og nordover i Sverige og Finnland før de igjen kom inn i Norge og Finnmark. Bak rattet i en 
standard Ford Ranger med 2,2-liters motor og 160 hestekrefter gikk bilen tom for drivstoff noen 
mil nord for Kautokeino etter å ha kjørt 1616 kilometer.

Gassdrift fra Volvo
Volvo Trucks presenterer tunge lastebiler 
som kjører på �ytende naturgass eller  
biogass. Fordelen er lavere utslipp. De nye 
lastebilene har samme ytelse, manøvrer-
barhet og drivstofforbruk som Volvos 
dieseldrevne modeller. I tillegg er 
CO2-utslippene til de nye lastebilene 
20–100 % lavere enn diesel, avhengig av 
valget av drivstoff. Nye Volvo FH LNG og 
Volvo FM LNG er tilgjengelig med 420 eller 460 hk for tung region- og langtransport.

- Med de nye lastebilene som går på �ytende naturgass eller biogass kan vi tilby et 
alternativ med lav klimapåvirkning, som også innfrir de høye kravene til ytelse, driv- 
stoffeffektivitet og kjørelengde. Dette er en kombinasjon som kundene våre i region- og 
langtransport krever, sier Lars Mårtensson, miljø- og innovasjonsansvarlig i Volvo Trucks.

I NLF-Magasinet nummer 8 kommer vi med fyldig prøvekjøring av de nye bilene fra 
Volvo.

Uendret kostnadsindeks
Totalkostnaden for lastebiltransport (uten ferge/bom) var uendret fra august til september 
2017, trass i at konsumprisindeksen økte med 0,6 prosent.

Delindeksene for reparasjon og drivstoff gikk opp, mens delindeksen for kapitalkostnader 
gikk ned. Øvrige delindekser var uendret.

De siste tolv månedene har de totale kostnadene (uten ferge/bom) gått opp 4,0 prosent, 
mens konsumprisindeksen i den samme perioden har økt med 1,6 prosent.

Scania anker
Sent i forrige uke ble det kjent at EU 
har ilagt Scania en bot på rundt 8,2 
milliarder kroner for kartellvirksomhet. 
Dommen ankes.

Ifølge en pressemelding fra den 
svenske lastebilprodusenten avviser 
Scania alle punktene i dommen. 
Scania mener dommen er feilaktig og 
legger også til grunn at de gjennom 
hele prosessen har samarbeidet med 
EU-kommisjonen.

Selve saken går tilbake til 2007 hvor 
EU mener at Scania, sammen med fem 
andre produsenter av lastebiler, blant 
annet skal ha samarbeidet om 
prissetting.

Foruten Scania ble også DAF, 
Daimler, Iveco, MAN og Volvo og 
Renault anmeldt tilbake i 2014 da 
saken ble offentlig kjent. Både Volvo og 
Renault, Daimler, Iveco og DAF vedtok 
for omlag ett år siden et forlik. Totalt 
�kk de bøter på snaue 30 milliarder 
norske kroner.

Scania valgte å ikke gå med på 
forliket, mens MAN slapp unna straff 
siden det var varslere fra MAN som 
satte EU på sporet av skandalen.

Volvo stjal 
showet
Nylig ble 
fagmessen 
Transport og 
logistikk 
arrangert på 
Gardermoen. NLF 
hadde stand på 
messen som også i år trakk et betydlig antall 
bransjefolk – men mest oppmerksomhet �kk 
nok likevel Volvo som hadde fått med seg sin 
helt nye gassdrevne lastebil på messen. 
– Vi har opplevd svært stor interesse for bilen 
her oppe. Mange har vært og sett på den, sier 
Torstein Magelssen i Volvo Norge som også 
�kk presentert den nye bilen for samferdsels-
minister Ketil Solvik-Olsen.



Lavere transportkostnader handler ikke bare om prisen på 
drivsto�. Det handler også om summen av ting som 
til slutt påvirker bunnlinjen din. Som alle de små utgiftene 
som er lette å overse. På Circle K ser vi hele bildet. 
Det handler om total kostnadsbesparelse. Kontakt oss for 
å redusere de totale transportkostnaden for din bedrift.

Les mer på circlek.no/bedrift

SPAR PENGER 
MED CIRCLE K
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Til tross for at avgifts- 
endringer ved nyåret torpe-
derte biodiesel-satsingen,  
har ikke Circle K gitt opp: 
Nå lanserer de en ny versjon 
av HVO100 basert på  
frityrolje. 

Den o�sielle åpningen av milesBIO 
HVO100 fant sted på Circle K Økern i 
Oslo tirsdag forrige uke med representan-
ter fra Circle Ks største bedriftskunder til 
stede.

– Vi ønsker at det skal være mulig å 
fylle miljøvennlig drivsto� uten at det går 
på bekostning av kvalitet. Derfor har vi 
lansert milesBIO HVO100, et drivsto� 
som er laget av fornybare råvarer og som 
reduserer CO2-utslippene med inntil 90 
prosent sammenlignet med fossil diesel, 
sier Anders Kleve Svela, kategorisjef driv-
sto� i Circle K Norge AS.

Ikke en ny idé
Å kjøre en dieselbil på vegetabilsk olje er 
slett ikke noe nytt. Rudolf Diesel hadde 
selv dette som intensjon da han i 1892 
leverte sitt patent på motoren som ikke 
trengte tennplugger, men benyttet selve 
kompresjonen i sylinderen som anten-
ningsmetode.

Gjennom historien har man også stadig 
lest om Petter Smart-er som konverterer 
sine gamle dieseldrevne biler til å gå på 
frityrolje, gjerne hentet fra den lokale 
burgersjappa. Dette er riktignok ikke en 
god løsning for alle; for å kunne kjøre på 
oljen må den først tilføres varmeenergi, 
renses og �ltreres i et eget renseanlegg 
(som nevnte Petter Smart-er ofte setter 
opp i kjelleren), deretter må man opprett-
holde temperaturen i oljen også under 
kjøring for at den skal antenne i motoren.

Dette trenger du heldigvis ikke å tenke 
på når du fyller Circle Ks milesBIO 

HVO100 på tanken. Her er drivsto�et 
nøye prosessert og tilført additiver som 
gir samme eller bedre egenskaper som 
konvensjonell diesel.

Kan benyttes av «alle» nye lastebiler
– At HVO100 fungerer godt ble vi over-
bevist om i �or da vi utførte næringens 
største uavhengige test av biodiesel i dag-
lig drift. Ikke bare fungerte drivsto�et 
like bra som vanlig diesel, den ga også 

renere gange og mindre lukt og søl ved 
fylling. Alle som brukte det var svært for-
nøyd, forteller markedsdirektør i NLF, 
Kjell Olafsrud, som hadde ansvar for 
gjennomføringen av HVO-testen i 2016.

MilesBIO HVO100 oppfyller den nor-
ske og europeiske standarden for avansert 
biodiesel, NS-EN15940. Både MAN, 
Mercedes-Benz, Volvo og Scania har 
godkjent denne standarden for bruk på 
sine Euro VI-motorer.

MilesBIO HVO100

HVO100 – nå fra frityrolje

CIRCLE K NORGE: har lansert milesBIO HVO100, en fornybar diesel med miles additiv som reduserer CO2-utslippene med 
inntil 90 prosent og drivstoffkostnadene med inntil 2,3 prosent. Her er Kjell Olafsrud, markedsdirektør i NLF sammen 
med fra høyre Kjetil Rasmus Bang Chris Gregers, begge kundeansvarlige for Norges Lastebileier-Forbund. (Foto: Johnny 
Syversen)

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0
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Det 162. storting har tredd 
sammen, og representantene 
har blitt tildelt sine respek- 
tive komiteer. 

Transport- og kommunikasjonskomite-
en er fagkomiteen NLF jobber tettest 
med, og derfor er det gledelig å se at det 
blant mange nye �es også �nnes gamle 
kjente. 

Som leder har komiteen valgt Helge 
Orten fra Høyre. Han representerte par-

tiet sitt og Møre og Romsdal i samme 
komite også i forrige periode, og er der-
med godt kjent med vår næring og våre 
utfordringer. 

Posisjonen som 1. nestleder er det 
Morten Stordalen fra Vestfold som har 
fått. Han representerer Fremskrittspar-
tiet, og var også medlem i komiteen for-
rige periode. 

Som 2. nestleder har komiteen valgt 
Venstremannen Jon Gunnes fra 
Sør-Trøndelag, som er ny både i komite-
en og stortinget.

På rødgrønn side er Sverre Myrli fra 
Akershus et navn vi vil høre stadig mer 
fra. Etter ¥ere perioder i Transport- og 

kommunikasjonskomiteen som menig 
medlem har han nå tatt steget opp til å 
bli Arbeiderpartiets transportpolitiske 
talsmann. Dermed blir han en viktig 
stemme i en parlamentarisk situasjon 
hvor regjeringen i langt større grad kom-
mer til å måtte søke ¥ertall i stortinget 
fra sak til sak.

Ekstra gledelig er det at ¥ere av komi-
temedlemmene, gamle som nye, gjestet 
NLF-traileren under vår Transportturné 
tidligere i år. Vi ønsker alle nyvalgte re-
presentanter lykke til i jobben med et 
spennende fagområde, og gleder oss til 
et godt og konstruktivt samarbeid de 
neste �re år. 

Nye representanter:

Transport- og 
kommunikasjonskomiteen

Komiteens medlemmer:

Solveig Sundbø Abrahamsen 
(H) Telemark NY

Kirsti Leirtrø (Ap) 
Sør-Trøndelag NY

Bengt Rune Strifeldt (FrP) 
Finnmark NY

Jonny Finstad, (H)  
Nordland NY

Siv Mossleth (Sp)  
Nordland NY 

Morten Stordalen (FrP) 
Vestfold

Øystein Langholm Hansen 
(Ap) Rogaland NY

Arne Nævra (Sv)  
Buskerud NY

Helge Orten (H) Møre- og 
Romsdal

Nils Aage Jegstad (H) 
Akershus

Ivar Odnes (Sp)  
Oppland NY

Jon Gunnes (V)  
Sør-Trøndelag NY

Tor Andrè Johnsen (FrP) 
Hedmark 

Ingalill Olsen (Ap)  
Finnmark NY

Sverre Myrli (Ap) Akershus

KNUT GRAVRÅK kg@lastebil.no0

KAMPANJEPRIS
1 090 000,- 

ALLTID NÆR DEG
Renault Trucks har et av Norges mest 
omfattende og kompetente servicenettverk. 
Hele 32 verksteder er alltid klare for deg og 
din lastebil, fra Kristiansand i sør til Tromsø 
i nord.

Les mer på renault-trucks.no

VOLVO TRUCK 
CENTER

VOLMAX TRUCKNOR WIST LAST & 
BUSS

NORDIC LAST OG 
BUSS

23 17 66 00 33 48 87 00 55 39 27 00 72 88 25 00 77 60 98 00

VOLVO TRUCK CENTER | VOLMAX AS | TRUCKNOR AS  
WIST LAST & BUSS AS | NORDIC LAST OG BUSS AS

Finn din lokale forhandler og les mer om tilbudet på www.renault-trucks.no
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Statsbudsjettet:

Rammene til NTP følges opp, og sett i et 
videre perspektiv er statsbudsjettet som 
ble lagt frem i oktober et budsjett som 
norsk transportnæring lever godt med. 
Likevel er sku�elsen stor over at det hel-
ler ikke denne gang satses skikkelig på 
døgnhvileplasser eller på å løfte fylkesvei-
ene.

Sju i året frem til 2023
Et enstemmig stortingsvedtak sier at man 
innen 2023 skal ha 80 døgnhvileplasser 
ferdigstilt. I dag �nnes 39. Skal man rek-
ke å nå målet må det ferdigstilles om lag 
sju i året. I årets budsjett �nner vi ikke 
direkte bevilgninger til noen enkelt-pro-
sjekter, kun en vag formulering om å pri-

oritere tre mulige prosjekter innenfor en 
budsjettpost på 159,4 mill. kr til miljø- og 
servicetiltak. I budsjettet er det heller in-
gen referanser til planen for utbygging av 
døgnhvileplasser som Statens vegvesen 
hadde på høring i �or. Det �nner vi opp-
siktsvekkende og ser på som et signal om 
at det ikke legges opp til en planmessig 
utbygging i tråd med Stortingets vedtak 
fra 2013.

– Vi hadde en klar forventning om å se 
bevilgninger til døgnhvileplasser som 
virkelig monnet. NLF har arbeidet hardt 
for å få myndighetenes forståelse for vik-
tigheten av dette og er sku�et over at tid-
ligere vedtak og planer nå synes å rever-
seres, sier direktør Geir A. Mo i NLF.

Fylkesveiene trenger et løft
– Kjøre- og hviletidene er viktig for å opp-
rettholde sikkerheten langs veiene våre, 
men for at sjåførene skal få den hvilen re-
gelverket legger opp til er vi avhengige av 
at det satses på å bygge ut plasser hvor de 
kan stå uforstyrret og trygt. En sjåfør som 
får døgnhvilen på en plass med gode fasi-
liteter er en tryggere sjåfør ute på veien, 
enn en som kanskje sover dårlig på en 
mørk rasteplass uten toalettmuligheter, 
sier Mo, som understreker at dette også i 
stor grad handler om anstendige arbeids-
vilkår for en viktig yrkesgruppe i samfun-
net vårt.

– Vi vet også at godsmengden på vei 
kommer til å øke betydelig de neste årene. 

Sku�er med manglende sa tsning på døgnhvileplasser

GODE FASILITETER: - Sikre 
døgnhvilepasser med gode 
fasiliteter er svært viktig for 
tra�kksikkerhet, tryggheten til 
sjåførene og for næringen, sier 
direktør i NLF Geir A. Mo.

I det nylig fremlagte statsbudsjettet mener NLF at  
regjeringen heller ikke denne gangen legger godt nok til  
rette for en velfungerende transportnæring

KNUT GRAVRÅK kg@lastebil.no0
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Årets transportbegivenhet

TRANSPORT-
KONFERANSEN 2018
Holmen Fjordhotell, Asker  |  19.–20. januar

NLF starter transportåret 2018 med å sette 
søkelyset på hva som skal til for å skape en 
konkurransedyktig næring også i årene fremover. 

Hva vil politikere gjøre? Får Solvik-Olsen 
gjennomslag for sine visjonære planer, eller blir  
de torpedert i Stortinget? NLF tar debatten – og 
statsråden er invitert. Det samme er hans sentrale 
støttespillere og politiske �ender i Stortinget. 

Hvordan vil fremtiden se ut? Hør bl.a. om hvordan 
ett av Europas største transportselskaper driver  
og hvilke planer de har for fremtiden.

Flere av bransjens viktigste premissgivere 
kommer for å se inn i glasskula – kommer du?

www.lastebil.no for mer informasjon og påmelding

Holmen Fjordhotell i Asker byr på fantastiske tilbud og omgivelser. 
Spa og shopping er blant aktivitetene ledsagere kan bruke dagene til.

Sku�er med manglende sa tsning på døgnhvileplasser
I all hovedsak er ikke sjø eller bane et  
alternativ som kan bidra til å ¥ytte store 
godsmengder bort fra veiene. Vi vil kom-
me til å se enda ¥ere lastebiler langs norske 
veier, og derfor blir også behovet for gode 
hvileplasser og sikre fylkesveier økende i 
årene som kommer. Fylkesveinettet er ar-
beidsplassen til mange av våre medlem-
mers ansatte, og det er uakseptabelt av 
regjeringen ikke å ta ordentlig tak all den 
tid tallene viser at risikoen for å bli drept 
eller hardt skadd i en ulykke er 50% høy-
ere på en fylkesvei enn en riksvei. Vi sav-
ner politisk vilje til å ta igjen det enorme 
vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene, 
sier Mo som varsler at dette blir et viktig 
tema når NLF senere i høst skal delta på 
høringer i Stortinget om budsjettet.  

•   at regjeringen innfører en redusert,  
men lik arbeidsgiveravgift for godstrans-
port på vei, i stedet for en differensiert 
arbeidsgiveravgift.

•   at Stortinget øker bevilgningene til 
Arbeidstilsynet, slik at de kan styrke sitt 
viktige arbeid.

•    at regjeringen sørger for en planmessig 
utbygging av døgnhvileplasser i tråd med 
Stortingets vedtak i Nasjonal Transport-
plan 2014 – 2023.

•   at regjeringen utreder en tiltaksplan med 
mål om å ta igjen vedlikeholdsetterslepet 
på fylkesveinettet.

•   at regjeringen åpner for støtte fra 
Lånekassen til voksne som ønsker å ta 
både lastebil- og bussjåførutdanning på 
tra�kkskoler.

•   at regjeringen etablerer en felles 
kontrollenhet med tilstrekkelig faglig 
kompetanse og nødvendig myndighet til 
sanksjonering i utekontrollene. Enheten må 
ha myndighet til å avgjøre saker på stedet, 
med relevante gebyr, forenklet forelegg og 
påtalekompetanse. 

•   at det blir fortgang i arbeidet med å tillate 
elektroniske veifraktbrev (eCMR) ved å 
rati�sere eCMR-protokollen fra 2008.

Dette er NLFs ønsker for stortingskomiteene:

Enkel adkomst fra Gardermoen med �ytoget til Asker 
og shuttlebuss videre til Holmen Fjordhotell
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– Vi registrerer en kraftig økning i antal-
let utenlandske aktører som frakter gods 
på varebiler med totalvekt under 3,5 tonn, 
og vi er svært bekymret for utviklingen vi 
nå ser med utenlandske varebiler med 
godt dimensjonerte varerom og sovehytte 
på taket, sier Dag Nordvik som er Fagsjef 
teknikk i Norges Lastebileier-Forbund 
(NLF).

Får beskjed om å laste av
Fordi denne typen transporter ikke er 
underlagt samme strenge krav med  
hensyn til overlast som det lastebiler er, 
frykter Nordvik for tra�kksikkerheten. 

– Det �nnes ikke sanksjonsmuligheter 
før overlasten på denne typen av biler 
overstiger 30 prosent. Det betyr at et  

kjøretøy som er registrert for maksimalt 
3500 kilo kan ha inntil 1050 kilo 
overlast før det inntre�er 
noen sanksjoner. Ved en 
totalvekt mellom lov-
lige 3500 kilo og 
ulovlige 4550 kilo 
vil sjåføren kun få 
beskjed om å laste 
av dersom han el-
ler hun blir stop-
pet i en kontroll, 
forklarer Nordvik.

– Det sier seg selv 
at dette er et betydelig 
problem fordi kjøretøyene 
ikke er dimensjonert for slike 
vekter, hverken med tanke på bremser, 

dekk, �æring eller styring, sier Nordvik.

– Svært betenkelig
I et brev sendt til Sam-

ferdselsdepartementet 
krever NLF at det 
straks innføres ge-
byr etter samme 
prinsipper som for 
kjøretøyer over 3,5 
tonn, så lenge va-
rebiler driver med 

transport av gods i 
næring. 
– Vi krever at myn-

dighetene snarest tar tak i 
dette, slik at de som driver 

med næringstransport av gods be-

Ingen 
sanksjons-
muligheter
Statens vegvesen har ingen sanksjonsmuligheter for  
varebiler med overlast. NLF frykter for tra�kksikkerheten og 
krever at det straks innføres gebyr for overlast for varebiler.

– Vi krever at  
myndighetene snarest tar  

tak slik at de som driver med 
næringstransport av gods  
behandles likt i henhold til 

lovverk og sanksjoner. 

Fritt fram for varebiler:

JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no0

SOVEHYTTE: Denne typen varebiler 
begynner det å bli mange av på norske 
veier. (Foto: Jan Harry Svendsen) 
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handles likt i henhold til lovverk og sank-
sjoner. Med tanke på de strenge reglene 
som �nnes for overlast på lastebiler, står 
ikke sanksjonsmulighetene ved overlast 
på varebiler i forhold til bransjens almin-
nelige rettsoppfatning og de gir heller 
ikke den ønskede e�ekten, sier Nordvik.

Han er også skeptisk til at denne typen 
biler kan kjøres på et vanlig serti�kat for 
personbiler.

– Disse varebilene kan kjøres hele døg-
net, gjerne mange dager i strekk uten at 
det er krav til yrkessjåførkompetanse, 
fellesskapstillatelse, hastighetsbegrens-
ninger eller kjøre- og hviletidsbestemmel-
ser. At de i tillegg kan spekulere i overlast 
opptil ett tonn uten å risikere stra� er i 
sum svært betenkelig, sier Nordvik.

BETENKT: Fagsjef teknikk i NLF, Dag Nordvik, 
er bekymret for utviklingen man nå ser  
med utenlandske varebiler med godt  
dimensjonerte varerom og sovehytte  
på taket.
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Det er marerittet. Men for mange yrkes-
sjåfører er det også virkeligheten.

– Ofte kommer yrkessjåfører enten som 
første eller andre bil til et ulykkessted. Da 
er det viktig at man vet hva man skal gjø-
re. Som profesjonelle veibrukere er dere 
en stor ressurs som kan hjelpe i slike situ-
asjoner, sier leder for hjelpekorpset i Hor-
ten Jan Einar Nordnes. Han bruker lør-
dagen på sjåførmøte i regi av NLF 
Buskerud og Vestfold på Transportsen-
tralen på Nordre Fokserød utenfor San-
de�ord – sammen med blant annet San-
de�ord Brann og redning.

Målet er å gjøre yrkessjåførene bedre 
rustet til å ta de rette avgjørelsene når de 
kommer til et ulykkessted.

– Ta kommandoen
Kjevene på brannvesenets saks glinser i 
solen. Som om det skulle vært papir klip-
per de seg gjennom A-stolpen på den 
knuste Volkswagen Golfen som er en av 
to biler innblandet i «ulykken» på Fokse-
rød denne lørdagen. I bilen sitter det en 
person. Fastklemt. Brannmenn strekker 
kjettinger e�ektivt og bruker lastebilen 
som tilfeldigvis stod i køen som mothold. 

Kollegahjelpen:

Når ulykken 
er ute
Du suser gjennom svingen. Så ser du det. Kaos.  
Forvridde biler og skadede personer. Hva nå?

JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no0

SKUMLEGGER: Brannvesenet fra Sandefjord skumlegger asfalten for å forhindre brann. KLIPPES LØS: En fastklemt person, eller rettere sagt en dukke i dette                  tilfellet, klippes løs.
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Sekunder senere skriker det i metall når 
vinsjen drar Golfen fra hverandre for å 
frigjøre vedkommende bak rattet.

– Når man kommer til et skadested er 
det viktig å ta kommandoen. I dag er 
mange mer opptatt av å �lme og av å leg-
ge ut biler på sosiale medier enn å hjelpe 
til. Sett dem i arbeid. Be dem om å sette 
ut varseltrekanter, ringe etter hjelp og til 
å stoppe tra�kken. Men pass hele tiden 
på egen sikkerhet og at ulykken ikke ut-
vider seg. Bruk gjerne lastebilen som 
sperre – men pass samtidig på at du par-
kerer den på en slik måte at det er plass 
for utrykningskjøretøyer til å passere, 
forklarer Nordnes. Han holder en pose 
med infusjonsvæske over pasienten. Igjen 
skriker det i metall – og igjen befris en 
person fra et annet vrak.

– Sikre skadestedet først
– Etter at skadestedet er sikret må man 
varsle. Ring 113, forklar hvor du er, hvor 
mange som er skadet og eventuelt hvilke 
skader det er. Ikke glem å si hvem du er 
og hvordan vi kan få tak i deg. Tid er vik-
tig. Jo raskere vi får beskjed jo før er vi på 
plass og jo raskere kan vi begynne red-
ningsarbeidet. Kort og greit kan man si at 
det første du skal gjøre er å sikre skade-
stedet, deretter skal du varsle også skal du 
hjelpe.

Det er et imponerende skue 
å se hvordan teamet fra brann-

KLIPPES LØS: En fastklemt person, eller rettere sagt en dukke i dette                  tilfellet, klippes løs.

GA RÅD: Leder for hjelpekorpset i Horten Jan Einar 
Nordnes fortalte de fremmøtte sjåførene hvordan man 
skal opptre på et skadested og hvorfor nettopp 
lastebilsjåfører er en viktig ressurs i redningsarbeidet.
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vesenet jobber. Å klippe opp en bil og dra 
den fra hverandre tar bare noen få minut-
ter. Alle vet hva de skal gjøre. De er trent 
til dette og profesjonelle. 

– Yrkessjåfører er en god ressurs ved 
ulykker, og ofte kan brannvesenet også 
bruke bilen under redningsarbeidet. For 
å dra en bil fra hverandre har man bruk 
for mye kraft. Det har brannvesenet i sine 
vinsjer, men det trenger et mothold og her 
kommer lastebilene inn i bildet, sier 
Nordnes.

– Pass på egen sikkerhet
– Når det gjelder skadde er det ganske 
enkelt. Sørg for at de puster. Dersom de 
ikke puster går det galt. Pust er alfa og 
omega, sier Nordnes.

Han minner også om at det er viktig 
med plass på skadestedet. 

– Når brannvesenet kommer og kanskje 
en ambulanse i tillegg til politi blir det 
trangt. Parker et stykke unna slik at det 
blir plass på skadestedet. Da går arbeidet 
raskere og mer e�ektivt. I tillegg kan det 
hende at luftambulanse blir rekvirert. Da 
handler det om at det er plass til helikop-
teret. Om ulykken har skjedd rett etter en 
sving er det ikke smart å parkere rett bak 
svingen. Stopp tra�kken før svingen slik 
at man hindrer nye ulykker, forklarer 
Nordnes.

Bilvrakene står igjen på 
veistumpen ved Fokse-
rød. I dag var det en 
demonstrasjon og 
en øvelse. Neste 
gang kan det være 
alvor. På en mørk 
høst- eller vinter-
vei. Da gjelder det 
å handle riktig. 

– Egentlig er det så 
enkelt som å sikre, få 
overblikk, varsle og red-

de. Men uten at det går 
utover egen sikkerhet. 

Er det en lastebil inn-
blandet med farlig 
gods kan det hende 
man må evakuere. 
Og uansett situa-
sjonen må man ta 
på seg re¥eksvest. 

Pass på egen sikker-
het, også når du skal 

redde andre, avslutter 
Nordnes.

– Ofte kommer yrkessjåfører 
enten som første eller andre bil 

til et ulykkessted. Da er det 
viktig at man vet hva man  

skal gjøre.

MOTHOLD: Lastebiler er en viktig ressurs ved ulykker. Ofte brukes de som mothold når man skal trekke ut en bil for å 
frigjøre fastklemte personer.

VOLDSOMT: Forvridde vrakrester. Mennesker som er fastklemt og et lite barn i baksetet på Golfen. Det er virkingsfullt – og for de fremmøtte er det en lærerik opplevelse i hvordan man 
skal opptre på et skadested

Kollegahjelpen:
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NLFs kollegahjelp hjelper 
yrkessjåfører til å bearbeide 
det som har skjedd om man 
har vært innblandet i en 
ulykke eller har opplevd 
andre traumatiske hendelser.

Det vanskeligste er å stå alene. Det hører 
vi fra mange som har vært innblandet i 
alvorlige ulykker. Men mer enn 60 kolle-
gahjelpere står klare til å hjelpe de som 
trenger det etter å ha opplevd en ulykke 
eller etter å ha vært innblandet i en.

Mange som velger å bli kollegahjelper 
har selv opplevd ulykker på nært hold. 
Det vet hva det vil si å stå alene etter en 
traumatisk hendelse.

Tilbake i bilen
– Noe av det tø�este jeg har vært med på 
i min tid som kollegahjelper var en ulyk-
ke der en stasjonsvogn med en familie på 
�re kom over i motsatt kjørebane og kol-
liderte med en trailer. Samtlige i person-
bilen, to voksne og to barn, omkom mo-
mentant, forteller Tore Velten som er 
forbundsleder i NLF.

Han er ikke i tvil om at det nettopp var 
kollegahjelpen som �kk sjåføren av laste-
bilen tilbake i jobb etter ulykken.

– Takket være kollegahjelpen �kk vi 
sjåføren tilbake på jobb etter kort tid, sier 
Velten.

Må bli bedre kjent
Leder for Kollegahjelpen i Norge, Gut-
torm Tysnes, ønsker at både politi og red-
ningstjeneste i større grad ble klar over 
hva Kollegahjelpen er.

– Vi opplever altfor ofte at vi ganske 
enkelt aldri blir varslet av politiet eller av 
redningstjenesten fordi de ikke er til-
strekkelig klar over hva Kollegahjelpen er 
og hvilket bidrag vi kan gi, sier Tysnes.

Han minner om at telefonnummeret til 
Kollegahjelpen er landsdekkende, og an-
befaler alle sjåfører om å ha det lett til-
gjengelig. 

Nummeret til Kollegahjelpen:  
415 44 400.

Kollegahjelpen kan hjelpe

NYE: Nylig ble seks nye kollegahjelpere ønsket velkommen av Forbunsleder i NLF Tore Velten. Fra venstre Fred Karoliussen, 
Nils Harry Jakobsen, Freddy Aasheim, Harald Reinertsen, forbundsleder Tore Velten, Geir Homlund og Odd Inge Tøsse. 

Slik opptrer du på et skadested
Sikre skadestedet
•  Husk nødblink og gul vest.

•  Bruk bilen til å sperre, men la det  
være plass til utrykningskjøretøyer.

•  Varsle andre tra�kanter.

•  ADR-ulykke? Vurder om du må  
evakuere området.

•  Ta kommando og sett tilskuere i arbeid.

Skaff deg oversikt
•  Hvor mange er skadet?

•  Hvem er skadet (voksne/ barn)?

•  Hvem skal vi prioritere?

•  Er noen fastklemt?

•  Er det andre farer på skadestedet?

Ring nødtelefonen
•  Hvem ringer

•  Hva har skjedd og hvor mange er skadet?

•  Hva er tilstanden på de skadde?

•  Hvor er skadestedet?

Gi førstehjelp – sørg for at skadde puster!

JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no0
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Av de 100 beste transportbedriftene er 61 
NLF-medlemmer, og av de 100 raskest 
voksende er godt over halvparten tilknyt-
tet NLF. 

– Dette viser at våre medlemsbedrifter 
er sunne bedrifter som driver godt og se-
riøst, samtidig som de aktivt bruker med-
lemskapet i NLF. Jeg syntes det er gledelig 
å se at så mange av de beste bedriftene er 
medlem i næringsorgansiasjonen NLF, sier 
Geir A. Mo.

Samtidig minner han om at kjernen i 
NLF alltid har vært de små og mellomsto-
re transportbedriftene.

De små og mellomstore vil fortsatt do-
minere medlemsmassen i NLF, men alle 
de som i dag er store har en gang vært li-
ten, og det er gledelig å se at de åpenbart 
har sett nytten i sitt NLF-medlemskap på 
den reisen de har vært gjennom, sier Mo.

Høyere andel blant de største
– I den generelle medlemsmassen ser vi at 
omtrent en av ti benytter seg av enten Kva-
litet og miljø på vei (KMV) og HMS, som 
er en enklere versjon av KMV. Men blant 
bedriftene på topp 100 listen fra Trans-
portmagasinet ser vi at andelen er langt 
høyere. Det betyr at det er en helt åpenbar 
kobling mellom kvalitet og lønnsomhet, 
forteller Mo.

Han håper at dette er en vekker for med-
lemsbedriftene. 

– Listen er en tydelig pekepinn på at 
våre ulike fordelsprogrammer virker og at 
man kan bruke disse for å strømlinjeforme 
driften slik at lønnsomheten økes. I en 
sterkt presset transportbransje som trues 
fra alle kanter er det viktig å utnytte mu-
lighetene som ligger i det å være tilknyttet 
en sterk næringsorganisasjon, sier Mo. 

Viktig verktøykasse
Nylig lanserte NLF programmet Fair 
Transport. 

– Fair Transport er en verktøykasse for 
transportører og for transportkjøpere. Vi 
opplever i større grad at priser på trans-
port dumpes og at både kjøpere og selge-
re av transport senker kravene til sikker-
het, miljøtankegang og sosialt ansvar. 
Målet med Fair Transport er å få slutt på 

disse usunne forholdene i bransjen, sier 
Mo.

Han er overbevist om at kvalitet i frem-
tiden blir viktig for å overleve og for å 
tjene penger i transportbransjen.

– Vi merker at ¥ere og ¥ere etterspør 
kvalitet i transport og det er en trend vi 
tror vil fortsette i årene som kommer. Vi 
kan ikke lenger  akseptere det som nå 
skjer med sosial dumping, tra�kkfarlige 
trailere og ulovlig kabotasje – og Fair 
Transport er et nyttig verktøy i arbeidet 
for å demme opp mot denne trenden, sier 
Mo.

Bidrar til økt lønnsomhet
Men Fair Transport handler også om 

Vinnerliste med NL F-dominans
Igjen har Transportmagasinet kåret de beste transportbedriftene i Norge – og nok en gang 
er overvekten av de vellykkede NLF-medlemmer. Det er NLF-direktør Geir A. Mo svært godt 
fornøyd med.

Beste transportbedrifter i Norge::

JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no0

FORNØYD: Geir A. Mo i NLF er 
fornøyd med at �ertallet av de 
beste transportbedriftene i 
Norge er NLF-medlemmer. 
(Foto: Stein Inge Stølen)
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Vinnerliste med NL F-dominans

bunnlinjen i bedriften.
– En av hovedpillarene i Fair Transport 

er økt tra�kksikkerhet og bedrede ar-
beidsvilkår. Vi ser at disse til en viss grad 
går hånd i hånd. En transportbedrift som 
kjører sikkert har færre skader og dermed 
økte marginer, samtidig som sjåførene er 
mer uthvilte og har bedre arbeidsforhold. 
I tillegg tjener miljøet på en mer defensiv 
kjørestil, og forbruket reduseres også. Det 
går igjen rett på bunnlinjen, sier Mo.

De 100 beste i 2016 er ut- 
arbeidet av Transportmagasinet 
og listen tar utgangspunkt i alle 
bedrifter som er registrert i 
Brønnøysundregisteret med 
næringskode «Godstransport på 
vei» og som har driftsinntekter 
på over 10 millioner kroner. 

Regnskapstallene er hentet 
gjennom Proff Forvalt. 

Rangeringen av de 100 beste  
er gjort på bakgrunn av målt 
resultat før skatt i prosent av 
omsetningen i 2016, mens 
rangeringen av de 100 største er 
satt ut i fra omsetning i 2016. 
Nytt av året er også en liste over 
de 100 raskest voksende.
 
Alle listene �nner du på  
tungt.no

Fakta om 
Transport- 
magasinets 
topp 100-lister

Det er gledelig  
å se at så mange av de  

beste bedriftene er medlem 
i næringsorgansia- 

sjonen NLF

FAIR TRANSPORT: Fair Transport ble nylig lansert av NLF. 
Programmet skal demme opp mot useriøse aktører og 
hjelpe bedriftene til å kjøre sikrere og mer miljøvennlig. 
– Programmet vil være et viktig ledd i å styrke 
transportbransjen i Norge, sier Mo.

MEDLEMMER: Ruuds Transport er blant de 
beste transportbedriftene i Norge. Ruuds 

Transport er medlem i NLF og bruker 
mange av våre fordelsprogrammer. 

(Foto: Jan Harry Svendsen) 
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Brudd på kjøre- og hvile- 
tider stra�es hardere i Dan-
mark etter lovendring. Her 
hjemme jobber NLF fortsatt 
for å innføre gebyr på min-
dre overtredelser.

I sommer vedtok det danske Folketinget 
strengere bøtesatser ved brudd på kjøre- og 
hviletid for systematiske og grove brudd på 
bestemmelsen. Samtidig ble det besluttet 
å stra�e mindre forseelser mildere.

Dobbelt bot til virksomheten
Her hjemme er det sjåføren som har det 
fulle ansvaret for å overholde kjøre- og 
hviletiden. Slik er det ikke i Danmark der 
også virksomheten stra�es dersom det er 
brudd på bestemmelsene. Og de stra�es 
strengt. For bøtesatsene for virksomheten 
er de dobbelte av det sjåføren får ifølge 
tall fra Danske Vognmænd (DTL). 

Jobber for gebyr
– I Norge går reaksjonene rett på føreren 

og selv om Danmark nå har skjerpet bø-
tene for alvorlige overtredelser er det et 
generelt høyere nivå på bøtene for brudd 
på kjøre- og hviletid her til lands, sier råd-
giver i NLF Kjetil Meaas.

I dag anmelder Statens vegvesen over-

tredelser på kjøre- og hviletid. Det er et 
regime NLF ønsker å endre.

– NLF har lenge jobbet for at man kan 
innføre gebyr på mindre overtredelser. Da 
slipper man anmeldelse og man frigjør 
kapasitet i rettsvesenet, forteller Meaas.

Åtte danske bransjeorgania-
sasjoner går nå sammen for å 
få fart på innføringen av de 
nye bøtesatsene som ble 
vedtatt i sommer. 

I følge DTL Magasinet kan innføringen 
av de nye satsene bli så mye som ett år 
forsinket takket være problemer med det 
danske politiets IT-systemer.

– Det haster nå med å få innført harde-
re stra�er for bevisste brudd på bestem-

melsene til kjøre- og hviletid, skriver 
DTL Magasinet. Det mener de nye re-
glene med lempeligere regler for mindre 
overtredelser vil føre til færre og mindre 
komplekse saker som igjen vil frigi res-
surser hos de danske myndighetene.

– Det er helt urimelig at en lov som har 
fått så stor oppmerksomhet i bransjen og 
hos folketingspolitikerene skal utsettes på 
grunn av politiets IT-systemer. Vi har 
allerede saker der dommere har reagert på 
at saken fremmes etter gamle sanksjons-
regler, sier administrerende direktør i 
DTL, Erik Østergaard.  

ENDREDE BØTESATSER: Nylig ble det innført nye bøtesatser for brudd på kjøre- og hviletiden i Danmark. (Foto: Arkiv)

Strengere straffer i Danmark

Kjøre- og hviletid:

JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no0

IT-systemer stopper omlegging



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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I 206 omkom 37 mennesker 
i 36 dødsulykker på veien i 
Region Øst. Tre av ti laste-
bilsjåfører som omkom 
hadde utenlandsk førerkort.

Totalt antall drepte på norske veier i 2016 
var 135. Dermed skjedde 28 prosent av alle 
dødsulykkene i regionen som består av 
fylkene Akershus, Østfold, Oslo, Hed-
mark og Oppland. Flest personer omkom 
i Akershus med 12 drepte mens det var 
færrest drepte i Oslo. Her omkom �re per-
soner i tra�kken i 2016. I løpet av de siste 
fem årene er antall drepte i Region Øst 
redusert med rundt 20 prosent ifølge en 
fersk ulykkesrapport fra Statens vegvesen. 

Tunge kjøretøy invlovert i  
syv dødsulykker
Totalt var tunge kjøretøy involvert i syv 
dødsulykker i regionen i 2016, og en las-
tebilsjåfør omkom. Tungtransporten har 
en andel av dødsulykkene på 20 prosent i 
regionen. Blant førerne av tunge kjøretøy 
hadde tre av åtte utenlandsk førerkort og 
alle tre kjørte i yrkesmessig transport når 
ulykken inntra�. 

Fem brukte ikke belte
De vanligste ulykkesformene er ifølge 
rapporten møteulykker, utforkjøringer 
og fotgjengerulykker. De ¥este møte- og 
utforkjøringsulykkene skjer på riks- og 
fylkesveier, mens de ¥este ulykkene som 
involverer myke tra�kanter skjer på 

kommunale veier. Siden 2012 har det 
vært en reduksjon i antall drepte bilføre-
re og myke tra�kanter, mens antall drep-
te på motorsykkel ikke har endret seg. 

Fem av de omkomne i Region Øst i 
2016 brukte ikke bilbelte.

Tre av ti med 
utenlandske førerkort

Ulykkesrapport:

I 33 dødsulykker med 37 omkomne over 
ti år har rekkverk ved bru vært en med-
virkene årsak til utfallet. Det viser en ny 
studie fra Statens vegvesen. I studien 
kommer det frem at hovedtypene av feil 
om mangler som har medvirket til ulyk-
kenes alvorlighetsgrad er for kort rekk-

verk, feil avslutning eller nedføring av 
rekkverk og mangelfull overgang mel-
lom bru og rekkverk.

– Felles for ulykkene har vært at rekk-
verkavslutningene ikke har vært i sam-
svar med gjeldende krav på ulykkestids-
punktet, selv om de oppfylte kravene da 

de ble bygget. Dermed ser vi at mange 
av rekkverkene ikke nødvendigvis opp-
fyller dagens standardkrav, sier Guro 
Ranes som er leder for tra�kksikker-
hetsarbeidet i Statens vegvesen. 

I 2014 publiserte myndighetene en ny 
håndbodk for rekkverk og sideområder. 
Den stiller strengere krav til valg og 
oppsetting av både vei og brurekkverk 
og til veiens sideområder.

Rekkverk ved bruer tar liv

JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no0
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I �ere og �ere europeiske 
land er elektroniske meld- 
inger - e-CMR – i ferd med 
å erstatte det tradisjonelle 
CMR-veifraktbrevet i inter-
nasjonal veitransport. Nå har 
International Road Tran- 
sport Union – IRU – også 
regnet på gevinstene.

Det utstedes et svimlende antall CMR- 
veifraktbrev i Europa hvert år. Tar vi 
gjennomsnittet for høyeste og laveste  
anslag kommer vi til 177,5 millioner 
CMR veifraktbrev årlig. 

I IRUs sammenstilling av hvordan 
kostnadene fordeler seg på ulike aktivite-
ter for internasjonal lastebiltransport er 
tallene ikke så ulike de vi �nner i NLFs 
kostnadsindeks for lastebiltransport. Med 
dette utgangspunktet «driller» vi tall- 
materialet for hva veitransportøren – i 
gjennomsnitt – bruker dagen på.  Og når 
vi snakker tidsbruk er også håndtering av 
CMR-fraktbrevet en del av jobben. 

Slik det framgår av tabell 1 er det særlig 
administrativ tid hvor arbeid med CMR 
inngår.

Et tankevekkende tidsregnskap
IRU har, ut fra grunnlagsinformasjon fra 
27 land, herunder Norge, beregnet hvor 
mye tid den typiske lastebileieren i Euro-
pa bruker på å håndtere hvert enkelt 
CMR veifraktbrev.

Når vi summerer
Et kvarters tidsbruk virker i seg selv ikke 
så «skremmende». Beregningene fra IRU 
viser imidlertid at kostnadene knyttet til 
håndtering av CMR papirfraktbrev i be-
driften totalt utgjør 1,5 % av de totale 
kostnadene. Da begynner vi å snakke 
penger. 

Og det er her gevinstene ved å gå over 

fra et papirbasert fraktbrev til elektronis-
ke meldinger («going digital») for alvor 
blir tydelige, slik det framgår av tabell 2 
Og det enten vi fokuserer på: 

Sjåførtid, administrativ tid eller 
 ventetid.

Beregninger basert på erfaringer fra be-
drifter som har gått over fra papirfrakt-
brev til e-CMR-meldinger viser at de 
sparer gjennomsnittlig 4,50 euro per 
CMR. La oss se hva dette betyr når vi 
summerer.

Gevinster ved å skifte fra papirfra ktbrev til elektroniske meldinger

Tid er penger:

Antall CMR Besparelse   Besparelser 
utstedt per år i euro i norske kroner *
100 CMR       450      4218,53

1 000 CMR     4500   42 185,30

10 000 CMR   45000 421 853,00

*Kurs lagt til grunn: 1 euro = 9,3745 NOK. Kilde Norges Bank – valutakurser 10.oktober 2017

Kommentar av  OLAV G. HERMANSEN NLF0

Operasjon Tidsbruk i minutter
 per CMR
Utfylling og kontroll av CMR 5.0

Formatering og utskrift av CMR etter mal 1.0

Kryssjekk av godset mot CMR før avreise 4.0

Signering av CMR før avreise 0.5

Kryssjekk av godset ved ankomst mot CMR 4.0

Signatur av CMR ved ankomst 0.5

Tidsbruk i alt - minutter  15.0

TABELL 1

TABELL 2
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Stokkevannveien 17
3962 Stathelle
Tlf 35968790 

 bestill@kjetting.no

Den originale
 

- for den profesjonelle 
bruker som tenker 
kvalitet i alle ledd!

Gevinster ved å skifte fra papirfra ktbrev til elektroniske meldinger
Ser vi på de store samlasterne i Norge 

er 1000 CMR utstedt i måneden trolig 
«piece of cake». Men det er �ere gevinster 
ved å gå over fra papirfraktbrev til stan-
dardiserte elektroniske meldinger enn 
tidsbesparelsen knyttet til håndteringen 
av CMR under selve forsendelsen.

Mye mer å hente
Kostnadene ved å gjøre feil blir ikke bor-
te selv som mange bedrifter kan ha pro-
blemer med å tallfeste disse. I beste fall 
reduserer skadebegrensningen seg til ti-
den det tar å utstede et nytt CMR. I ver-
ste fall kan godset havne feil, for eksem-
pel ved at lasten ender opp i Christianstad 
i Skåne i Sverige istedenfor i Kristiansand 

i Norge. Erfaringene er ganske entydige 
på at risikoen for å gjøre feil, særlig nå det 
utstedes �ere fraktbrev, er mye større når 
man jobber på papir enn med elektronis-
ke meldinger.

Og så var det arkivjobben da. Det er 
lett å se for seg hyllemeter på hyllemeter 
med støvete arkivmapper med 
CMR-fraktbrev fra ørtenhundre og den 
tid. Elektronisk lagring er, selv når vi in-
kluderer tid for backup, mye mindre tid-
krevende.

«Rosinen i pølsa» ligger likevel først og 
fremt i mulighetene for å knytte informa-
sjonen fra de elektroniske meldingene opp 
mot andre datasystemer Vi tenker her så 
vel på ERP-, lagerstyrings- som spor-

ingssystemer. Ser vi på erfaringene fra 
Kontinentet er det særlig mulighetene for 
å koble logistikkinformasjon som har 
motivert vareeiere og transportører til gå 
fra internasjonale papirfraktbrev til elek-
troniske løsninger.

I Norge har vi den utfordringen at re-
geleier, Justis- og beredskapsdepartemen-
tet, ennå ikke, etter ni år, har fått god-
kjenningen av e-CMR-protokollen opp 
av saksbehandlersku�en. Et interessant 
trekk er likevel at bedrifter i �ere land 
signaliserer at de vil ta i bruk e-CMR, 
selv om det o�sielle rati�seringsstempe-
let lar vente på seg.



30 NLF-MAGASINET 2017 • NR 7 

Den er ikke stor Holvik skole på Måløy. 
Bare 49 elever går her. Dermed deltok 
over halvparten av elevene da NLF var på 
besøk med Venner på veien denne skole-
dagen i september. Totalt 23 
elever fra 1.-3. klasse lærte 
om hvordan man bør 
opptre langs veien når 
det kommer en laste-
bil.

Store blindsoner
– Mange ble nok 
overrasket over hvor 
store blindsonene var 
og hvor lite sjåføren 
egentlig ser at det som skjer 
rundt lastebilen. De ¥este var helt 
sikre på at sjåføren ser alt siden han sitter 
så langt oppe, sier regionssjef Jan Ove 
Halsøy i NLF. 

Men selv om det gjeveste for mange 

nok var å få lov til å klatre opp i førerhu-
set begynner Venner på veien alltid med 
teori. Da ryddes pultene vekk og på gul-
vet legger man ut et teppe med veier, byg-

ninger og fotgjengeroverganger. 
Lastebilen er en modellbil og 

elevene er sjåførene som 
dytter bilen fremover på 
teppet – mens NLFs re-
gionssjef forklarer om 
farene og hvordan man 
bør forhold seg i tra�k-
ken når lastebilen kom-

mer kjørende.

– Vink til sjåføren
– Øyekontakt er viktig. Pass på 

at sjåføren ser deg og vink. Når sjåføren 
vinker tilbake vet du at han eller hun har 
sett deg – og da kan du trygt krysse veien. 
Men det erstatter likevel ikke 
det å se seg godt for og viktig-

Venner på veien:

Vellykket 
skolebesøk 
på Måløy
Elevene ved Holvik skole på Måløy �kk sitte i lastebilen, 
oppleve hvor store blindsonene egentlig er rundt en lastebil, 
og lære om tra�kksikkerhet da NLF var på besøk.

JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no0
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heten av å passe på at det ikke kommer 
biler på utsiden av lastebilen når man 
krysser veien, sier Halsøy.

Han forteller at elevene oppmerksomt 
lytter når man forklarer hvordan man skal 
oppføre seg rundt en lastebil og hvor det 
er farlig å være. 

– Kanskje er dette spesielt nyttig her 
ute hvor veiene er trange og hvor det er 
mange lastebiler på veien. Se bare på den-
ne skolen som ligger langs en smal og 
svingete vei, sier Halsøy.

Scania i skolegården
Etter teorien i klasserommet var det tid 
for å oppleve lastebilen på nært hold. En 
diger Scania var rullet inn på skolegården 
der elevene �kk lov til å sitte bak rattet og 
ikke minst øve på det de tidligere på 
dagen hadde lært om i klasserommet.

– Vi demonstrerte hvordan de skulle gå 
over veien ved at lastebilen ble kjørt frem 
mot stedet hvor elevene skulle gå over. 
Der stanset den, elevene vinket, sjåføren 
vinket tilbake og gikk over veien, sier 
Halsøy som innrømmer at det for mange 
nok var aller mest stas å få prøvesitte sjå-
førsetet i lastebilen.

ALLE FOTO: Svanhild Breidalen/ Fjordens Tidende

Venner på veien:

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

Kort vei til lønnsomhet
Arocs gir deg trygghet hele veien. Ikke bare får du Mercedes-Benz legendariske driftssikkerhet og gjennomtenkte løsninger. 
Du får en bil med fleksibelt servicesystem som ut fra din bruk og kjøring gir mulighet for svært lange serviceintervaller. Med høy  
motoreffekt og optimal kraftoverføring, takket være sitt innovative drivverk, takler Arocs dessuten alle typer terreng med letthet. 
Kort- eller langkjøring, varm- eller kaldstart og tung- eller lettkjøring. Arocs er tøffingen som kjører langt og sikkert – dag ut og dag inn.
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Stortingets åpning:

To trailere fra Litauen  
hadde ansvaret for å levere 
og for å hente sikkerhets- 
gjerdene etter Stortingets 
åpning. Ingen av bilene som 
stod og gikk på tomgang 
hadde Euro VI-standard, 
selv om dette er innenfor den 
planlagte lavutslippsonen i 
Oslo. 

Nylig ble det 162. Storting høytidelig åp-
net av Kongen med all den pomp og prakt 
det medfører. I den anledning ble Karl 
Johan sperret av med sikringsgjerder. På 
tirsdag kunne forbipasserende se to litau-
iske trailere bistå i oppryddingen etter 
mandagens høytideligheter. Lastebil.no 
�kk tips om saken fra en av våre medar-
beidere, som reagerte på synet. Kunne det 
virkelig være tilfellet at det o�entlige med 
viten og vilje benyttet seg av østeuropeisk 
lavpristransport når kongen skulle sikres? 

– Kun sett på pris
Det er �rmaet One4Event som har levert 
gjerdene. Til NLF sier Pierre Kjellberg, 
som er senior advisor i One4Event, at det 
er politiet som har leid inn eventbyrået.  
Kjellberg ønsket ikke å svare på våre 
spørsmål om de hadde stilt krav angående 
utslipp fra lastebilene eller sosiale forhold 
for sjåførene, men henviste igjen til poli-
tiet. På direkte spørsmål fra NLF var han 
imidlertid åpen på at pris og tilgjengelig-
het var eneste kriterium fra hans side når 
den litauiske transportøren ble valgt for 
transporten som skulle til �rmaets lager i 
Helsingborg.

 – Det er åpenbart et stort sprik mellom 
liv og lære, sier administrerende direktør 
Geir A. Mo i en kommentar. – Samtidig 

som våre medlemmer forbereder seg på 
de nye lavutslippssonene byrådet har 
planlagt, så benytter det o�entlige seg av 
forurensende, østeuropeisk lavpristrans-
port mens de enda har sjansen.

Kommunen og politiet  
peker på hverandre
Etter våre samtaler med nevnte eventby-
rå har vi prøvd å innhente kommentar fra 
politiet. De har gjentatte ganger besvart 
våre henvendelser med at de er usikre på 
om det er politiet eller kommunen som 
har bestilt tjenesten. Kommunen, på sin 
side, retter peke�ngeren mot politiet. At 
landets paradegate blir sikret i forbindel-
se med åpningen av stortinget ved hjelp 
av utenlandske lastebilsjåfører uten krav 
om norsk lønnsnivå, med utstyr som ikke 
oppfyller Oslo kommunes egne krav til 
lavutslipp som trer i kraft i løpet av vin-
teren, er etter vår mening skandaløst. Det 
hele topper seg når verken Stortinget, 

Stortinget sikret av la vprisaktør

KNUT GRAVRÅK kg@lastebil.no0

PÅ TOMGANG: Litauiske traliere ble brukt for bortkjøringen av sikkerhetsgjerdene etter åpningen av det 162. Storting. 
Bilene har ikke Euro VI-motorer og stod på tomgang mens lastingen pågikk innenfor det som skal bli lavutslippsone i 
Oslo.

KRITISK: - Dette er nedslående og beviser hvorfor man 
trenger et program som Fair Transport, sier direktør Geir 
A. Mo i NLF.
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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

Stortinget sikret av la vprisaktør
kommunen eller politiet ser ut til å vite hvem som egentlig har 
bestilt tjenesten. 

Synliggjør behovet for Fair Transport
– Med tanke på tilbakemeldingene vi har fått fra politikerne 
under valgkampen når vi beskriver utfordringene våre med-
lemmer har i møte med konkurranse fra utenlandske lavpris- 
aktører er dette nedslående. 
Samtidig synliggjør dette på 
en ypperlig måte hvorfor det 
er behov for en merkeordning 
som Fair Transport, sier Mo.

Han inviterer samtidig til 
et møte med de ansvarlige 
bak bestillingen av transpor-
ten.

– Vi tar gjerne et møte med 
dem dersom de ønsker å lære 
hvordan de som transport-
kjøper skal stille de riktige 
spørsmålene, og på den må-
ten sikre seg trygg transport fra ansvarlige transportører, sier 
Mo som mener at representantene som overvar kongens tron-
tale i stortingssalen nok ville hatt en ¥au smak i munnen der-
som de visste at sikkerheten ble ivaretatt gjennom å frakte 
sikkerhetsgjerder fra Helsingborg med østeuropeisk lavpris-
transport.

PFT gjennomgår rutiner
Etter at NLF omtalte saken første gang har PFT beslut-
tet å gjennomgå sine rutiner. Til NLF sier PFT at de nå 
jobber med en gjennomgang av sine rutiner for håndte-
ring av sperremateriell og at det tidligere ikke har fore-
ligget gjeldende rammeavtaler for denne typen av tran- 
sporter – noe de altså nå arbeider med å endre. Ifølge 
PFT vil en leverandør høyst sannsylig være på plass i 
løpet av et halvt års tid. Ved behov for sperremateriell 
før det vil PFT foreta enkeltanska�elser etter gjeldende 
retningslinjer for o�entlige anskra�elser. 

– Denne saken viser hvor viktig det er å være årvåken. 
Hadde det ikke vært for at NLF gravde i denne saken 
ville disse forholdene neppe blitt tatt tak i, sier Mo. 

– Det er  
åpenbart et stort 
sprik mellom liv  

og lære.
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Nordland Fylkeskommune 
ber regjeringen om å reser- 
vere seg mot EUs mobilitets-
pakke. De frykter økt kabo-
tasje om veipakken blir 
vedtatt. 

Nordland Fylkeskommune frykter økt 
kabotasje, sosial dumping og en alvorlig 
redusering av veisikkerheten dersom Re-
gjeringen vedtar EUs mobilitetspakke. 
Det kommer frem i et brev fylkeskommu-
nen har sendt til Samferdselsdepartemen-
tet.

Enstemmig
I brevet ber Nordland Fylkeskommune 
Regjeringen om å vurdere å reservere seg 
mot innføringen av EUs mobilitetspakke. 
Bak uttalelsen står Rødt, Miljøpartiet de 
Grønne, Sosialistisk Venstreparti, Høyre, 
Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Ar-
beiderpartiet, som vedtok uttalelsen en-
stemmig under et møte i Nordland Fyl-
kesting i forrige uke.

I brevet henvises det til hvordan Norsk 
Transportarbeiderforbund og Norges 
Lastebileier-forbund gjentatte ganger har 
påvist hvordan dagens kabotasjeregler 
gjentatte ganger har ført til sosial dum-
ping, utbredt kriminalitet og en alvorlig 
senkning av veisikkerheten.

Sosial dumping
– Kabotasjekjøringen i EU/ EØS er blitt 

synonymt med sosial dumping, krimina-
litet og tra�kkulykker. Østeuropeiske 
sjåfører kjører på luselønn og overnatter i 
dagesvis på rasteplasser mens de venter på 
nye oppdrag, skriver Nordland Fylkes-
kommune i brevet de har sendt til Sam-
ferdselsdepartementet.

Dersom EUs mobilitetspakke blir ved-
tatt betyr det at det legges opp til et ube-
grenset antall kabotasjeoppdrag innenfor 
fem dager – noe Fylkeskommunen mener 
vil føre til økt sosial dumping, enda mer 

kriminalitet og dårligere sikkerhet på vei-
ene her til lands.

NLF er bekymret
– Nordlands Fylkeskommunes syn er helt 
i tråd med NLFs syn på de nye reglene til 
kabotasje som EU har fremmet. Vi er i 
likhet med fylkeskommunen bekymret 
for hva som vil skje dersom reglene til 
kabotasje bilr slik de er utformet i forsla-
get til EUs mobilitetspakke. Derfor er vi 
nå veldig godt fornøyde med uttalelsen 
som kommer fra Nordland. Dette viser at 
det er ¥ere enn oss som frykter hva kon-
sekvensene av frislipp på kabotasje vil bli, 
sier direktør Geir A. Mo i Norges Laste-
bileier-Forbund (NLF). 

Nå vil NLF, gjennom sitt regionsappa-
rat,  forsøke å få øvrige fylkeskommuner 
til å vedta tilsvarende uttalelser.

Ber regjeringen reservere seg
Nordland Fylkeskommune:

BREV: Fylkesordfører Sonja A. Steen har undertegnet brevet Nordland Fylkeskommune har sendt Samferdselsdeparte-
mentet. I brevet ber de Regjeringen reservere seg i forhold til innføringen av veipakken. (Foto: Nordland Fylkeskommune)

JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no0

Også Oppland fylkesting ber nå Re-
gjeringen om å reservere seg mot EUs 
mobilitetspakke. I en e-post sendt til 
Regjeringen uttrykker fylkeskommu-
nen i Oppland en sterk bekymring for 
konsekvensene dersom pakken blir 

vedtatt slik forslaget ligger i dag. De 
skriver også at utenlandske sjåfører i 
liten grad har erfaring med å kjøre på 
smale norske veier og at de i tillegg 
bruker lastebiler som ikke er egnet til 
å kjøre på vinterveier. Oppland fylkes-

kommune er også bekymret for en økt 
andel av useriøse aktører som i betyde-
lig grad vil skade transportnæringen og 
som vil utgjøre en trussel mot den se-
riøse delen av næringen.

Vest-Agder og Hedmark har også 
reservert seg mot veipakken. NLF kjen-
ner ogstå til at ¥ere andre fylkeslag vil 
fremme liknende forslag i nær fremtid.

Oppland skeptiske til Veipakken

ENIG: - NLF er godt fornøyde 
med uttalelsen som kommer 
fra Nordland rundt EUs 
mobilitetspakke. (Foto: Stein 
Inge Stølen)
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MAN TGE er navnet på MANs nye va-
rebil. Og om du tror du har sett den før 
så har du det. For TGE produseres ved 
samme fabrikk i Polen som Volkswagen 
Crafter – og forskjellene på de to bilene 
er tilsynelatende små.

Kunder fra egne rekker
Fordi bilene er like er det heller ikke noen 
store overraskelser bak rattet. I likhet med 
Crafter �nnes det ikke noen varebiler i 
denne klassen på markedet som har mer 
sikkerhetsutstyr, ¥ere førerassistenter og 
en bedre kjørekomfort. Her er disse bilene 
helt i tet – og de leder feltet med god mar-
gin.

Men en vesentlig forskjell på de to 
bilene er det – og det er kundegrunnlaget. 
For mens Crafter markerer det største fra 
Volkswagen, er TGE inngangsbilletten 
til MANs univers. Og nettopp det kan 
vise seg å bli en viktig forskjell.

Vant med profesjonelle kunder
– Vi opplever stor interesse for TGE her 

MAN:

Fra 3 
til 44 
tonn

Med den nye varebilserien, 
TGE, på plass i løpet av 
våren dekker MAN alle 
vektklasser fra 3 og opp  
til 44 tonn.

JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no0

LIK: Likhetene mellom MAN TGE og Volkswagen Crafter er slående. Ikke så rart,  kanskje; de produseres begge på en 
helt ny fabrikk i Wrezénia i Polen.
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hjemme. Mange av våre kunder er nys-
gjerrige på bilen og mange ser fordelen av 
å samle alt på ett sted og få en forhandler 
å forholde seg til enten det gjelder varebi-
len eller lastebilen, sier markedsdirektør 
Jon Eystein Lund i MAN Truck & Bus 
Norge og Sverige.

Han sier at mange av kundene også set-
ter pris på at MAN er vant med å hånd-
tere profesjonelle kunder.

– Vi stenger ikke verkstedet klokken 
�re, stempler ut og går hjem. Vi tilpasser 
oss kundens behov og vet hvor viktig det 
er for våre kunder at de får service og 
hjelp når de trenger det og ikke når vi sier 
at de kan få det. Jeg tror det gir oss en 
enorm fordel blant profesjonelle kunder 
som bruker bilen som et verktøy og som 
et produksjonsmiddel. Det er en �loso� 

vi følger på våre busser og lastebiler, og 
det samme vil gjelder for de som velger å 
satse på vår nye varebil, sier Lund.

Skreddersøm og hyllevare
Allerede fra årsskiftet er det mulig å be-
stille de nye varebilene fra MAN, og de 
første bilene kommer til Norge i løpet av 
april. Prismessig vil de ligge på samme 
nivå som Crafter.

Toppmodellen, og bilen man her i Nor-
ge har størst forhåpninger til, nemlig 
TGE med �rehjulsdrift, 177 hestekrefter 
og automatgir vil være klar for Norge i 
uke 22.

– Vi har stor tro på TGE her hjemme. 
Det er varebil som kommer i en rekke 
ulike versjoner og varianter. 
Den kan leveres med forhjuls-

REKKEMOTORER: Den nye motorserien fra MAN til 
TGL og TGM består av rekkmotorer med �re eller 
seks sylindre. (Foto: MAN)

Reduserer 
forbruket
D08 er en helt ny motor til lastebilene i 
TGL- og TGM-serien. Den nye motoren 
kommer både i en �re- og i en 
sekssylindret utgave og MAN har jobbet 
hardt for å gjøre motoren så effektiv 
som mulig, blant annet ved å fjerne 
EGR-systemet som resirkulerer eksosen 
tilbake inn i motoren for en ny 
forbrenning. Ved å gjøre dette 
reduserer man motorens kompleksitet 
samtidig som den blir lettere og mer 
drivstoffgjerrig. Ifølge MAN har man 
klart å redusere vekten på enkelte av 
motorene i serien med så mye som 103 
kilo. Samtidig som forbruket er 
redusert er også oljeforbruket redusert 
med inntil 25 prosent på de nye 
D08-motorene. 

Også serviceintervallene er økt. Den 
nye motorserien trenger nå ikke 
oljeskiftservice før etter 80 000 kilometer.

D08 kommer enten med �re- eller med 
sekssylindre. Utgaven med �re sylindre 
har et slagvolum på 4,6 liter og blir 
tilgjengelig enten med 160 hk og 600 Nm 
(1000 – 1850 o/min), 190 hk og 750 Nm 
(1200 – 1750 o/min) eller 220 hk og 850 
Nm (1300 – 1800 o/min). Som i utgaven 
med �re sylindre, kommer også den 
6,9-liters store sekssylindrede motoren i 
tre ulike effektversjoner. Den minste yter 
250 hk og 1050 Nm (1200 – 1600 o/
min), mens den sterkeste motoren yter 
320 hk og 1250 Nm (1200 – 1700 o/
min). Mellom dem blir også en 290 hester 
med 1150 Nm i området mellom 1200 
– 1700 o/min tilgjengelig.

STOR OG LITEN: Med lanseringe av 
varebilen TGE dekker MAN alle 

vektklasser fra 3 til 44 tonn. 
(Alle foto: Jan Harry Svendsen) 
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MAN har oppgradert interi-
øret i lastebilene sine. Målet 
er å øke den innvendige 
plassen, sikkerheten og gjøre 
betjeningen enklere.
– Ergonomien er blitt bedre gjennom at 
vi har ¥yttet knappene høyere og fått inn 
en tredje knapperad nær føreren. I tillegg 
har vi gruppert de ulike bryterne slik at 
de sitter på samme sted i alle våre biler. 
Slik blir det enklere for en sjåfør å bytte 
bil, fordi han eller hun med en gang vet 
hvor bryterne for assistentsystemene eller 
på påbygget sitter, sier Rudolf Kupitza 
som har ansvaret for de interiørmessige 
endringene hos MAN.

Han er tydelig fornøyd med hva de har 
fått til – og mener endringene gjør hytta 
mer komfortabel for sjåførene.

– I tillegg til å ha ¥yttet på knappene 
har vi også tenkt mye på bedre plassut-
nyttelse inne i hytta. Vi har ¥yttet velge-
ren til girkassen opp på dashbordet fra 
konsollen mellom setene hvor vi hadde 
den tidligere. Nå står bare parkerings-
bremsen igjen her, noe som har gitt oss 

-muligheten til å gjøre konsollen mindre. 
Det øker gulvplassen og det er viktig for 
sjåførene. I tillegg har vi ¥yttet kjølebok-
sen under sengen bak setene og på den 
måten utnyttet plassen enda bedre, for-
teller Kupitza.

I tillegg til økt plass og bedre ergonomi 
har MAN også redusert støynivået inne 
i hytta med rundt åtte prosent gjennom 
bedre og endret støydemping.

MAN:

drift, bakhjulsdrift og �rehjulsdrift i til-
legg til en rekke ulike motorer, lengder, 
høyder og med forskjellige akselavstander. 
I tillegg kan den leveres som et rullende 
chassis og i ulike buss-kon�gurasjoner. 
Gjennom våre kontakter blant påbyggere 
kan vi skreddersy TGE til nær sagt alle 
mulige behov, forteller Lund.

Økende marked
MAN i Tyskland legger heller ikke skjul 
på at TGE blir et viktig tilskudd til den 

eksisterende porteføljen av lastebiler.
– I løpet av de siste årene har vi sett en 

økning i antallet biler av denne typen og 
vi har sett økt etterspørsel i markedet. Ut 
i fra det perspektivet blir vår nye TGE  
løsningen for å transportere gods raskt og 
enkelt fra dag til dag, uttalte en talsmann 
for MAN under lanseringen av bilen.

Med blant annet en stadig større grad av 
netthandel er det også ventet at salget av 
varebiler i klasse fra tre til seks tonn vil 
øke. Beregninger viser at markedet for 
denne typen av biler vil øke med omlag ti 
prosent i de neste tre årene i Europa alene.   

Nytt 
interiør-
design

STOR INTERESSE: Mange av 
våre kunder er nysgjerrige 
på bilen og mange ser 
fordelen av å samle alt på 
ett sted og få en forhandler 
å forholde seg til enten det 
gjelder varebilen eller 
lastebilen, sier markedsdi-
rektør Jon Eystein Lund i 
MAN Truck & Bus Norge og 
Sverige. 

MANNEN BAK: Rudolf 
Kupitza har ansvaret for de 
interiørmessige endringene 
hos MAN. (Foto: Jan Harry 
Svendsen)

BEDRE ERGONOMI: Tre knapperader og grupperte knapper mener MAN vil gjøre det lettere for sjåførene. Ved å �ytte 
girvelgeren til dashbordet frigjøres i tillegg verdifull gulvplass. (Foto: MAN)

Økt kø-komfort i 
TGS og TGX
Til lastebilene i TGS- og TGX-serien 
kommer det nå en konstantfartsholder 
med Stop-and-Go funksjonalitet. Det 
betyr at bilen selv følger tra�kken i 
situasjoner der det er kø og tett 
tra�kk. Foreløpig er systemet 
tilgjengelig på MAN TGS og TGX med 
D26-motor i kombinasjon med MAN 
TipMatic 12+2 girkasse, men ifølge 
MAN skal systemet også integreres i 
andre drivlinjekombinasjoner innen 
midten av 2019.



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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Selv om Tomas Gustavsson 
har tro på både de store CF- 
og XF-modellene i Norge er 
det nok den nye LF som blir 
storselgeren. Vi kjørte bilen 
med manuell girkasse og  
156 hk.

En distribusjonsbil med manuell girkasse? 
Jeg kan ikke noe for det, men spørsmålet 
gnager når jeg setter meg inn bak rattet 
etter den svært korte klatreetappen opp i 
førerhuset på 7,5-tonneren fra DAF – men 
det som bekymrer meg enda mer er  

Nye DAF LF:

Norges-
bilen?

JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no0

Ferdig spekkede biler med 
kort leveringstid og økt 
tilstedeværelse er suksess- 
faktorene DAF skal satse på 
når de nå skal bygge en ny 
organisasjon i Norge.

DAF har ikke hatt det lett i Norge. I en 
årrekke har de slitt med dårlig salg og få 
salgs- og servicepunkter. For selv om 
DAF er markedsledere på ¥ere markeder 
har det slitt her hjemme og i Skandinavia. 

Men det er ifølge operativ sjef i Nordic 
Truckcenter, Tomas Gustavsson, en trend 
som er i ferd med å snu.

– Nordic Truckcenter vil satse knall-
hardt på DAF i Norge. Vi skal bygge opp 
en landsdekkende nettverk av selgere og 
har et mål om å selge 250 biler i Norge 
fra 2021, sier Gustavsson. Han lover at ti 
til elleve selgere dedikert til DAF vil være 
på plass i Norge i løpet av året i år.

Tø� oppgave
Med 75 solgte DAF her hjemme ved ut-
gangen av september i år er det hårete 
mål DAF har satt seg. Men Gustavsson 
er overbevist om at de vil lykkes.

– Vi har produktene. Det vi har man-
glet er salgsapparatet. Det skal vi nå få på 
plass, lover Gustavsson.

Selve servicebiten vil DAF fortsatt ta 
seg av. Og i disse dager jobber man for å 
øke antall verksteder.

– Vi må få på plass ¥ere servicepunkter. 
For å lykkes er det essensielt, sier 
Gustavsson – som er enig i at utfordrin-
gene fremover er mange.

Hyllevare
I tillegg til å bygge ut salgs- og serviceor-
ganisasjonen på DAF mener Gustavsson 
at nøkkelen til suksess ligger i å ha biler 
klare til levering på kort varsel.

Slik skal DAF erobre Norge

DISTRIBUSJON: DAF har stor tro på at LF kommer til å bli 
populær som distribusjonsbil her hjemme. Ikke minst 
fordi bilen kan leveres raskt.  (Foto: Jan Harry Svendsen) 

JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no0
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maskinisten. Med 156 hestekrefter og 500 
newtonmeter i dreiemoment har den 
3,8-liter store, �resylindrede, motoren 
knapt mer krefter enn hva man �nner i en 
normal familiebil. Samtidig ser jeg DAF 
sitt poeng. LF 150 FA er en billig inn-
gangsbillett til distriubusjonsklassen og 
den er i all hovedsak ment for kortere turer 
i bynære strøk. Da ville en automatkasse 
vært fordyrende, sammenliknet med den 
fem-trinns manuelle Allison-kassa som nå 
er montert. For DAF leverer selvsagt LF 
både med automatgir og større motorer. 
Selvsagt gjør de det. Men dette er innste-
get. Grunnmodellen – og den skal være 
billig.

Og med det som motivasjon er det også 
lettere å trå ned klutsjen, legge inn første 
gir og rulle ut i de trange gatene i denne 
søvnige spanske havnebyen.

Motoren skulle vise seg å være det min-
ste problemet. Selv med en totalvekt på syv 
tonn drar den bilen greit gjennom bygate-
ne. Klutsjen er lett og enkel å dosere – 
sku�elsen ligger i den tungjobbede girkas-
sen. Ikke bare er vandringen lang, den 
virker også upresis. 

Som en rimelig distribusjonsbil fyller LF 
150 FA helt åpenbart et behov. Den har 
god komfort og det er lett å komme seg inn 
og ut av den lave hytta. De begrensede ytre 
målene gjør den smidig og lettkjørt i byen 
– og de 156 hestekreftene holder 
lenge i de trange bygatene.

– Vi lanserer Nordic Edition som blir 
et satsningsområde i Skandinavia. Her 
snakker vi om ferdig spekkede lagerbiler 
som kundene kan få levert på svært kort 
varsel. Det er et produkt vi har stor tro på 

i et marked der leveringstidene ofte er 
lange. I tillegg mener jeg at vi har ett av 
markedets beste garantier når vi nå inn-
fører tre års garanti uten kilometerbe-
grensning.

Foruten Norge skal Nordic Truckcen-
ter og DAF også satse i både Sverige og 

i Finland. Også her skal salgsorganisa-
sjonen styrkes og disse markedene vil 
også få tilbud om ferdig spekkede Nor-
dic Edition-biler.

– Salgsmålet for de tre landene er 
1000 biler i året innen 2021, avslutter 
Gustavsson.

INTERIØR: Mye hard plast og ikke den store følelsen av 
kvalitet – men ergonomien er god. (Foto: DAF)

FIRE SYLINDRE: Den minste motoren DAF leverer til LF er 
en �resylindret 3,8-liter med 156 hestekrefter. (Foto: Jan 
Harry Svendsen) 

OPPGRADERTE: Hele modellrekken til DAF har fått en oppgradering som bidrar til blant annet økt komfort og lavere 
forbruk. (Foto: DAF)

OPTIMISTISK: Operativ sjef i Nordic Truckcenter,  
Tomas Gustavsson, tror de skal få sving på det norske 
markedet blant annet ved å tilby biler rett fra lager. 
(Foto: Jan Harry Svendsen)
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– Vi har sett på hele bilen under ett og 
forbedret den der vi kan. Mange små for-
bedringer har ført til at vi har klart å re-
dusere forbruket på med inntil syv pro-
sent i gjennomsnitt. Det er faktisk den 
største reduksjonen i DAFs historie, sier 
Raoul Wijnands som er sjef for testing 
hos DAF.

Små detaljendringer
Det er de små detalje-
ne som gir e�ekt. Ett 
halvt prosent bespa-
relse oppnår man 
ved aerodynamiske 
endringer i fronten 
av bilen, og 1,5 pro-
sent får man ved å op-
timalisere programva-
ren i drivlinjen. Blant 
annet har DAFs EcoRoll 
blitt mer e�ektiv, etter oppdaterin-
gen ruller bilen inntil syv ganger lenger. 
Samtidig er klimaanlegget endret og med 
det sparer man 0,2 prosent. Ett nytt ek-
sosanlegg, som er lettere, og som nå er 
samlet i en boks – fremfor to som det var 
tidligere – sikrer raskere oppvarming og 
bedre e�ektivtiet. Resultatet er en driv-
sto�besparelse på 0,1 prosent.

Nye motorer, girkasser og aksler
Det er likevel i avdelingen for aksler, gir-
kasse og motorer at de store endringene 
har skjedd. TraXon-girkassen, som er 
standard i XF og i CF, har endret utveks-
ling for å passe de nye motorene bedre, 

samtidig som kjøreprogrammene er 
videreutviklet. Allerede ved 

første girskift vet girkassen 
om bilen er full, tom, 

om den starter i mot-
bakke eller om den 
kjører med halvfulle 
tanker fylt med 
væske. Og like raskt 
tilpasser den gi-
ringsmønster. 
- De nye motorene 

har downspeeding og 
multi-torque. Det gir økt 

e�ekt og økt dreiemoment, 
som igjen sørger for bedre kjørbar-

het – og lavere forbruk. Men for å klare å 
redusere forbruket med så mye som tre 
prosent har vi også installert variable 
pumper for kjølevæske, olje og servosty-
ring. Fordelen med det er at pumpene da 
jobber optimalt ut ifra hva som kreves av 
dem og ikke på en fastsatt hastighet. På 
den største motoren, MX-13, har vi også 

byttet ut turboladeren og både MX-11 og 
MX-13 er serti�sert for B30 og HVO, 
forteller Wijnands.

Lettere
I tillegg til å e�ektivisere drivlinjene har 
DAF også redusert vekten på bilene.

- Når bilen veier 100 kilo mindre betyr 
det at man får med seg 100 kilo ekstra på 
bilen. Mer last betyr også at man tjener 
med og vi har beregnet at denne reduk-
sjonen vil utgjøre omtrent 600 euro i økt 
fortjeneste per bil, sier Wijnands som 
også minner om at de nye bilene er utfor-
met slik at også påbyggere skal få en en-
klere hverdag.

- En helt ny programvare som vi gjør 
tilgjengelig for blant annet påbyggere gjør 
det enklere å planlegge påbyggene slik at 
man kan være i forkant. Det sparer tid for 
kundene, sier testsjefen.

Nye DAF LF:

Økt effektivitet
KRAFTIG REDUKSJON: - Vi har redusert forbruket med 
rundt syv prosent i gjennomsnitt. Det er den største 
reduksjonen i DAFs historie, sier Raoul Wijnands som er 
sjef for testing hos DAF. 

LETTERE: Ved å bygge om eksosanlegget har DAF ikke 
bare økt effektiviteten, de har også klart å redusere 
vekten med rundt 50 kilo. 

OPPGRADERT DRIVLINJE: Nye 
motorer, endrede girkasser og 

nye aksler er alle med på å senke 
forbruket. (Foto: DAF)

Når bilen veier  
100 kilo mindre betyr det 
at man får med seg 100 

kilo ekstra på bilen. 

Nye motorer med inntil syv prosent lavere forbruk er blant 
nyhetene når DAF nå kompletterer de større modellene.

JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no0



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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Det blir dørgende stille. Kun murringen 
fra den digre dieselmotoren trenger igjen-
nom lydmattene og på DAB-radioen kan 
skjermen fortelle oss at den søker. Først 
når vi bruker pisk våkner den igjen til liv.

Tilpasset personbiler
– Veldig mange DAB-adaptere og radio-
er er tilpasset personbiler og leveres med 
en glassantenne, og i personbilen fungerer 
det også veldig bra. Men i en lastebil er 
historien en annen fordi det er mye metall 
som skjermer for signalet, sier Michel 
Gascoin jobber i NRK Distribusjon. 

– Løsningen er antenne på taket, for-
teller han mens kollega Bjørnar Langen 
henger i stigen på siden av førerhuset og 
bytter pisk på lastebilen.

Metall skjermer
– Mottakerforholdene i en lastebil er helt 
annerledes enn i en personbil og det må 
man være klar over når man monterer 
adapter eller en annen DAB-mottaker i 
bilen. Problemet om man har dårlig mot-
tak er i det alle ¥este tilfeller antennen og 
da glassantennen som man kleber på inn-
siden av frontruten. På grunn av at metal-
let sperrer for signalet når det ikke frem 
til antennen og radioen faller ut. Det pro-
blemet har man ikke om man bruker en 
pisk-antenne, sier Gascoin.

Store forskjeller
Ute på veien hører vi det tydelig. På sam-

me motorveistrekning er det til og med 
forskjell i mottaksforholdene etter hvilken 
vei vi kjører – men med piskantennen blir 
det bedre selv på i utgangspunktet svake 
stasjoner. 

– Mange tror at DAB er DAB. Det er 
det ikke. Det er forskjellige nett. NRK 
har ett og de kommersielle kanalene har 
et annet. Kravene til NRKs nett er 
strengere og her vil man oppleve at dek-
ningen er bedre enn om man lytter til 
kommersielle kanaler, forklarer Bjørnar 
Langen.

Hvor du kjører er avgjørende 
Men selv om glassantennen ikke kommer 
like godt ut som en pisk-antenne på taket 
trenger man ikke å rive ut glassantennen 
for å erstatte den med en pisk-antenne.

– Har du signal og du ikke opplever 
brudd er jo alt bra. For mange som kjører 
rundt de store byene vil nok antakelig en 
glassantenne fungere helt greit fordi det er 
mange sendere og fordi signalet er sterkt. 
Problemet kommer når man kjører ut av 
byen og mot mer grisgrendte strøk. Her er 
signalene på normalt nivå og da får anten-
nen også en stor betydning med hensyn til 
mottakskvaliteten, sier Langen.

Tre ulike løsninger
Totalt �nnes det tre ulike antenneløsnin-
ger for lastebiler. Den ene er glassanten-
nen som man kleber på innsiden av front-
ruten, den andre er en ny takantenne 

DAB:

Foretrekker 
DAB-pisk

Mange lastebileiere sliter med dørgende stillhet  
eller et DAB-signal som forsvinner. Løsningen er å  
bruke pisk.

JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no0



tilpasset DAB og den tredje løsningen er 
å bytte ut eksisterende FM-pisk med en 
DAB-pisk for så å bruke en splitter til 
signalet. Fordelen med det er at man da 
ikke trenger å trekke en ny kabel opp til 
antennen på taket fordi man bruker ek-
sisterende kabling.

– Konklusjonen er ganske entydig for 
lastebiler. Aller best mottak får du med 
ren DAB- antenne, deretter kommer en 
DAB-pisk som bruker eksisterende feste 
og kabling med splitter. Dårligst mottak 
får man om man bruker en glassantenne, 
sier Langen.

ANBEFALER PISK: Michel Gascoin (t.v) og Bjørnar Langen fra NRK Distribusjon anbefaler takmontert pisk-antenne i 
lastebilen for best mulig mottak av DAB

GLASSANTENNE: En slik antenne passer aller best i 
personbiler. I en lastebil er det mye metall som skjermer 
for signalet og gir dårlige lytteforhold. Har du 
glassantenne i lastebilen din må du passe på at den er 
jordet og montert vertikalt.

VANSKELIG: Med avansert måleutstyr analyseres 
signalet. Her ser vi at signalet er dårlig og det er under 
slike forhold en takmontert pisk-antenne gir aller best 
effekt.

ADAPTER: De �este 
DAB-adapterne som selges 

er gode nok.
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Region 1  Østfold og Oslo/Akershus FRIHET

BORGESKOGEN 46 • 3160 Stokke • Telefon +47 32 20 86 10 • Fax +47 32 20 86 11 
Også INN-/UTLEVERING av biler her:

TRONDHEIM • Heggstadmoen 1 • 7080 Heimdal    STAVANGER • Varabergmyra 4 - 8 • 4050 Sola

med

i vognparkenFRIHET

www.p lusst ruck .no

Stig HoltanBjørnar Zell Inger Hellum

Hos oss velger du mellom MAN, 
MERCEDES BENZ, RENAULT, 
SCANIA, VOLVO, SETRA samt 
diverse påbygg og hengere uten 
leverandørenes anbefalinger av  
egne merkevarer. 

Våre baser er VESTFOLD, 
STAVANGER og TRONDHEIM  
og servicepunkt nærmest der  
du selv holder til. 

Vi er et 
100 % PRIVAT
eiet selskap 

-

Nylig ble det innført rush-
tidsavgift i Oslo – og sam- 
tidig er ¥ere nye bomsnitt  
på trappene. 

Det siste nye er lavutslippsoner i Oslo. 
Sammen med NHO ber NLF om at pla-
nene utsettes.

Osloregionen er veldig utsatt om dagen. 
Det bokstavelig talt koker blant små-
barnsforeldre med hylende barn i bakse-
tet, eller blant vanlige folk som prøver å 
komme seg på jobb uten å gå konkurs  
eller å «visne» bort i en buss som aldri 
kommer frem.

Men aller verst rammes norske trans-
portører som til daglig sliter seg gjennom 
køer og avgiftsbommer som sakte men 
sikkert tar livet av bedriftene.

- Vi er glad for at byråd og bystyre i 
hovedstaden har unntatt Euro 6-motorer 
fra alle avgiftsøkninger, bortsett fra rush-
tidsavgiften. Dette er ene og alene NLF, 
med Oslo & Akershus i spissen, sin for-
tjeneste. Men vi er frustrert og ganske 
opprørt over byrådets stadig nye uforut-

sigbare påfunn i miljøpolitikken, sier fyl-
kesleder Nikolai Jakhelln

Det verste er kanskje at de blir overras-
ket over hvor hardt tiltakene deres ram-
mer næringsdrivende og arbeidsplasser, 
legger han til.

Lavutslippssone
Siste nytt fra byrådet er et forslag om å 
innføre en lavutslippssone rundt Oslo. 
Forslaget er i og for seg ikke nytt, det har 
surret rundt i departementet en god 
stund, men nå har samferdselsdeparte-
mentet sagt ja til at kommunene kan inn-
føre slike soner. 

- Vi forstår ikke hvorfor, sier regionsjef 
J.Kristian Bjerke i NLF. Slik tiltaket nå 
er utformet, med Oslos yttergrenser som 
sonegrense, rammer den absolutt alle som 
skal laste eller losse noe som helst innen-
for kommunens grenser. Selv de som skal 
gjennom byen til andre steder i landet, 
skal stra�es. Lavutslippssonen har, slik 
den nå er utformet, ingen miljøe�ekt av 
betydning.

Sammen med NHO
Det hender noen hver av oss lurer på om 
politikerne fullt ut forstår konsekvensene 

av hva de vedtar? NLF Oslo & Akershus 
har gått sammen med NHO Oslo & 
Akershus, NHO LT og NHO Transport 
med krav om at byrådets forslag blir ve-
sentlig endret.

- Her står vi sammen, fra en-bilseieren 
til de store transportørene. Vi har vært i 
møter med lederen for Høyres bystyre-
gruppe, Eirik Lae Solberg og hans rådgi-
vere, vi har møtt APs byråd for næring 
Geir Lippestad og MDGs byrådssekre-
tær for miljø, Kari-Anne Isaksen. Ven-
stres tidligere byråd for miljø, Guri Mel-
by, er også besøkt. Vårt felles budskap er 
klart: Utsett lavutslippssonen. Hvis ikke 
må sonen reduseres til Ring 2, det må 
åpnes for gjennomkjøring og Euro 5-biler 
må få en overgangsordning på fem år. Det 
vil være oppsiktsvekkende hvis bystyrets 
¥ertall velger å se bort fra så klare innspill 
fra næringsdrivende i Osloregionen, un-
derstreker Nikolai Jakhelln.

Lavutslippssone i Oslo:

Det er totalt kaos sør-øst for Oslo. En allerede vanske-
lig tra�kksituasjon ble ytterligere forverret av Vegvese-
nets rehabiliteringsarbeider i Nordbytunellen. Brå-
stopp er vel et forsiktig uttrykk for å beskrive situa- 
sjonen. I tillegg stengte SVV Oslofjordtunellen for tun-
ge kjøretøy i rushtiden, så en av få alternative ruter til 
Nordbytunellen, ble satt ut av funksjon. 6 dager inn i 
tunellkaoset ble NLF invitert til møte.

- Alltid hyggelig å bli invitert til møte med SVV, men 
dette var lovlig sent. Vi burde vært involvert på et 
langt tidligere tidspunkt, mener regionsjef J.Kristian 
Bjerke.

Forslag fra NLF
Det første møtet ga ingen resultater. I stedet stengte 
SVV en av vår avlastningsveier, Sundbyveien, også for 

personbiler. NLF valgte da å gå tyngre inn på banen og 
i et nytt møte, denne gangen også med vegdirektør 
Terje Moe Gustavsen, stilte NLF-direktør Geir A. Mo 
sammen med fylkesleder i Østfold, Erik Graarud og 
regionsjef J.Kristian Bjerke. NHO, Nettbuss og Norges-
buss var også tungt representert i møtet. NLF valgte å 
være konstruktiv.

– Situasjonen var temmelig håpløs og SVV hadde 
ikke tenkt på alternative tiltak. Vi pekte derfor på Oslo-
fjordtunellen som en mulig avlaster. Her hadde jo SVV 
innført full kjørestopp for tungekjøretøy i rushtidene. Vi 
forslo at det ble innført en vektbegrensning på 32 tonn 
og at lengdekravet ble opphevet, forteller Erik Graarud.

Etter en uke betenkningstid meldte SVV tilbake at 
dette kunne de akseptere. Litt av trykket lettet på 
Nordbynunellen.

- Nå kan du kjøre tom eller med ett lass gjennom 
tunellen også i rushtidene. I tillegg kan alle bussene 
kjøre fritt. Ingen av dem er tyngre enn 32 tonn og leng-
debegrensningene er opphevet. Enkelte av dem som 
ville sneglet seg gjennom Nordbytunellen i rushtidene, 
kjører nå rett gjennom Oslofjord-tunellen. Dette hjelper 
i alle fall litt, ikke minst for de som uansett skal gjen-
nom tunellen, understreker Erik Graarud

– Vi holder dialogen åpen med SVV og har allerede 
avtalt nye møter med SVV om Nordbytunellen. Det blir 
verre neste år når de stenger det andre løpet pluss en 
mindre tunnell på samme strekningen. Da må SVV 
være mer forberedt og i dialog med sine brukere, leg-
ger J. Kristian Bjerke til.

JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no0

NLF og NHO med felles krav til bystyret

Oslo�ordtunellen og Nordbytunellen:

Gjennomslag for NLF

HER STÅR VI SAMMEN: fra 
énbilseieren til de store 
transportørene. Vårt felles budskap 
er klart: Utsett lavutslippssonen, 
sier Nikolai Jakhelln.
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MERCEDES BENZ, RENAULT, 
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diverse påbygg og hengere uten 
leverandørenes anbefalinger av  
egne merkevarer. 

Våre baser er VESTFOLD, 
STAVANGER og TRONDHEIM  
og servicepunkt nærmest der  
du selv holder til. 

Vi er et 
100 % PRIVAT
eiet selskap 
100 % PRIVAT -

Lavutslippssone i Oslo:

Oslo�ordtunellen og Nordbytunellen:
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Region 2  Hedmark og Oppland

100 år er ingen alder. I hvert 
fall ikke når du er så sprek 
som Litra AS. Transport- 
selskapet med hovedbase  
på Lillehammer, feiret burs-
dagen med en gedigen fest i 
hjembyen! 

Først inviterte Litra AS publikum til fei-
ring med stor lastebilutstilling, pølser, 
kake og underholdning på plassen utenfor 
Håkons Hall. Mange hundre ble med i 
bursdagsselskapet. Samtidig ble alle an-
satte kjørt i busser til Birkebeiner Skista-
dion der det var konkurranser, lunsj og 

morsomme aktiviteter. Om kvelden ben-
ket alle ansatte med følge seg i Håkons 
Hall. Ishockeyhallen fra 1984 var om-
gjort til en gedigen festsal. 

Jubileumsbil
Festen ble høydepunktet. De 550 festdel-
takere �kk oppleve en kveld utenom det 
vanlige. Sjefen selv, konsernsjef Vegard 
Narmo, ankom lokalet gjennom et røyk-
teppe og i blitzlys, i en Volvo FH16 som 
Volvo-leverandøren hadde kledd i for-
krommet folie, det formelig gnistret av 
bilen. Dette var jubileumsbilen som kom-
mer til å bli lagt merke til på norske veier. 

En ¥ott middag ventet så gjestene før 
artister som Elisabeth Andreassen og 
gruppa Arvingarna sørget for underhold-
ning med trøkk i. Festen ble avsluttet med 
dans og godt drikke. 

Norsk Lastebiltransport i 
2030. Det var hovedtema 
under årets høstseminar.  
En ¥ott tur til Polen ble 
kombinert med et sterkt 
faglig program. 

Lastebilpåbygger Istrail AS var vertskap 
for årets høstseminar.  Direktør Leif An-
ders Skipenes og hans medhjelpere hadde 
lagt opp et ¥ott program, med fabrikkbe-
søk, grillaften, seminar, guidet tur i mid-
delalderbyen Torun og festmiddag. 100 
personer deltok på turen. 

Geir A. Mo holdt et eget interessant 
foredrag om utfordringer og muligheter i 
framtida. NLFs direktør konstaterte at 
det blir mer godstransport på veg i 2030, 
selv om mange snakker om overføring til 

sjø og bane.  Her gjelder det å se mulig-
hetene. Nye typer biler. Nye løsninger for 
sjåførene. Ny teknologi som fører til 
endringer.  NLF og NLFs medlemmer 
må tilpasse seg en ny verden.

Jan Erik Finnerud i Scania var inne på 
mye av det samme i sitt innlegg. I Sö-
dertälje sitter ikke lederne og venter på at 
noe skal skje. De har framtida i fokus. 

NLFs samarbeidspartnere �kk også 
muligheten til å si hva de tenker om næ-
ringen i år 2030.

Vellykket høstseminar!

Litra med stor bursda gsfest!

GUTTORM TYSNES hedopp@lastebil.no0

GUTTORM TYSNES hedopp@lastebil.no0
DISKUSJON PÅ FABRIKKEN:Knut Ruud, Leif Anders 
Skipenes, Ragnar Thorstad og Kåre Sormbråten i ivrig 
diskusjon om tekniske løsninger på Istrail-fabrikken.

SEMINAR: Selv om det var grillfest med mye god mat og 
servering fredag kveld, møtte deltagerne opp til andre 
del av seminaret lørdag morgen.

OMVISNING I TORUN: NLF-folket var delt i �ere grupper. 
Her følger de interessert med under den guidede turen i 
middelalderbyen.

JUBILEUMSBIL: Konserndirektør Vegard Narmo med den 
�otte bilen som ble overlevert på festen.
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Et stort transportkonsern
Litra AS er i hovedsak delt inn i transport 
av termogods, drivsto�, gass og ulike ty-
per tørrbulk.

Litrakonsernet består av ¥ere selskaper 
med sterke merkenavn og godt renommé 
innen sine respektive markeder eller om-
råder: Martinsen Transport AS, Litra 
Bulk, Litra Termo og Litra Gass.

Litra AS satser på transport av store 
volumer og skreddersydde løsninger - til-
passet individuelle behov og krav. 

I hele konsernet legges det stor vekt på 
å kvalitetssikre all transport i samsvar 
med bransjekrav, miljøhensyn og kundens 
forventninger. Ikke minst trygge og pre-
sise leveranser. 

Litra AS ble etablert i 1917 og har ho-

vedkontor på Lillehammer.
Ved utgangen av 2016 hadde Litra-sel-

skapene 410 ansatte. Omsetningen for 
konsernet var 654 millioner kroner med 
et resultat på 18 millioner etter skatt. For 

inneværende år forventer konsernet å om-
sette for over 800 millioner kroner, samt 
ha mer enn 550 ansatte og en bilpark nær 
300 egne biler og 270 henger/traller ved 
årets slutt.

Litra med stor bursda gsfest!

PYNTET: Haakons Hall var pyntet til fest da 550 ansatte med følge feiret Litras 100 års jubileum. 

• 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



52 NLF-MAGASINET 2017 • NR 7 

Region 3  Buskerud, Vestfold og Telemark

NLF Vestfold har tradisjon for god opp-
slutning fra medlemmer og ansatte ved 
sine årlige høstmøter. Så også denne 
høstlørdagen på Fokserød. Over 60 del-
takere �kk en meget realistisk gjennom-
gang av hva som skjer når redningsetate-
ne må gå til aksjon for å redde 
menneskeliv etter tra�kkulykker. Sande-
�ord brannvesen og Horten Røde Kors 
stilte opp med fullt oppsatte redningsbiler 
og mannskaper. 

Scenariet var en personbil og en vare-
vogn som hadde støtt sammen og det var 
¥ere mennesker fastklemt. Bilene, med 
dukker i, hadde vi på forhånd sluppet fra 
30 meters høyde. Skadene på bilene var 
betydelige og en liknende demonstrasjon 
ble også gitt de fremmøtte før selve øvel-
sen. 

Den kommunale veien utenfor 
TS-Sande�ord var med kommunens vel-
signelse sperret av som øvingsområde. 
Her gikk redningsetatene til verks med 
hurtigfrigjøring og demonstrasjon av hva 
og hvordan vi som er først på stedet kan 
bidra til å redde menneskeliv. En lastebil 
ble også benyttet som motkraft for brann-

bilens vinsj. Hele tiden ble forsamlingen 
forklart hva som skjer og man kunne via 
høyttaleranlegg «lytte til» AMK-sentra-
lens veiledninger.

Brie�ng og debrie�ng gjorde dette til 
mer enn et medlemsmøte. Det ble et red-
ningskurs for våre medlemmer og sjåfø-
rer. 

Egenandelen for medlemsmøtet kunne 
derfor trygt faktureres som «kursavgift». 
Styret hadde imidlertid kvelden i forveien 
bestemt at man ville dekke utgiftene til 
arrangementet over avdelingens ordinære 
budsjett og i stedet gi egenandelene til 
Norsk Luftambulanse. Ti tusen kroner 
blir dermed sendt NLA som en liten 

anerkjennelse for deres bidrag for å redde 
liv. Samtidig vil NLF Vestfold utfordre 
andre fylkesavdelinger til å gjøre noe til-
svarende. 

Når bilen krasjer i 80
NLF vraket noen biler for å gjøre redningsøvelsen realistisk 
på årets høstmøte på Fokserød der både brannvesen og  
ambulansefolk deltok med stor innlevelse.

OLAV KLASSON VEFALD btv@lastebil.no0

Yrkesmesse 
Ungdomsskoleelever fra nedre deler av 
Telemark ble i begynnelsen av måneden 
busset til yrkesvalgmesse på Skogmo VGS i 
Skien for å orienteres om videre utdannings-
løp. 800 elever gikk i grupper som var innom 
de �este yrkesfag og de �kk en god intro- 
duksjon til mulighetene som yrkessjåfør. 

Ved en �n tippbil med maskinhenger fra 
Kjell Olav Høiseth Transport stod 
yngstemann i �rmaet, Ådne (20) sammen 
med Emilie Marie Nordnes (23) fra Tine, og 

forklarte hva jobbene deres går ut på, 
hvorfor de hadde valgt yrket og hva som 
kreves av personlige egenskaper. 
Variasjon i jobben, selvstendighet, greie 
arbeidstider (!), teknisk og elektronisk 
interesse og møte med mange forskjellige 
mennesker var stikkord i deres presenta-
sjoner. Begge var nylig ferdige som 
lærlinger og nå i fast jobb.

Hadde ikke undertegnede allerede snart 
vært ferdig som yrkesaktiv så tror jeg 
jammen at sjåføryrket hadde stått høyt på 
prioriteringslisten etter Ådne og Emilies 
salgstaler.

FERDIGE LÆRLINGER: Emilie og Ådne kan godt koste 
på seg smil for å være gode ambassadører for 
sjåføryrket.

I KRANA: 30 meter oppe henger den for sin siste reis.

TIL HANDLING: John Thollefsen støtter opp en fastklemt 
passasjer i varevogna.

BRUTALT: Dette er det som ble igjen etter bråstopp i 85kmt.



Mobilen må støtte WiFi Tale. 
Tjenesten kan ikke benyttes på 

kontantkort eller i utlandet.  

I godt isolerte bygg kan innendørsdekningen i blant være en utfordring. 
Som første aktør i Norge lanserer Telenor nå WiFi Tale. Med WiFi Tale 
kan du ringe og sende meldinger enten du befinner deg bak tykke 
betongvegger, inne i en heis eller dypt nede i kjelleren. Du bruker 
telefonen på vanlig måte – alt du må gjøre er å skru på vår nye funksjon 
WiFi Tale, så går samtalen via WiFi-nettet. 

Les mer på telenor.no/bedrift 

WiFi Tale
En god nyhet for 
innendørsdekningen!
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Region 4  Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland

Bra frammøte i Haugesund.

De siste årene har vi hatt tradisjon for å 
holde et medlemsmøte hos Vegvesenet i 
Haugesund. I år gikk møtet av stabelen 
midt i oktober. Arrangementet er blitt en 
viktig møteplass hvor relasjoner bygges og 
hvor samarbeidet med Vegvesenet pleies. 
Som kontrollinstans er det Vegvesenets 
oppgave å kontrollere oss, men det må 
skje med gjensidig respekt og det er viktig 
at samarbeidet er likeverdig. Møtet i 
Haugesund gir et verdifullt innblikk i 

hverandres hverdag slik at vi oppnår en 
større forståelse oss i mellom. 

Gjennomgang av de vanligste 
feilene og satsningsområder
Petter Sivertsen fra SVV hadde en god 
gjennomgang av de vanligste feilene på 
våre kjøretøy og på hvilke fokusområder 
Vegvesenet vil ha i tiden fremover. I til-
legg �kk vi et innblikk i den nye organi-
sasjonen som er på plass fra nyåret.

Hvert år vi har vært hos SVV er det 
forbundslederen som har har innledet om 
«rikets tilstand» og NLFs viktigste saker 
– så også denne gangen. I tillegg gikk 
Herman Berg igjennom sakene som vi 

arbeider med i Rogaland og på Hauga-
landet.

Jubilanter
Heller ikke denne gangen ble jubilantene 
glemt, og også denne gangen ble det delt 
ut merker. Ikke alle har mulighet til å 
komme. Forbundsleder Tore Velten og 
Herman Berg delte ut 25-årsmerket til 
Rolf Bøe som i mange år har vært aktiv i 
NLF. I tillegg �kk May Britt Nielsen, 
Knut Vikingstad, Svein O. Vetrhus og 
Herman Berg 10-årsmerket.

Vi gratulerer!

Lastebilkveld hos SVV
GODT OPPMØTE: Mange hadde møtt frem på møtet i Haugesund. (Bilde: Haugesund)

REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no0

Invitasjon til møte hos Vegvesenet 
i Stavanger
Den 27. november inviterer vi til møte med Statens vegvesen i 
Stavanger. Her blir det en titt på nye regler som er i anmarsj –  
samtidig som Vegvesenet vil dele av sine erfaringer siden sist. 
I skrivende stund er ikke programmet helt spikret, men så snart  
det er det sender vi det ut. 

Bli med, lær noe nytt og ta del i det som også er et sosialt 
arrangement. Det vil bli matservering. Påmelding skjer til  
rr@lastebil.no eller på 907 73 207.

Juletallerken på Kroverten His 
i Arendal 
I god tradisjon inviterer vi til medlemskveld på Kroverten His rett på 
utsiden av Arendal den 24. november. Kveldens tema er Bypakke 
Arendal. I tillegg kommer NLFs tekniske sjef, Dag Norvik, for å fortelle 
om de sakene NLF arbeider med opp mot Vegdirektoratet. Det blir 
servert juletallerken. Etter foredragene legger vi opp til hyggelig 
sosialt samvær. Arrangører er Østre-Agder Lastebileier-forening 
sammen med NLF Agder. 
Påmelding til rr@lastebil.no eller 907 73 207.
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Fylkesleder Rita Birkeland 
hos den nye vegsjefen

I 2017 av ble vegsjefstillingene i Aust-og 
Vest-Agder slått sammen til en stilling. 
Den nye veisjefen har bakgrunn fra poli-
tiet før han ble ansatt i styrings- og stra-
tegistaben i Statens vegvesen region Sør i 
2009. Nå får Dag�nn Fløystad ansvaret 
for å samordne Vegvesenets avdelinger i 
de to Agderfylkene. 

– Viktig å ta samfunnsansvaret på alvor
– Som en sentral aktør både på veg- og 

byutvikling er det viktig at vi i Vegvese-
net tar vårt samfunnsansvar på alvor. Mye 
bra er gjort på tra�kksikkerhetsfronten og 
ulykkesstatistikken peker i riktig retning. 
Men jeg vil se på mulighetene for å foku-
sere ytterligere på tra�kksikkerhetsarbei-
det ytterligere, sa Fløystad på møtet med 
Birkeland.

– I praksis betyr dette også at vi skal 
bestrebe oss på å være mer lydhøre overfor 

politikerne og deres ønsker og i større 
grad kunne levere på deres bestillinger. 

Hva er viktig for NLF regionalt
Selv om Nye veier AS har fått overført 
mange prosjekter er det mange saker som 
gjenstår, og Fløystad var interessert i å 
motta NLFs innspill. Ett av dem var å få 
oppskrevet alle veier i fylkene og i kom-
munene til 24 meter og 60 tonn, som er 
vikig for tømmernæringen. I tillegg kom-
mer vintervedlikehold på riks- og fylkes-
veier.

I tillegg fremførte Rita Birkeland våre 
synspunkter på byvekstavtalen i Kristi-
ansand, hvor NLF blant annet er bekym-

ret for tra�kken gjennom Gartnerløkka i 
byggeperioden og en mulig ¥askehals på 
strekningen Kolsdalen til Breimyr. En 
bekymring rundt tra�kksikkerheten på 
Varorddbrua nå i byggeperioden ble også 
diskutert. I tillegg til problematikken 
rundt en Ytre Ringvei som må rykke frem 
i køen av prosjekter. Det samme gjelder 
en �re-felts vei gjennom Kristiansand 
som bør bygges samtidig som Gartner-
løkka. 

På møtet benyttet vi også muligheten 
til å informere om Fair Transport, like 
konkurransevilkår, kabotasje og proble-
matikken rundt varebiler.

REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no0

Ny 
vegsjef 
i Agder

Vi er glad for den nye døgnhvileplassen 
langs E39 på Livold i Agder. Den gamle 
plassen er nå kraftig oppgradert og 
opprustet, samtidig som Circle K har 
bygget ut stasjonen med pauserom og 
andre fasiliteter. 

Selv om det kommer ny E39 på et 
senere tidspunkt er oppgraderingen av 
Livold kjærkommen og gir oss en 
døgnhvileplass som kan brukes i 
overskuelig fremtid.

Ny døgnhvileplass på Livold:

NLF klipte snoren
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Region 5  Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal
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Transport intelligent.

Informasjon på: +47 23 96 14 00www.cargobull.no

Siden 1892 har vi stadig fornyet oss fra 

grunnen av, slik at du kan stole fullt og 

helt på oss. Dette skal vi gjøre de neste 

125 årene også – pålitelig og innovativt.

Intelligente 
transportløsninger 

i 125 år.

Sambandet Hareid- Sulesund har lenge 
vært et problemområde, og spesielt har 
det vært problemer med fergen Ullens-
vang. Men det kan ta ¥ere år før avvik-
lingen i området er slik den skal være. På 
møtet i Molde uttalte Statens vegvesen 
at de ikke ser noen løsning før kontrak-
ten i sambandet trer i kraft i 2019/ 2020. 
Først da vil problemfergen være ute av 
bildet.

Tar nedi
På møtet tok vi også opp problemet med 
enkelte fergekaier der bilene tar nedi fer-
gelemmen ved ¥o sjø. Heller ikke her kan 
vi vente noen snarlig løsning. Ombygnin-
ger er kostbare og tar mye tid. Et annet 
problem er at dagens ferger ikke er i sam-
svar med lengde og bredde på bilene. Det 

fører til dårlig kapasitetsutnyttelse og 
unødvenige køer.

Derimot er det positivt å registrere at et 
satsningsområde de neste årene er å få på 
plass en felles standard på både ferger og 
fergekaier. Fordelen med det er at man da 
kan ¥ytte ferger fra ett samband til et an-
net om en ferge skulle få stopp eller andre 
tekniske problemer. 

Vinner frem med kampsaker
På møtet ble også listen over investerings-
tiltak på veiene i fylket gjennomgått. 
Stemningen ble svært god når det ble klart 
at NLF har fått gehør i Statens vegvesen 
for en rekke kampsaker som vi har jobbet 
aktivt med i mange år. Nå må vi bare set-
te vår lit til politikerne om at budsjettene 
fremover blir slik som forventet. 

Et annet viktig tema er døgnhvileplas-
ser. Problematikken rundt disse blir tatt 
opp på en ny samling senere i høst. På 
møtet ble det også bestemt at det bør være 
to samarbeidsmøter som dette i året mel-
lom NLF avdeling Møre og Romsdal og 
Statens vegvesen region midt.

Under er listen over NLFs kampsa-
ker som vi �kk gehør for på møtet:
•  E 39 Krabbefelt på Ørskog�ellet ( 2021)
•  E 39 LGønset- Hjelset (2019)
•  E39 Betna-Stormya (2019)
•  E136 Stugu¥åten- Rødstøl, krabbefelt 

( 2020)
•  E 136 Flatmark- Marstein ( 2021)
•  Rv 70 Oppdal- Sunndalsøra, vegutbe-

dringsstrekning  ( 2021) 

Måløy Container Transport (MCT) AS ble stiftet 
15.10.1992.

Eier av MCT, Asgeir Gill, startet sin transportkarriere 
som sjåfør hos Thor Tenden Transport i 1973. Her ble 
det mange år med kjøring i Norge og på kontinentet. 
Fra 1982 ble Asgeir også medeier i ett transport�rma i 
Måløy som hovedsakelig drev med thermotransport. 
Den første bilen i eget �rma var en Volvo F 12 som ble 
kjøpt av Tore Steen i Sties. Det ble også kjøpt en si-
delaster fra HAMMAR AB.

MCT ble etablert fordi behovet for å forenkle logis-
tikken for �skeeksporten i regionen var stort. Makrellen 
hadde frem til nå blitt transportert på tradisjonelt vis 
som pallegods på trailere fra �skebedriftene frem til 
havnen i Måløy, for så å bli skipet ut fra Norge på store 
fryseskip der Japan var et stort marked. 

Containere overtok i større grad, så �skeindustrien 
inngikk fraktavtale med MAERSK på sjø. MCT �kk av-
tale med MAERSK om frakt av containere mellom hav-
nen og bedriftene. MCT �kk også avtale med DOM-
STEIN om kjøring av �sk fra Måløy, Kalvåg og Selje, en 
avtale de har fortsatt selv om noen av selskapene har 
endret navn. Flere var skeptisk til bruk av containere, 

men historien har vist at �skeindustrien hadde rett. 
Dette var og er en rasjonell og effektiv måte å løse lo-
gistikken på. 

MCT har i dag �ere store kunder med stort volum. 
Det transporteres vann i eksport fra OLDEN, oli-
vin-sand fra SIBELCO på Åheim, konfeksjon, møbler og 
�ere forskjellige importvarer. MCT betjener et område 
fra Sunnmøre i nord, Ottadalen i øst, og Sogn & Fjorda-
ne i sør. I dag som ved oppstart, er �skeindustrien 
største oppdragsgiver. 

Fiskeindustrien er syklisk, og veldig sesongavhen-
gig. En bilpark som kan betjene toppene er derfor nød-
vendig. MCT har i dag tre sidelastere, alle av typen 
HAMMAR, og noen rene containerchassis. Fem egne 

Scania trekkvogner på gullavtaler, alle EURO 6. Ved 
behov leies det inn ekstra biler. 

Tradisjonell transport utenfor �skesesongene sikrer 
jevn drift hele året. I 2008 etablerte Asgeir sammen 
med Arve Nygård og BAMA Logistikk, KARA TRANS-
PORT. 

MCT har veldig �inke og dyktige sjåfører som har 
lang fartstid i selskapet. Den første sjåføren som ble 
ansatt for 24 år siden er fortsatt i bedriften.  I tillegg 
har bedriften en lærling. Asgeir er stolt over jobben de 
ansatte utfører hver dag, året rundt på dårlige veier. 
Alle har en sikker og trygg transport i fokus. Dette er for 
øvrig noe som kjennetegner hele transportbransjen. 
Dedikerte medarbeidere som med stor grad av yrkes-
stolthet utfører sitt arbeid med stolthet.

MCT anser det som svært viktig å være organisert i 
NLF, og har vært medlem i mange år. Asgeir er styre-
medlem i NLF Sogn og Fjordane. NLF skiltet i fronten på 
bilen er selvsagt på plass. MCT benytter NLF sitt sty-
ringssystem, Kvalitet og Miljø på Vei og har hatt dette 
nesten siden det kom på markedet.  MCT har som mål 
å etablere en kontrakt mellom MCT og NLF om FAIR 
TRANSPORT.

DAGRUNN KRAKLI0

Felles fergestandard
NLF, avd Møre og Romsdal og Statens vegvesen, region 
midt gjennomførte et samarbeidsmøte 17. oktober i Molde. 
Tema var ferger og veiutbygging.

Måløy Container Transport AS – 25-årsjubileum
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Onsdag 11. oktober var vi i møte med 
Bergen Næringsråd. På agendaen stod E 
134 med arm til Bergen og trasèvalg på 
E 39 - Hordfast. I tillegg poengterte vi at 
ressursgruppe transport i Bergen Næ-
ringsråd utelukkende består av medlem-
mer fra kollektivbransjen. Vi mente at 
NLF måtte ha en representant i ressurs-
gruppen. Det �kk vi aksept for. Vi regner 
med at vi har en representant i ressurs-
gruppen fra 28. oktober i år.

Fra Bergen Næringsråd stilte:
Atle Kvamme, næringspolitisk sjef
Vegard Kolnes, næringspolitisk rådgiver
Krister Hoaas, næringspolitisk rådgiver

Fra NLF stilte:
Per Atle Ådland, nestleder
Frode Børven, styremedlem
Jan-Ove Halsøy, regionsjef

Får inn NLF-representant

Venner på veien

Onsdag 18. og torsdag 19. oktober gjennom-
førte vi Venner på veien på Apeltun skole i 
Bergen. Det er mye tungtransport forbi skolen 
grunnet stor byggeaktivitet i nærområdene. 
Skolens rektor hadde hørt om Venner på veien 
og tok kontakt med oss. Det spesielle var at 
skolen, som er en barneskole med elever fra 1. 
– 7. klassetrinn, ville at vi gjennomførte ven-
ner på veien for alle elevene på skolen.
For 1.- 3. klassetrinn gjennomførte vi 
venner på veien slik vi kjenner opp-
legget, mens vi for 4.- 7. klasse-
trinn lagde et spesialtilpasset 
opplegg. I løpet av to dager 
hadde vi 119 elever fra 1.- 
3. klasse, og 179 elever 
fra 4.- 7. klasse. To-
talt 298 elever.
Elever og lærere 

var kjempefornøyd med opplegget. 
Fanaposten (lokalavis i Fana) 
besøkte oss på dag to. Her vil 
det komme en reportasje 
om dette viktige fore-
byggende arbeidet 
som NLF gjør.



58 NLF-MAGASINET 2017 • NR 7 

Region 6  Trøndelag

Så �kk vi en forsmak på hva som venter 
oss de kommende måneder, nemlig vinter 
med glatte veger. Det er alltid kritisk i 
denne overgangsperioden mellom som-
mer- og vinterføre. Ikke alle som ferdes 
på vegen har riktig dekkutrustning eller 
omstilt hodet på at det er vinterføre på 
mange plasser. Derfor er det ekstra kre-
vende å være yrkessjåfør i denne perioden. 
Det hele blir ikke enklere når man opp-
lever at det ikke blir iverksatt tiltak ved 

glatt føre. Det er nå en gang slik at tåken 
etterlater seg isete veger under gitte vær-
forhold i skumringstimen. Dette har vi 
kunnskap om, så hvorfor gjør man ikke 
noe med det? Kan det være så enkelt at 
man ikke er klar med alt utstyr og mann-
skap? Vi vet jo at mye ressurser er bundet 
opp i asfaltprogrammene som ennå pågår. 
Vi må forvente at vintervedlikeholdet blir 
utført på en tilfredsstillende måte kom-
mende vinter. 

Tåka som blir til is

En forsmak på vinteren

Etter mange år med mye påtrykk fra næ-
ringslivet har vi endelig blitt hørt og det 
er vedtatt i Sør-Trøndelag fylkeskommu-
ne og Bystyret i Trondheim kommune at 
næringstransporten skal inn som en del 
av Miljøpakken fra 2018. Hensikten med 
møtet var å diskutere det pågående arbei-
det med nye mål for Miljøpakken. Vi �kk 
muligheten til å komme med innspill 
knyttet til næringstransport i Miljøpak-
ken, bidra til å utforme mål, samt tiltak 
for å nå målene. 

Næringslivet har en tydelig forventning 
om at det utvikles positive virkemidler for 
næringstransporten, og ikke kun ekstra 
avgifter. Det er viktig å merke seg at 
næringstransporten ofte ikke har noe re-
alistisk alternativ til å bruke vegen. For-

tetting vil også gi økt næringstransport 
inn i de områder som fortettes. Jo ¥ere 
folk, jo mere varer og tjenester må til. Det 
er også viktig å påpeke at næringstrans-
porten er avhengig av e�ektive vegsystem 
som sikrer god ¥yt i tra�kken. God ¥yt 
bidrar til mindre utslipp pr kjørte kilome-
ter. Så er det også slik at fremtidens ut-
slippsfrie kjøretøy trenger vegsystemer, 
noe som understreker behovet for at vi 
tenker kapasiteter når vi planlegger og 
vedtar hvilke løsninger vi skal bygge for 
fremtiden. En annen sak er at man må 
nok stille seg spørsmål om inntekts-
grunnlaget i Miljøpakken etter hvert som 
bilparken blir utslippsfri. Uansett blir det 
spennende å få være med på arbeidet med 
å utforme byutviklingen.

ROAR MELUM rm@lastebil.no0

Åpen dag hos 
Forset Grus AS
Den 29. september var det åpen dag hos 
Forset Grus. Mange tok turen innom og �kk 
oppleve bedriften fra innsiden. En runde 
rundt på området med fagkyndig 
orientering fra Ole Arild Haugum gjorde et 
kraftig inntrykk på de �este. Det er ingen 
tvil om at et gruslass ikke bare er et 
gruslass. Her snakker vi om kvalitetskrav 
og spesi�kasjoner som gjør denne 
virksomheten til en kompetansebedrift av 
stort format. Kompetent personell og riktig 
utstyr er avgjørende for bedriftens 
resultater. Ekstra godt er det å se at man 
har investert i tippbiler som har nyeste 
sikkerhetssystem fra Volvo. Da snakker vi 
om et system som skal forhindre at 
sjåførene kjører med platten oppe, noe vi 
vet har ført til en del ulykker opp gjennom 
tidene. Systemet sørger for at det går en 
alarm inne i bilen dersom platten ikke er 
nede. Videre vil det sørge for at bilen 
mister pådrag dersom farten overstiger 30 
km/t. Etter min mening bør alle biler 
benytte et slikt system.

AMO-kurs i Nord 
og Sør
Den 27. september var det nok en gang 
klart for uttak til et nytt AMO-kurs i 
samarbeid med NAV og Heimdal 
Tra�kkskole. Over 50 kandidater møtte 
med et sterkt ønske om å slippe gjennom 
nåløyet. Fra vår side stilte 8 representan-
ter fra forskjellige bedrifter. Etter en 
innledende runde i plenum ble kandidate-
ne intervjuet av våre folk. Vi forkuserer på 
holdninger og innstilling hos kandidatene. 
Er dette en person som vi kan tenke oss å 
ansette i vår bedrift? 

Etter at alle er intervjuet foretar vi en 
felles evaluering med påfølgende 
rangering av kandidatene. Til slutt sitter vi 
igjen med 16 personer som får tilbud om 
kursplass. Kurset går over 19 uker og 
elevene kommer ut som yrkessjåfører med 
C, CE, YSK og ikke minst gode holdninger. 

Den 3. oktober var det også duket for 
uttak til det første AMO-kurs for lastebil i 
Nord-Trøndelag. Det hele etter modell av 
de kursene vi har gjennomført med stor 
suksess i Sør-Trøndelag. Interessen har 
lenge vært stor og 33 spente kandidater 
møtte med et sterkt ønske om å slippe 
gjennom nåløyet denne dagen.

Næringstransportgruppe 
i Miljøpakken
Den 5. september var det oppstartsmøte for nærings- 
transportgruppen i Miljøpakken. 
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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

Vaskekjemi produsert for 
norske forhold!

Prowash kjemikalier er produsert i Norge for å få et 
produkt som er tilpasset norske forhold og samtidig 
opprettholder våre strenge krav til kvalitet og miljøhensyn. 
Prowash serien består av vaskekjemi til både selvvask, 
maskinvask samt gulv og industrivask

Kjemico leverer høytrykksutstyr og 

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

Venner på veien
Den 19. september gikk starten for høstens runde 
med Venner på veien. Første skole ut var Mælan 
skole ved Sørfjorden i Rissa kommune. Hele 84 
elever deltok sammen med sine lærere. I 
samarbeid med Consto gjennomførte vi en 
sikkerhetsdag der Venner på veien var en del av 
opplegget. Mælan skole vil det nærmeste året bli 
en stor anleggsplass da det skal rives, rehabilite-
res og bygges nytt. Store maskiner og ikke minst 
mange lastebiler vil prege området i denne tiden. 
Derfor var det viktig at vi gjennomførte denne 
dagen med blant annet søkelys på blindsoner 
rundt de store kjøretøyene. 

Den 5. oktober besøkte vi Hunn skole på Skage, 
midt mellom kommunesenteret i Overhalla og 
Namsos. Her er det 150 elever og 25 ansatte. Det 
var femti spente 1. og 2. klassinger som tok imot 
oss. De kunne bekrefte at voksne var for dårlig til å 
bruke re�eks. Derfor ble vi enige om at alle skulle 
utnevnes til re�ekspoliti og at det heretter blir 
husarrest for de voksne som ikke bruker re�eks. 
Etter �lm og undervisning innendørs, fortsatte vi 
ute på fotballbanen der tre lastebiler var parkert. 
Alle �kk sitte bak rattet slik at de �kk danne et 

bilde av hva blindsoner er. Om de ikke husker det 
som ble sagt denne dagen, så er det ingen tvil om 
at de sitter igjen med det visuelle inntrykket.

Den 6. oktober startet vi på Bangsund skole 
som er en kombinert barne- og ungdomsskole i 
Namsos kommune. 176 barn og unge i alderen 6 
til 16 år er skolens elevgruppe. Skolen har 42 
ansatte. Vi �kk gleden av å treffe 17 førsteklassin-
ger som virkelig koste seg i regnværet. Marianne 
Aasen stilte med lastebil og det var ingen tvil om 
at ungene trivdes bak rattet. Det må også nevnes 

at man er tidlig ute når man kommer fra 
Bangsund. Nesten alle kunne berette om at de 
allerede har kjørt bil, traktor og 4 hjuling. Om ikke 
det var nok, så var det jammen en som hadde 
skutt elg også. Tidlig krøkes får man si.

Deretter gikk turen til Vestbyen skole i Namsos 
kommune som har trinnene 1-7. klasse. Her 
gjennomførte vi med til sammen 66 elever fra 1. 
og 2. trinn. Som takk for at vi besøkte skolen, sang 
alle elevene en sang av Marcus og Martinus. Skal 
si de kunne teksten på rams.

FORNØYDE UNGER FORAN LASTEBILEN: Lokalt næringsliv stilte med biler som ungene �kk boltre seg i. Bak rattet �kk de 
oppleve blindsonene med egne øyne. 
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Region 7  Nordland, Troms og Finnmark

Vi stiller med lastebil fra lokalt medlem, 
re¥eksvester til alle barna og �lm. Utsty-

ret blir benyttet for å skape forståelse for 
de farlige situasjonene som kan oppstå 

med tunge kjøretøy. Det er ikke tvil om 
at opplevelsene i lastebilen er de som hus-
kes best, men barna har samtidig fått en 
god forståelse for blindsonen rundt kjøre-
tøyene. Under leken i klasserommet er det 
lek på en matte med vegillustrasjoner. 
Her er det helt tydelig at det er mer stas å 
kjøre trailer enn å være fotgjenger. Stian 
Holmgren fra Holmgrens transport stilte 
med bil på Kvalsund skole, i Vestre Jakob-
selv var det Ørjan Harrila som bidro med 
kjøretøy og førstehåndsinformasjon om 
sjåføryrket.

Venner på veien

Enstemmig nei fra Nordland fylkeskommune
EUs mobilitetspakke ble enstemmig forkastet under fylkestinget 9.-10. oktober i Svolvær. 
Det var partiet Rødt ved representanten Skotåm som ved interpellasjon satte søkelyset 
på mobilitetspakkens effekter for norsk lastebilnæring. Administrasjonen i region 7 
hadde «matet» saksbehandler i fylkeskommunen med NLFs syn på saken, og komplet-
terte med diverse synspunkter fra sentrale nettsteder. Dette er en seier for norsk 
lastebilnæring og det er spesielt interessant at det er et enstemmig fylkesting som 
forkaster de endringene som EU foreslo. Det viktigste punktet i mobilitetspakken er, etter 
vår mening, endringene i kabotasje-reglene. Det nye forlaget ville slått beina under en 
norsk transportnæring, som allerede sliter med knappe marginer. Region 7 håper at de 
øvrige fylkestingene vil følge opp saken fra Nordland slik at signalene til Stortinget blir 
entydige.

Vellykkede høsttreff 
Tradisjonen tro ble både høsttreffene 
i Troms og Finnmark avholdt sammen 
med MEF. Det var svært godt oppmøte 
fra leverandører og medlemmer både 
i Alta og i Tromsø. Samarbeidet med 
MEF har fungert i mange år og de �es-
te NLFere kjenner godt sine kollegaer 
fra MEF. Det faglige programmet �kk 
svært positiv kritikk og det sosiale går 
som vanlig på skinner.

Det har vært stor aktivitet med Venner på veien på skolene i 
landsdelen, med besøk på Finnsnes, Storsteinnes, Stokmark-
nes, Kvalsund, Vestre Jakobselv og Saltdal. 
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Jubilanter:

50
09.11

60
18.11

60
09.12

60
19.11

65
14.11

Ann-Kathrin Storhaug v. Rappe, 2665 Lesja
Ann-Kathrin Storhaug v. Rappe er daglig leder, medeier og tredje generasjon i  
familiebedriften Lesja Bulldozerlag as. Hun er mor til fem: tre gutter og to jenter.
Bedriften har vært medlem i NLF siden tidenes morgen, og hennes far Gunnar Storhaug  
var aktiv i �ere verv. For Ann-Kathrin holder det først og fremst til å drive Lesja Bulldozer-
lag. Det er lett å forstå. Hun er lokalpolitiker med to perioder for Høyre i kommunestyret i 

Lesja – og hun er glad i å reise når tiden strekker til. Selv om mange kontinenter er besøkt er det ekstra 
trivelig på hytta på Dalsida i Lesja. Der blir dagene fylt med fjellturer og �ske.

Lars Ragnar Eidet, 7380 Ålen
Lars Ragnar Eidet startet å kjøre med en septikbil i 1985, før han gikk over til tippbiler  
mot midten av 90-tallet. I dag eier han en Scania 164 snutebil som han har en forkjærlig-
het for. Det går igjen også når man ser på hans interesser som i all hovedsak dreier seg 
om veteranbiler. I tillegg trives han på setra og gjerne på en kjøretur med hest og vogn.

Magne Wangen, 2560 Aurdal
I 1980 var Magne Wangen å se bak rattet på en Bedford fullastet med byggevarer.  
Den kjørte han helt til 1996 når bilen ble byttet ut med en Volvo F95.
I dag har han tre biler som går i dyretransport for Nortura. Samtidig er han kasserer  
for Østerdal Lastebileier-Forening.

Gunnar Arnold Hansen, 9107 Kvaløya
Gunnar Arnold Hansen startet karrieren i 1978, og har holdt på med brøyting i 38 år. Sammen med sin 
yngre bror tok han over brøyte-roden for sin far. I begynnelsen av oktober var han nede i Sandefjord og 
hentet sin nye tippbil Mercedes Arocs 3763. 
På fritiden er han opptatt av sykling, skiturer, jakt og er generelt glad i friluktsaktiviteter. 
Gratulerer så mye med dagen pappa! Vi er veldig glade i deg alle sammen. Hilsen oss i familien.

Alv Ervik, 9402 Harstad
Sin karriere startet Alv Ervik i 1979 med tippkjøring og brøyting. I dag har han åtte biler 
som fordeler seg på container, krok, trekking og tippkjøring. Siden slutten av 80-tallet har 
Alv vært styremedlem i NLF Troms og siden 2010 har han hatt en plass i NLFs forbundsstyre. 
Noen hobby har han ikke, for som han selv sier: Arbeid og hobby går over i hverandre.
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Einar Johnsen Bakka
Han er åpenbart aktiv. Fortsatt er Einar Johnsen Bakka interessert i idrettsarbeid, og han har vært  
fylkesleder i Telemark, ordfører i representantskapet sentralt. To landsmøter har han også dirigert. Og for  
de som lurer, bil har han også kjørt. Det har han gjort siden 1946 hvor han tok serti�katet. Siden har  
han kjørt gods med Volvo og Scania i inn og utland.

Erik Johannessen, 9103 Kvaløy
I 1976 begynte Erik Johannessen sin sjåførgjerning. Han har kjørt det meste og har også vært aktiv i NLF. 
Først lokalt som formann i 1985, så fylkesformann i 1987 ført han ble en del av hovedstyret i Region 7  
i fra 1992 til 2006. Fra 2007 har han vært pensjonist men er fortsatt litt aktiv i ulikt styrearbeid og 
konsulentarbeid.
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80 år
15. Gunnar Leer , 3358 Nedre Eggedal

75 år
9. Hallvard Langkås, 3801 Bø i Telemark

30. Rein Braathen, 3970 Langesund

70 år
13. Arild Benjaminsen, 8360 Bøstad

24.  Jørgen Langum, 3019 Drammen

27.  Magnar Stene, 8680 Trofors

65 år
4. Tor Arne Severinsen, 9040 Nordkjosbotn

13. Per Gunnar Taraldsøy, 5591 Etne

19.  Bjørn Johan Fallet, 2150 Årnes

29.  Terje Odvar Larsen, 2230 Skotterud

60 år
2. Annie Høgvoll, 2830 Raufoss

9. Magne Wangen, 2560 Alvdal

15 Oddvar Ivarson, 4760 Birkeland

18. Leif S. Lillestrøm, 2560 Alvdal

23. Gunnar Olafsen, 8011 Bodø

30. Jan Egil Dybvik, 7023 Trondheim

55 år
9. Øivind Arne Pedersen, 3677 Notodden

25. Per-Ivar Heggedal, 1920 Sørumsand

26. Lars Heikki Saari, 9520 Kautokeino

50 år
7. Johnny Johansen, 5537 Haugesund

8. Bjørn Simensen, 2335 Stange

15. Rune Olsen, 7072 Heimdal

16. Ståle Veum, 7080 Heimdal

17. Tor Arne Utengen, 3420 Lierskogen

17. Sverre Nesse, 5912 Seim

19. Willy Solbjørg, 4460 Moi

19. Jan Roar Fjeld, 2008 Fjerdingby

22. Nils Terje Hannevold, 3092 Sundbyfoss

22. Espen Graarud, 1655 Sellebakk

22. Ole Johni Havn, 6940 Eikefjord

23. Arne Helge Lauvdal, 3855 Treungen

23. Lars Fossum, 1534 Moss

23.  Dag Frode Ek Arnesen, 1621 Gressvik

25. Stig Kristiansen, 8038 Bodø

29. Svein Myhre, 3083 Holmestrand

30. Endre Olav Gjerde, 6315 Innfjorden

Fødselsdager i desember



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
c/o Rolands, Mjåvannsveien 188,  
4628 KRISTIANSAND S
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 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

Ressurspersoner

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 

Ressurspersoner 

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

Rogaland Endre Krakk krakk@online.no 48 12 48 60 
 Harald Reinertsen har-rei@online.no 91 18 76 24 

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

Sogn og Arne Steinar Indrebø  arnesteinar.indrebo@mesta.no 90 83 32 27 
Fjordane 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 
 Odd Inge Tøsse sv-ktoe@online.no 90 12 70 65 

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 Karstein Larem ka-lare@frisurf.no 95 12 24 85 
 Kjell Fredrik Solberg kjsolb2@frisurf.no 90 72 63 35 
 Fred Karoliussen f-karol@online.no 91 54 28 05 
 Nils Harry Jakobsen njojako@online.no 41 55 03 23 

Troms Arnold Hauan arnohaua@online.no 95 24 22 23 
 Elling Haukebøe elling@haukeboe.no 90 58 64 90 
 Ann Pauline Eliassen annp@eliassens.no 98 87 50 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
 Freddy Aasheim freddy.aasheim@hotmail.com 93 89 31 93

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 38s
 Mai Grete Skjelsvold mai.grete@hotmail.com 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 Oddbjorn.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@li�.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 
 Jon 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 

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 

Fylke Navn E-post Mobil

Kollegahjelpen



 

u

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

 

s ss ka  u så ta 
a re typer kurs, blant 
annet ADR, arbeidsvarsling, 
bakløfter, truck og 
repetisjonskurs løyve.  

 e le
år u rabatt på 

alle våre kurs! 

Sjekk ut vår kursoversikt på www.transportkompetanse.no



for tilliten!
Vi er både stolte og glade for at NLF har valgt oss som 
sin samarbeidspartner de neste sju årene. NLF og If har 
 samarbeidet siden 1974, og sammen har vi utviklet en unik 
og markedsledende totalpakke for norske transportbedrifter.  

Vi skal nå sikre videreutvikling av riktige produkter for 
bransjen og møte fremtidens utfordringer på en optimal 
måte sammen med NLF.
Vårt felles fokus vil være på et langsiktig, åpent og nært 
samarbeid. Vi gleder oss til fortsettelsen!

TUSEN TAKK

Sammen for tryggere transport
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