
Dette handler om at transportkjøpere med viten og vilje velger useriøse tran- 
sportører for å spare penger, og regner med at de slipper unna dersom det avdekkes 
regelbrudd. Den tida er forbi. – NLF-direktør Geir A. Mo.   Side 26
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Samme ytelse.
Lavere utslipp.

Volvo Trucks. Driving Progress

SAMME YTELSE SOM DIESEL.
Vår nye gassdrevne Volvo FH LNG og FM LNG har samme ytelse og kjøredynamikk som 
dieselbilene du kjenner fra før. Men med et CO2 fotavtrykk som er opp til 100% lavere*.

Bra for din lønnsomhet og bra for miljøet.
*Utslipp kan reduseres med opptil 100% dersom bilen drives av biogass og HVO-diesel, målt fra “kilde til hjul”.

Les mer på: www.volvotrucks.no
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Så skjedde det som vi visste ville skje: En utenlandsk transportør, i dette tilfellet Kreiss, er tatt med buksene 
nede og må stå til rette for grov utnyttelse av lavtlønnet arbeidskraft ved utførelse av kabotasjeoppdrag i 
Norge. De henter arbeidstakere fra Ukraina, et land hvor gjennomsnittslønnen ifølge nettstedet Trading 
Economics ligger på under 2 400 kroner i måneden. Kontraktene NLF-Magasinet har fått tilgang til avslører 
ulovlig lange arbeidstider og en månedslønn på 370 euro. Ikke en dårlig lønn i Ukraina, men likevel bare 
halvparten av gjennomsnittslønnen i Latvia, hvor selskapet er lokalisert. Fordelt på de 240 månedlige  
arbeidstimene utgjør dette i underkant av 15 kroner i timen.

Dette er heller ingen småfisk på det norske markedet; hvis du er yrkessjåfør i Norge er det nesten helt 
usannsynlig at du ikke treffer på en Kreiss-bil i løpet av en arbeidsdag ute på vegen. Ifølge selskapet selv  
utførte de rundt 2 500 kabotasjeoppdrag i 2017 alene. Med et slikt trafikkvolum er de selvfølgelig godt kjent 
med reglene knyttet til minstelønn og arbeidsvilkår. Likevel klarer Kreiss av en eller annen grunn ikke å 
fremskaffe tilstrekkelig dokumentasjon på at de følger reglene når Arbeidstilsynet krever dette. 

Hva er det tristeste her? At sjåfører fra Kreiss har kjørt tusenvis av oppdrag i Norge på det som her i landet 
fremstår som rene slavekontrakter? Eller at transportkjøperne åpenbart ikke har løftet en finger for å under-
søke hvorfor prisnivået ligger så mye lavere enn hos konkurrentene? Eller at Kreiss slett ikke er alene om å 
drive en slik praksis, i et land hvor det dessverre er altfor lav risiko for oppdagelse og enda lavere risiko for å 
få betydningsfulle sanksjoner?

Ved siden av saken vi omtaler i dette magasinet, følger vi også nøye med på en pågående rettssak i  
Danmark, hvor en rumensk sjåfør tidligere ansatt i Bring Trucking har saksøkt det slovakiske underselskapet 
og sine norske hovedeiere. Grunnen? Han har aldri kjørt transport i verken Romania eller Slovakia. Han ble 
derimot fraktet med minibuss til Danmark, hvor den praktiske operasjonen er basert. Derfra kjørte han 
transport for IKEA, utelukkende i de skandinaviske landene. Ikke for skandinavisk lønn. Heller ikke for slova-
kisk lønn. Nei, han fikk bare 381 Euro i måneden -  omtrent på nivå med de ukrainske Kreiss-sjåførene. Kanskje 
vil disse to sakene utgjøre dråpen som endelig får begeret til å renne over?

En ting er sikkert: Dette har vært en varslet katastrofe. Både NLF og sjåførorganisasjonene har slått alarm 
i flere omganger. Arbeidstilsynet og Statens vegvesen har lyttet og deretter intensivert innsatsen mot orga-
nisert transportkriminalitet. Det er bra, men fortsatt mangler de store reaksjonene. Fortsatt tillates det at 
transportkjøperne ser andre vegen mens de rett ut innrømmer at de ikke følger sine lovpålagte plikter 
knyttet til informasjons- og påseaktivitet mot innleide transportører.

Vi vil i alle fall sørge for at saken som omtales i denne utgaven av NLF-Magasinet ikke forsvinner med det 
første. Kreiss har brutt loven. Det har også transportkjøperne. Det må få konsekvenser. Langt større konse-
kvenser enn det Arbeidstilsynet foreløpig har antydet. For hvis ikke dette er saken som får myndighetene til 
å våkne, er det vanskelig å se for seg hva som skal til.

Gratulerer, Tore Velten!
Hele NLFs leder, Tore Velten rundet nylig 60 år og ble feiret etter alle kunstens regler av familie, NLF- 
ansatte, forbundsrepresentanter, næringsfeller og samferdselspolitikere. Etter nesten to år som leder 
er han fortsatt like tydelig, lyttende, inspirerende og trygg i sin rolle som forbundsleder. Både ansatte 
og medlemmer setter stor pris på den lune og rolige personligheten, humoren og engasjementet. Sam- 
tidig er han en ekte ildsjel når det kommer til arbeidet for å styrke trafikksikkerheten både blant laste-
bilsjåfører og i trafikken forøvrig. Les vårt portrett av forbundslederen på side 40. 

Skandalen 
næringen har 
ventet på

Leder
Administrerende direktør Geir A. Mo



scania.no

en solid partner
Hos Scania har vi en solid historie for å overvinne tøffe utfordringer. Nå står XT-serien klar til å forme 
neste kapittel. Den robuste stålstøtfangeren med kraftig tauekrok, frontlampebeskyttelse, robuste 
speilhus, høyt luftinntak og eksosrør, er bare noen av funksjonene som gjør XT til en perfekt partner 
under vanskelige forhold.
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AKTUELT & SMÅSTOFF

Først i køen
Norge blir blant de første landene i verden som får MANs nye elektriske varebil, 
eTGE. Bilen, som bærer nært slektskap til Volkswagen Crafter, er i første omgang 
tenkt som en distribusjonsbil for bytra�kk. MAN oppgir rekkevidden til 160 kilome-
ter og bilen kan ha en maksimal nyttelast på 1700 kilo som 4,25-tonner. 

Ifølge MAN er den gjenomsnittlige kjørelengden for rundt 70 prosent av alle 
varebiler som brukes i nærtransport rundt 100 kilometer. Dermed vil MAN eTGE i 
de �este tilfeller ha mer enn nok rekkevidde.

Bilen har en fartssperre på 90 kilometer i timen, hurtiglading og den bruker 
CCS-ladestystem som er utbredt og som i dag også brukes av en rekke elbiler. 

Til forskjell fra elbiler slår ikke fordelene ut like gunstig for elektriske varebiler 
fordi varebiler er omgitt av et annet avgiftsregime enn personbiler her hjemme. 
Noen pris på eTGE i Norge er ikke klar, men i Tyskland oppgis prisen til å være 
69 500 euro.

Elbilfordeler for biogass?
Arbeiderpartiet og Miljøpartiet de Grønne ønsker at kjøretøy drevet av biogass skal få samme 
fordeler som elektrisk drevne kjøretøy. Til NRK sier Espen Stoknes i MGD at man snakker om 
fritak fra bompenger, tilgang til kollektivfelt, gratis parkering og redusert engangsavgift.

– Alle sier at de er for biogass og da må vi sørge for gulrøtter, sier Stoknes til NRK.Han 
omtaler biodrivstoff som svært lovende fordi det tar vare på avfallet og fordi det kan utvikle 
seg til å bli en stor næring i Norge.

TIPS OSS
redaksjonen@lastebil.no

Master på 
strøm

Tar vi med den lille Twizy – som  
Renault leverer i en «varebilut- 
gave» – Zoe og Kangoo, har den 
franske bilprodusenten allerede en 
solid tilstedeværelse blant elektris-
ke nyttekjøretøyer. Nå lanserer de 
også Master Z.E. Det er en varebil 
på størrelse med Mercedes Sprinter, 
Volkswagen Crafter og MAN TGE. 
Men i motsetning til MAN sin elek-
triske versjon av TGE blir Masteren 
en bil med kortere rekkevidde.  
Renault oppgir den til å være 120 
kilometer og ladetiden oppgis til 
seks timer med Renaults egen wall-
box på 7,4 kW. 

Elmotoren er den samme som  
sitter i blant annet Zoe, men ytelsen 
er hevet noe. Likevel, 76 hestekref-
ter, eller 57 kilowatt, er ikke overdå-
dig på en Master. Men �eksibel blir 
den i alle fall. Den kan leveres i tre 
lengder og i tre ulike høyder. Nytte-
lasten vil være fra 975 til 1128 kilo. 
I tillegg kan den leveres som et rul-
lende chassis klart for ulike påbygg.

Prisen i Norge er ikke klar. 
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FØRST: Norge blir blant landene hvor MAN først lanserer sin elektriske varebil, eTGE. (Foto: MAN) 

FRITT FREM: Har du biogass på tanken kan du få elbilfordeler. Det ønsker i alle fall Arbeiderpartiet og MDG, som nå 
fremmer forslag om dette i Stortinget. (Foto: Volvo) 

ELEKTRIFISERT: Renault bruker teknikk fra 
elbilen Zoe når de nå bygger en elektrisk utgave 
av Master. (Foto: Renault) 



Groupe PSA er markedsleder på lette nyttekjø-
retøy i Europa, og styrker nå produksjonen av 
de mellomstore kompakte varebilene. I tillegg 
til dagens produksjon på Hordain-fabrikken i 
Frankrike, oppgraderes fabrikken i Luton til å 
kunne produsere biler på PSA-plattform fra 
2019.

I 2017 solgte Groupe PSA 476 500 lette nyt-
tekjøretøy, en økning på 15 prosent. Legger du 
til personbilvariantene snakker vi om 658 000 
biler.

Investeringene i Luton er et resultat av 
samarbeidet mellom arbeidstakerorganisa-
sjonen Unite Trade Union og fabrikken i Luton, 

kombinert med �eksibiliteten i dagens lakke-
ringsavdeling. Når investeringen er gjennom-
ført mot midten av neste år, vil fabrikken som 
produserte rundt 60 000 Vivaro i 2017, være i 
stand til å produsere 100 000 biler basert på 
EMP2-plattformen til PSA.

- Resultater fører til bærekraft, og jeg vil 
takke alle de involverte, spesielt den gode vil-
jen til samarbeid fra fagforeninger og den bri-
tiske regjeringen. Dette er en viktig milepæl 
for fremtiden til fabrikken, og et viktig steg på 
veien til å lykkes med å levere de beste pro-
duktene i segmentet, sier sjefen for Groupe 
PSA, Carlos Tavares. 

Vil øke lengdene
Finske transportmyndigheter jobber for å innføre mulighet for å kjøre med vogntog på 
34,50 meter i Finland. For å få dette på plass må en lovendring til som åpner for å endre 
lengdebegrensningene fra dagens 25,25 meter. Bakgrunnen for forslaget er øke effektivi-
teten på transportene og å skåne miljøet.

– Ved å øke lengdene vil vi kunne redusere utslippene fra transportsektoren gjennom 
økt effektivitet. Neste steg vil være å øke totalvektene, sier den �nske transportministeren, 
Anne Berner. 

– De nordiske landene har lenge akseptert tyngre og lengre lastebiler enn hva som er 
tilfellet i Europa for øvrig. Vi ser at dette fører med seg fordeler med hensyn til effektivitet 
og mindre utslipp, og ønsker forslaget fra Finland velkommen, sier Marte Halvorsen i NLA.

Minneord 
Jens Nilsson
Det er med stor sorg vi har mottatt 
nyheten om at MEP Jens Nilsson 
har avgått ved døden. VI har hatt 
gleden av å arbeide tett med ham 
de siste årene på mange av sake-
ne som passerte hans bord som 
medlem av Europa-parlamentet. I 
mange av sakene delte vi hold-
ninger, bekymriger og løsninger i 
vårt arbeid for å forsøke å gjen-
skape ”fair competition” for vei-
transporten i Sverige, i Norden og 
i EU.

Jens etterlater seg et viktig bi-
drag til dette arbeidet. Vi vil sav-
ne hans del i dette. Jens hadde 
også et sterkt bånd til lokale og 
regionale spørsmål, og lykkes 
med å skape en link mellom ar-
beidet i EU og arbeid på lokalt og 
på regionalt nivå.

– Jens var en tradisjonell politi-
ker som fokuserte på resultater, og 
selv om vi representerte to ulike 
sider på arbeidsmarkedet, kunne 
vi alltid ha en åpen og konstruktiv 
dialog med Jens. Han var en god 
mann. Våre tanker går til han  
famile, venner og til hans kolleger i 
Europa-parlamentet, uttaler NLA.

Også NLFs direktør, Geir A. Mo, 
har gode minner fra sine møter 
med Jens Nilsson.

– Jeg hadde gleden av å møte 
Jens Nilson ved ulike anledninger, 
seneste i en middag rett før jul 
2017.  Jeg opplevde ham som en 
sann venn av transportnæringen 
og en politiker som forstod våre 
utfordringer.  I desember i fjor la 
han frem første utkast til merkna-
der i forbindelse med parlamen-
tes behandling av mobilitetspak-
ken. Dette utkastet viste til fulle 
hvilken forståelse han hadde for 
utfordringene transportnæringen 
står ovenfor. Han vil bli savnet og 
jeg vil gjerne også lyse fred over 
hans minne.
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Skal bygge Opel Vivaro i Luton
NY: I 2019 lanseres den nye Opel Vivaro. Bilen skal bygges i Luton på en plattform fra PSA. (Foto: Opel)



10 NLF-MAGASINET 2018 • NR 310 NLF-MAGASINET 2018 • NR 2

AKTUELT & SMÅSTOFF

Rekordår for Mercedes-Benz Vans
2017 ble nok et rekordår for Mercedes-Benz Vans, Daimlers varebildivisjon. Både i antall 
enheter, omsetning og EBIT økte resultatene til nye høyder.

Antall solgte biler har økt gjennom de siste fem årene, og Mercedes-Benz Vans har 
dermed hatt 4 påfølgende rekordår. I 2017 endte antall solgte enheter på 401 000 mot 
359 100 i 2016, en økning på 12%, mens omsetningen økte med 3%. Til tross for høye 
investeringer, i både utvidelse og fornyelse av produktporteføljen, samt nye fremtidsret-
tede tjenester, endte avkastningen på omsetningen på 9,0 %.

 Volker Mornhinweg, leder av Daimlers divisjon «Mercedes-Benz Vans», uttalte under 
presentasjonen av resultatet:  Grunnlaget for denne suksessen er vår strategi «Merce-
des-Benz Vans goes global». Med den sikrer vi vår bærekraftige vekst, så vel som en 
systematisk utnyttelse av nye forretningspotensialer. Vi har gjort betydelige investerin-
ger i 2017 og vil fortsette dette også i 2018.

 I begynnelsen av fjoråret annonserte Mercedes-Benz Vans investeringer på over to 
milliarder euro for årene 2017 og 2018. De viktigste investeringene er knyttet til den nye 
pickupen, Mercedes-Benz X-Klasse, og den nye generasjonen Sprinter, samt innovative 
systemløsninger som lanseres i forbindelse med kjøretøyene fra Mercedes-Benz Vans.

VENDEPUNKT:  - Neste generasjon Sprinter, vårt nye �aggskip, vil markere et vendepunkt, fordi den blir vårt 
første fullt tilkoblede kjøretøy. Mercedes-Benz Vans endres dermed fra å være en ren kjøretøyprodusent til å 
bli en leverandør av komplette transport- og mobilitetsløsninger for våre kunder, sier Volker Mornhinweg. 
(Foto: Mercedes-Benz)

Har reddet over 
6500 matporsjoner 
fra søppelkassen
Norske stasjonskunder hindrer tusenvis 
av porsjoner med mat fra å ende opp i 
søpla. Hele 72 Circle K-stasjoner over 
hele landet kjemper mot matsvinn ved 
hjelp av Too Good To Go-konseptet.

– Å kaste mat er sløsing med ressur-
ser og gode produkter. Vår ambisjon er 
at stasjonene våre skal kaste minst 
mulig mat hver eneste dag. Derfor er vi 
svært glade for at så mange kunder 
hjelper oss med å redde mat som ellers 
ville blitt til avfall, sier Alexander 
Bettum i Circle K Norge.

Ifølge Too Good To Go har Circle K 
Norge i løpet av noen måneder reddet 
6543 porsjoner med mat fra å bli kas-
tet. Dette tilsvarer cirka 14,6 tonn 
CO2-ekvivalenter – noe som igjen til-
svarer om lag 115 �yreiser tur-retur 
mellom Oslo og Bergen.

Den norske mobilappen Too Good To 
Go kobler sammen butikker, spiseste-
der, kafeer, bakerier og energistasjoner 
med rundt 460 000 «matreddere» over 
hele landet, og hver dag er miljøbevis-
ste kunder innom Circle K-stasjoner 
over hele landet og redder bagetter og 
ferske bakevarer som snart skal kastes.

I april signerte Circle K Norge AS til-
slutningserklæringer til bransjeavtalen 
om reduksjon av matsvinn, og er der-
med en av �ere store norske bedrifter 
som skal bidra til at matsvinnet i Norge 
reduseres med 50 prosent innen 2030.

REDD MATEN: Ved 72 Circle K-stasjoner 
over hele landet kan du bekjempe 
matsvinn ved å kjøpe en Too Good To 
Go-pose. (Foto: Johnny Syversen)

Sverige best på fornybart i EU
I 2020 – eller om under to år - skal ti 
prosent av veitransporten utføres med 
fornybart drivstoff i EU. Så langt er 
det bare Sverige og Østerrike som 
oppfyller kritieriene, og Sverige er 
lengst fremme ifølge en undersøkelse 
gjort av Eurostat. For allerede i dag 
går 30,3 prosent av all transport i 
Sverige med biler som kjører på forny-
bart drivstoff. Dermed er Sverige langt 
over gjennomsnittet i EU som nå er på 
syv prosent.

LANGT FREMME: I Sverige går over tretti prosent 
av all transport på vei med biler som kjører på 
fornybart drivstoff. (Foto: NLF arkiv) 

Tell kilometer, ikke penger.
Actros ligger i tet når det gjelder oppetid. Ikke bare får du en Mercedes-Benz
med et fleksibelt servicesystem som, ut i fra ditt bruk, reduserer kostnadene.
Du får også en bil med imponerende kjøredynamikk og gjennomtenkte løsninger.
Fordi kvalitet lønner seg i lengden kan du trygt telle pengene også.

For mer informasjon se www.mercedes-benz.no eller kontakt en av våre forhandlere. www.facebook.com/mbnorgetrucks
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Volvo Trucks introduserer 
nå sin første helt elektriske 
lastebil for kommersielt bruk. 
Bilen er i første rekke tiltenkt 
lettere distribusjonsoppgaver 
i bymiljø. Allerede neste år 
begynner produksjonen av 
bilen.

– Vi er svært stolte av å presentere den før-
ste i en serie helt elektriske Volvo-lastebiler 
som er klare for bruk i vanlig tra kk. Med 
denne modellen gjør vi det mulig for kom-
muner som ønsker bærekraftig byutvik-
ling, å dra nytte av fordelene med elektrisk 
lastebiltransport, sier administrerende di-
rektør i Volvo Trucks, Claes Nilsson. 

Det han tenker på er tilgang til 
innendørsterminaler og miljøsoner i byer. 
Det lave støynivået gir nemlig muligheter 
for å få mer arbeid gjort om natten, slik at 
presset på veiene reduseres på dagtid. 

Skreddersøm
– For å gjøre overgangen trygg og enkel 
tilbyr vi løsninger basert på den enkelte 
kundens individuelle behov når det gjelder 
kjøresykluser, lastekapasitet, driftstid, kjø-
relengde og andre parametere. En slik 
løsning kan inneholde alt fra ruteanalyser 
og batterioptimalisering til service og  -
nansiering. Volvo Trucks har et tett sam-
arbeid med en rekke leverandører av lade-
utstyr. Målet er som alltid å tilby kundene 

høy driftstid og produktivitet» sier Jonas 
Odermalm, som er sjef for produktstrategi 
for Volvo FL og Volvo FE i Volvo Trucks. 

Mange utfordringer
Volvo Trucks mener det er helt nødvendig 
å ha en helhetlig visjon for elektri serin-
gen av transportbransjen for å kunne takle 
de stadige utfordringene innenfor områder 
som strømgenerering og batterier. 

– For å sikre at råmaterialene for batte-
riene hentes ut på en ansvarlig måte, sam-
arbeider Volvo-konsernet eksempelvis med 
Drive Sustainably-nettverket, som har en 
spesiell funksjon som følger med på denne 
utfordringen, sier Odermalm. 

Samtidig er Volvo-konsernet involvert i 
ulike prosjekter der batterier fra tunge 
elektriske kjøretøy får et nytt liv ved at de 
brukes til energilagring. 

– Alle spørsmålene om håndtering av 
batterier er ennå ikke løst, men vi jobber 
aktivt – både internt og sammen med an-
dre aktører – om å drive utviklingen frem-
over og  nne frem til de gode løsningene, 
sier Odermalm. 

De første lastebilene i Volvo FL Ele-
ctric-serien settes nå i vanlig drift for kun-
der i Gøteborg, hvor Volvo Trucks har sin 
hovedbase.

Dette er 
Volvos 
elektriske 
lastebil

Volvo FL Electric:

JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no0

NATTARBEID: Volvo Trucks introduserer sin første helt 
elektriske lastebil – Volvo FL Electric for bytra�kk. 
(Foto: Volvo)

ANSVARLIGE: - For å sikre at råmaterialene for batteriene 
hentes ut på en ansvarlig måte, samarbeider 
Volvo-konsernet eksempelvis med Drive Sustaina-
bly-nettverket, som har en spesiell funksjon som følger 
med på denne utfordringen, sier Jonas Odermalm i Volvo 
Trucks. (Foto: Volvo) 

FAKTA
•   Drivlinje: 185 kW elektrisk motor, maks. 

kraft/130 kW konstant effekt, girkasse 
med to gir, mellomaksel, bakaksel. 
Maks. dreiemoment i den elektriske 
motoren: 425 Nm. Maks. dreiemoment i 
bakakselen: 16 kNm.

•   Energilagring: 2–6 litiumionbatterier, 
totalt 100–300 kWh. 

•   Rekkevidde: Opptil 300 km.

•   Lading: Vekselstrømlading via 
strømnettet (22 kW) eller hurtiglading 
med likestrøm via CCS/Combo2 for 
opptil 150 kW. 

•   Ladetid: Fra tomme til fulladede 
batterier: hurtiglading 1–2 timer (lading 
med likestrøm), nattlading opptil 10 
timer (lading med vekselstrøm) med en 
maksimal batterikapasitet på 300 kWh.

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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NLFs konjunkturundersøkelse:

14 NLF-MAGASINET 2018 • NR 3

Optimismen er økende i 
norsk lastebilsbransje, til 
tross for at mange sliter med 
rekruttering og mister kon-
trakter til kabotasje. 

 

Økt omsetning, økte transportpriser, økt 
investeringsvilje og bedre utnyttelse av 
transportmateriellet. Det er NLFs kon-
junkturundersøkelses hovedfunn – og det 
tegner et lyst bilde av transportbransjen i 
2018. Næringen spår vekst og det er stor 
optimisme.

Det ser vi ikke minst på forventninge-
ne med hensyn til økonomisk resultat og 
fraktpriser. Hele 36 prosent av de spurte 

i undersøkelsen tror at de vil få et bedre 
økonomisk resultat i år enn hva de har 
hatt tidligere – og 37 prosent tror på 
økte transportpriser.

De små dominerer
Konjunkturundersøkelsen viser alt-
så at pilene til en stor grad peker 
oppover for bransjen, som den dag 
i dag domineres av mindre selskaper 
med en omsetning på under 5 mil-
lioner kroner i året. Disse utgjør 
rundt halvparten av bedriftene som 
er representert i undersøkelsen. 
Men undersøkelsen viser også en 
næring der utfordringene er 
mange. Fortsatt er drifts-
marginen for de som dri-
ver med lastebiltransport 
lavere enn for næringslivet 
for øvrig og antall konkurser 

Frykter kabot asje

JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no0
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økte i 2017 etter jevnt å ha gått nedover 
siden 2013.

Svakere rekruttering
I tillegg sliter bransjen med rekruttering. 
Fra 2015 og frem til 2017 har antall bedrif-
ter som har ubesatte sjåførstillinger grun-
net problemer med rekruttering nesten 
doblet seg. Dette kommer samtidig som 
gjennomsnittsalderen på sjåfører stiger. 

– Når en stadig økende andel av våre 
medlemsbedrifter har ubesatte sjåførstil-
linger på grunn av vanskelig rekruttering 
er dette alvorlig. Mindre alvorlig blir 
dette ikke av at vi vet at mengden gods 
som skal transporteres vil øke kraftig i 
årene som kommer, sier direktør i NLF, 
Geir A. Mo.

Flere taper til kabotasje
I undersøkelsen melder �ere av medlem-
mene også om at de stadig mister opp-
drag til kabotasje. I 2015 svarte 11 pro-
sent at de hadde mistet oppdrag til 
kabotasje, et tall som steg til 16 prosent 
i 2017. Undersøkelsen avdekker også at 
andelen av de som ikke vet om de har 
tapt oppdrag til kabotasje er stor. Dette 
indikerer at �ere av de som tidligere had-
de mistanke om at de hadde tapt til ka-
botasje nå er mer sikre på at de har tapt 
oppdrag som følge av kabotasjekjøring.

Ikke uventet er det aktørene innen na-
sjonal langtransport som er hardest ram-
met, men man ser en økning også innen 
spesialtransport og innen lokal distribu-
sjon.

Frykter store mørketall
– Med disse funnene som bakteppe blir 
det helt avgjørende å unngå den ytterli-
gere liberaliseringen av regelverket som 
EU har foreslått, sier forbundsleder i 
NLF, Tore Velten.

Han er overbevist om at mørketallene 
også er store.

– Hele 25 prosent svarer at de ikke vet 
om de har mistet oppdrag til kabotasje. 
Det tyder på at omfanget av kabotasje er 
høyere enn hva det ser ut som. Det er 
viktig at det kommer et elektronisk ka-
botasjeregister på plass slik at myndig-
hetene kan kartlegge og kontrollere ka-
botasjen mer e�ektivt. I dag er det altfor 
enkelt å operere under radaren, avslutter 
forbundslederen.   

Frykter kabot asje
OPTIMISME: Det råder stort optimisme i lastebilnæringen, 
trass i at mange også ser utfordringer med svakere 
rekruttering og økt kabotasjevirksomhet. (Foto: NLF Arkiv)

REGISTER: Forbundsleder Tore Velten i NLF etterlyser et kabotasjeregister. Han frykter at mørketallene er store og at 
mange norske transportører mister �ere oppdrag enn de er klar over på grunn av kabotasje. (Foto: NLF Arkiv)

ØKT REKRUTTERING: – Det er alvorlig når et økt antall medlemsbedrifter sliter med å få tak i sjåfører på grunn av dårlig 
rekruttering, sier Geir A. Mo i NLF. (Foto: Espen Braata)
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Kreiss:

–  Kan ha kjørt tusenvis av oppdrag 
i Norge på ulovlige ko ntrakter

Kreiss utførte �ere tusen kabotasjeoppdrag i 2017,
en trend som fortsetter i 2018. Nå har Arbeidstilsynet

avdekket lovstridige forhold i arbeidskontraktene og mangler 

dokumentasjon på at sjåførene får betalt riktig lønn.
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–  Kan ha kjørt tusenvis av oppdrag 
i Norge på ulovlige ko ntrakter

Dette er et godt 
eksempel på organisert 
arbeidslivskriminalitet i  

transportnæringen.
Geir A. Mo,  

adm. dir. NLF

ULOVLIGE ARBEIDSFORHOLD: Sjåfører 
ansatt i Kreiss forplikter seg til 

56-timers arbeidsuker for 370 euro i 
månedslønn. Selskapet benytter 
Fugleåsen (på bildet) og Ormlia 

døgnhvileplass som operasjonsbaser.  
Alle foto: Stein Inge Stølen
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NLF har fått tilgang til 
standardkontrakter inngått 
mellom sjåfører og det 
latviske transportselskapet 
Kreiss. 

Her fremgår det at ukentlig arbeidstid 
skal være 56 timer, noe som utgjør hele 
240 timer i måneden. For denne arbeids-
tiden får sjåførene en grunnlønn på 370 
euro, tilsvarende 3 500 kroner. Fordelt på 
timeantallet utgjør dette i underkant av 
15 kroner per time.

– Dette er noe av det drøyeste vi har 
sett. Her snakker vi praktisk talt slaveløn-
ninger. Når vi i tillegg vet at disse sjåfø-
rene bor i lastebilene i ukevis tegner det-
te et utrolig dystert bilde, sier admini- 
strerende direktør i NLF, Geir A. Mo. 
Han er rystet over at det kan foreligge så 
alvorlige brudd på lønns- og arbeidsvilkår 
hos en transportør som benyttes i stor 
skala i Norge.

Stansvarsel og vedtak om  
tvangsmulkt
Arbeidstilsynet har �ere pågående saker 
knyttet til selskapet. Det er påvist at 
transportgiganten kjører kabotasje, altså 
innenlands frakt i Norge, uten å betale 
sjåførene norsk allmenngjort minstelønn 
og diett. Det er også 

avdekket brudd på bestemmelsene knyt-
tet til innhold i arbeidsavtalene.

Arbeidstilsynet ønsker ikke å kom-
mentere pågående tilsynssaker, men se-
nioringeniør Morten Lien bekrefter at 

det er varslet stans i en sak, og vedtatt 
tvangsmulkt i en annen sak, mot 
Kreiss knyttet til allmenngjøring og 
arbeidstid.

– Vi har ikke mottatt tilfredsstil-
lende dokumentasjon som viser hva 
sjåfører fra Kreiss får utbetalt i time-
lønn mens de kjører kabotasje i 
Norge. Samtidig har vi satt som 
vilkår at arbeidsavtalene for kabo-

tasjesjåfører er i tråd med arbeidsmiljølo-
ven. Vi har i skrivende stund ikke mot-
tatt avtaleutkast som er i samsvar med 
dette, forklarer Lien.

Ulovlige kontraktsforhold  
–  også i Latvia
Etter allmenngjøringsloven skal alle 
utenlandske sjåfører som kjører kabotasje 
i Norge få utbetalt norsk minstelønn og 
diett, samt være underlagt norske regler 
knyttet til arbeidstid, i tidsrommet kabo-
tasjeoppdraget utføres. I Norge er min-
stelønnen 167,65 kroner per time og mak-
simal ukentlig arbeidstid for yrkessjåfører 

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

ETABLERT VIRKSOMHET: Kreiss har ikke egne terminaler i Norge, men benytter �ere døgnhvileplasser som operasjonsbaser – som her            ved Ormlia nord for Gardermoen. Sjåførene bor i lastebilene i �ere måneder av gangen.  
Alle foto: Stein Inge Stølen.

Kreiss:

tvangsmulkt i en annen sak, mot 
Kreiss knyttet til allmenngjøring og 
arbeidstid.

– Vi har ikke mottatt tilfredsstil
lende dokumentasjon som viser hva 
sjåfører fra Kreiss får utbetalt i time
lønn mens de kjører kabotasje i 
Norge. Samtidig har vi satt som 
vilkår at arbeidsavtalene for kabo
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er 40 timer. Sistnevnte er noe strengere 
enn i EU, hvor sjåførene kan arbeide 48 
timer hver uke.

– Avtalen om ukentlig arbeidstid i kon-

traktene inngått mellom Kreiss og sjåfør- 
ene strider ikke bare med de norske  
bestemmelsene knyttet til arbeidstid 
blant yrkessjåfører, men også med de gjel-

dende EU-reglene, forteller NLF-advokat 
Robert Aksnes. 

Med andre ord: Kontraktene er ulov- 
lige også i landet der de underskrives.

Flere tusen kabotasjeturer  
i Norge i 2017
Kreiss’ representant for virksomheten i 
Norge, Rihards Kluss, forteller at de har 
utført et sted mellom 5 000 og 6 000 
transportoppdrag i Norge i 2017. Av dis-
se var omtrent halvparten kabotasjeturer.

– Våre største kunder i Norge er Mari-
ne Harvest, Salmar og Coast Seafood. 

Ved kabotasjeturer kjører vi mye 
for Universal Logistics, 

Platina Seafood og 
Cargo Transport. Vi 

jobber som regel 
direkte opp mot 
kunder fremfor 
speditører, opp-
gir Kluss. Han 
forteller videre 
at Kreiss per 

dags dato har re-
gistrert  re saker 

tilknyttet ulovlig 
kabotasje og brudd på 

kjøre- og hviletid. 
Kluss bestrider lønns- og ar-

beidsvilkårene som fremkommer av av-
talene og mener at det må være en feil. 
Samtidig oppgir han at det er første gang 
han får gjengitt innholdet i kontraktene, 
som skal være utformet av advokat rma-
et Lawgistics på vegne av Kreiss, og hen-
viser til  rmaet for videre informasjon. På 
tidspunktet magasinet går i trykken har 
ikke NLF-Magasinet lykkes i å få �ere 
svar fra verken Lawgistics eller Kreiss.

Ingen har spurt hva sjåførene 
faktisk får i lønn
Ved utførelse av kabotasje i Norge har 
oppdragsgiver både informasjons- og på-
seplikt knyttet til allmenngjøring og ar-
beidstid. I praksis betyr det at oppdrags-
giveren både skal informere om gjeldende 
regler knyttet til lønns- og arbeidsforhold, 
samt innhente dokumentasjon på at sjå-
førene faktisk får betalt det de skal.

NLF-Magasinet har kontaktet de tre 
navngitte oppdragsgiverne for å få rede 
på hvilke tiltak bedriftene har 
gjort for å påse at lønnsforhol-

ETABLERT VIRKSOMHET: Kreiss har ikke egne terminaler i Norge, men benytter �ere døgnhvileplasser som operasjonsbaser – som her            ved Ormlia nord for Gardermoen. Sjåførene bor i lastebilene i �ere måneder av gangen.  
Alle foto: Stein Inge Stølen.

ET HARDT LIV: Gjennomsnittslønnen i Ukraina ligger på rundt 240 euro i måneden. Derfor er mange villige til å ta 
lavtlønnede sjåførjobber hvor en bor i lastebilen og lever på boksemat i månedsvis.

Vi har ikke mottatt 
tilfredsstillende dokumentasjon 
som viser hva sjåfører fra Kreiss 

får utbetalt i timelønn mens 
de kjører kabotasje i Norge.

Morten Lien, Arbeidstilsynet
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dene er i orden. Samtlige hevder å ha 
systemer på plass som informerer om krav 
til minstelønn og arbeidstid ved kabota-
sjekjøring i Norge. Men ingen har under-
søkt hva sjåførene faktisk får i lønn.

Se svarene i egen undersak.

Bring: – Vi benytter  
transportøren i svært liten grad
Det er også bekreftet at Kreiss har kjørt 
kabotasjeturer for andre store selskaper i 
Norge, som Coca-Cola, Norgips, Vectura 
(Vinmonopolet) og Europris. Men da 
NLF-Magasinet kontakter de enkelte ak-
tørene, fremkommer det at oppdragene 
er organisert av eksterne speditører, der-
iblant Norlines, Bring og Kuehne+Nagel. 
Sistnevnte har avvist NLF-Magasinets 
anmodninger om å kommentere saken. 

Bring bekrefter på sin side at Kreiss har 
vært benyttet som transportør ved enkel-
te anledninger, men sier at omfanget er 
begrenset.

– Av Brings norske virksomheter be-

Det blir fort tydelig at påseplikten i det sto-
re og hele ikke har vært praktisert.

Ved utførelse av kabotasje i Norge har 
oppdragsgiver både informasjons- og påse-
plikt knyttet til allmenngjøring og arbeids-
tid. I praksis betyr det at oppdragsgiveren 
både skal informere om gjeldende regler 
knyttet til lønns- og arbeidsforhold, samt 

innhente dokumentasjon på at sjåførene 
faktisk får betalt det de skal.

Ifølge Kreiss’ kontaktperson Rihards 
Kluss har selskapet utført om lag 2 500 ka-
botasjeturer i 2017. Vi tok kontakt med de 
tre oppdragsgiverne Kreiss selv har navn-
gitt, og spurte hvilke rutiner selskapene har 
for å ivareta informasjons- og påseplikten.

Oppdragsgivere 
innrømmer mislighold 
av ansvar
NLF-Magasinet kontaktet  rmaene Kreiss oppgir å ha 
kjørt kabotasje for, og undersøker hvilke rutiner som  
 nnes for ivaretakelse av informasjons- og påseplikt. 

Kreiss:

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

VANLIG SYN: Kreiss-bilene står gjerne samlet ved Fugleåsen  
døgnhvileplass. 
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nyttes denne transportøren i svært liten 
grad og kun på ad-hoc basis, forteller 
pressesjef John Eckho�. Han legger til at 
Bring, som en konsekvens av negativ me-
dieomtale knyttet til Kreiss i Sverige og 
Norge, har fulgt opp selskapet med hen-
syn til ukehvil for sjåfører. 

– Dersom selskapet ikke etterlever  
regelverket vil transportøren rutinemes-
sig utestenges som transportør til alle 
Posten-konsernets selskaper, sier Eck-
ho�.

Må få konsekvenser for  
transportkjøperne
Arbeidstilsynets reaksjoner mot selskapet 
knytter seg først og fremst til pålegg som 
gjelder fremover i tid. Det er altså ikke 
snakk om sanksjoner med tilbakevirken-
de kraft per dags dato. NLF-direktøren 
etterlyser sterkere midler for å unngå 

gjentakelser, samt en tydelig reaksjon mot 
transportkjøperne. 

– Dette er et godt eksempel på organisert 
arbeidslivskriminalitet i transportnærin-
gen. Det er vel og bra at Arbeidstilsynet 
bidrar til at selskapet endrer sin praksis for 
fremtiden, men signalet som sendes til næ-
ringen er svært uheldig. En viser jo at det-
te kan foregå ustra�et helt til det oppdages, 
og heller ikke da får bruddene noen særlige 
reaksjoner. Her har det lønnet seg å bryte 
reglene. Slik kan vi ikke ha det, sier Mo.

Han oppfordrer øvrige myndigheter til 
å komme på banen og se lovbruddene i et 
større perspektiv. 

– Når et selskap kan operere i Norge 
med hundrevis av underbetalte sjåfører 
over �ere år bidrar det til å senke standar-
den for en hel næring. Her har myndighe-
tene en gylden anledning til å sette ned 
foten og si at nok er nok. Alternativet er å 
akseptere at slik praksis  nner sted på nor-
ske veger, avslutter NLF-direk-
tøren.

Universal Logistics Bergen AS, 
daglig leder Heine Jarland:
Har dere informert om gjeldende regler ved 
kabotasjekjøring i Norge?

– Vi har systemer på plass for dette.

Har dere undersøkt at de faktisk får betalt 
den lønnen de skal ha?

– Det er ingen som sjekker hvilke 
lønnsforhold samarbeidspartnerne 
opererer med. Jeg har ikke bedt om 
lønnsslipper eller lignende fra Kreiss.

Cargo Transport AS,  
daglig leder Per Ivar Olsen:
Har dere informert om gjeldende regler ved 
kabotasjekjøring i Norge?

– Vi sender ut et generelt skriv som sier 
at de er pålagt å følge norske lover og 
regler knyttet til lønn.

Har dere undersøkt at de faktisk får betalt 
den lønnen de skal ha?

– Nei, det har vi ikke per dags dato.

Platina Seafood,  
daglig leder André Skarbø:
Har dere informert om gjeldende regler ved 
kabotasjekjøring i Norge?

– Vi gjør nå en intern gjennomgang av 
våre kjøp av transporttjenester fra 
Kreiss, for en avklaring av om for-
skrift om informasjons- og påseplikt 
og innsynsrett er fulgt.

(NLF-Magasinet har fått oversendt en 
signert bekreftelse på at informasjonen 
er mottatt hos Kreiss, men denne er da-
tert 24. april 2018 - dagen etter at 
NLF-Magasinet først tok kontakt med 
Platina Seafood.)

Har dere undersøkt at de faktisk får betalt 
den lønnen de skal ha?

(Skarbø viser til tidligere svar.)

GJENGANGER: Denne Kreiss-lastebilen er registrert ved 
hele 24 forskjellige datoer jevnt fordelt utover året. 

VANLIG SYN: Kreiss-bilene står gjerne samlet ved Fugleåsen  
døgnhvileplass. 
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Ved å registrere kjøretøy på 
Fugleåsen og Ormlia døgn-
hvileplass over tid har NLF 
funnet tydelige bevis på 
organisert terminalvirksom-
het, i strid med regelverket.

– Det er helt åpenbart at både Kreiss og 
andre østeuropeiske aktører bryter reglene 
og bruker skattebetalte døgnhvileplasser 
som base for bytte av tilhengere og 
trekkvogner, sier administrerende direktør 
i NLF, Geir A. Mo. 

Ifølge Statens vegvesens regler for bruk 
av døgnhvileplasser skal områdene uteluk-
kende reserveres for sjåfører som 
avholder sin lovpålagte hvile. De 
skal ikke brukes til å parkere 
trekkvogner eller hensette lastebiler 
eller tilhengere, eller for sjåfører som 
venter på oppdrag. I tillegg skal støy-
nivået være så lavt som mulig på 
døgnhvileplassene.

Aktivitet gjennom hele døgnet
NLFs funn indikerer at det forekom-
mer store brudd på dette reglementet.

– Det forekommer hyppige bytter av tral-
ler og trekkvogner gjennom hele døgnet. 
Det minner mest om aktivitet en vanligvis 
 nner på godsterminaler, forteller adminis-
trerende direktør i NLF, Geir A. Mo. 

Over en periode på to måneder er samt-
lige utenlandske vogntog ved Fugleåsen 
døgnhvileplass fotografert ved til sammen 
10 forskjellige registreringer. I tillegg er 
det gjort fem tilsvarende registreringer ved 
Ormlia døgnhvileplass. Etter å ha identi-
 sert hvert enkelt kjøretøy er det mulig å 
loggføre hvor mange som frekventerer 
døgnhvileplassene gjennom perioden, og 
på den måten kartlegge bevegelsene til 
enkelte utenlandske transportører. Funne-
ne viser at Kreiss skiller seg tydelig ut som 
en storbruker av døgnhvileplassene, og 
mange av de samme kjøretøyene går igjen.

Kreiss okkuperer store arealer
– Vi har identi sert over hundre Kreiss- 
kjøretøy på bare to måneder. Av disse kjø-
retøyene er hele 44  prosent observert ved 
to eller �ere anledninger i perioden. Dette 
er også den aktøren som har det høyeste 
aktivitetsnivået hva angår bytte av til- 
hengere og trekkvogner på døgnhvileplas-
sene, forteller Mo, og legger til:

– Til sammenligning fant vi helt andre 
mønstre ved andre store og små aktører, 
som benytter plassene utelukkende for å ta 
lovpålagte hvilepauser.

En annen ting som ble tydelig under 
prosjektet, er at Kreiss legger beslag på en 
stor del av døgnhvileplassene. Det er uhel-
dig siden �ere allerede har sprengt kapasi-
tet.

– Mer enn 10 prosent av arealet ved 

Kreiss:

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

BYTTER TREKKVOGNER OG TRALLER: 
Ved Ormlia døgnhvileplass kan man 
se terminalvirksomheten i praksis.

KJØRESKJEMA: En tykk bunke registreringsskjemaer ligger utplassert inne på 
pauserommet på Ormlia døgnhvileplass.

Bruker døgnhvileplasser som terminaler

av døgnhvileplasser skal områdene uteluk

-
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Dette er funnene fra 
Fugleåsen og Ormlia
• 1 176 totale observasjoner fordelt på 10 registreringer

• 912 unike kjøretøy

• 116 (13%) tilhører samme selskap, hvorav 44% er observert �ere ganger

• 312 (34%) har ikke logo

Fugleåsen døgnhvileplass er til enhver tid 
okkupert av kjøretøy og traller fra Kreiss. 
Aktivitetsnivået er gjennomgående høyt 
gjennom hele døgnet, noe som medfører 
mye støy og sjenanse for andre sjåfører som 
ønsker å sove, sier Mo.

Staten tar regningen
Han forteller at det er mye som tyder på 
at aktøren benytter Fugleåsen, og andre 
døgnhvileplasser, som operasjonsbase for 
sin virksomhet i Norge.

– Vi har dokumentert lignende aktivitet 
også ved Ormlia døgnhvileplass på Neb-
benes. Her utgjør to selskaper hele 75 
prosent av samtlige registrerte kjøretøy. 
Begge plassene blir brukt som terminaler, 
kjøpt og betalt av norske skattebetalere.

Ved Ormlia er det også utplassert re-
gistreringsskjemaer fra Kreiss på pause-
rommet. Disse brukes tilsynelatende til å 
logge kjøring og avregne lønn til sjåføre-
ne. 

NLF-direktøren er tydelig på at myn-
dighetene nå må utvise handlekraft.

– Denne virksomheten gir utenlandske 
kabotasjeaktører enda et konkurransefor-
trinn, siden de slipper å ta kostnaden ved 
å etablere egne terminaler i Norge. Dette 
er selvfølgelig helt motsatt av intensjonen 
både når det kommer til kabotasje og 
bruk av døgnhvileplasser.

De 20 mest observerte:
Selskap Observ. Gjengangere 3+ ganger

Uten logo* 312 66 (21%) 12 (4%)

Kreiss 116 51 (44%) 24 (21%)

JCarrion 70 5 (7%) 0

Girteka  50** 5** 0

Vlantanta  30 3 (10%) 1 (3%)

RV Transport 14  5 (36%) 1 (7%)

Agro Logistika 14 1 (7%) 0

Frode Laursen 12 2 (16%) 0

Intercargo 11 1 (9%) 0

Prizma 10 2 (20%) 1 (10%)

Agrenta 8 0 0

Dino Trans 8 0 0

Andaro 7 2 0

VOS 7 2 0

Elltrans 7 0 0

Euro Finance Transp. 6 4 1

Guttormsen Transp. 6 2 1

Rudolph Logistik 6 1 0

Exellent 5 1 0

Heisterkamp 4 0 0

*    Se egen oversikt

**   Flertallet av Girtekas biler kjører uten logo.  
Derfor knyttes det usikkerhet til det totale antallet.

Bruker døgnhvileplasser som terminaler
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Geir A. Mo i juryen:

E16 mellom Bergen og Voss 
gikk av med seieren i den 
store kåringen av Norges 
verste veg. NLF-direktør 
Geir A. Mo satt i juryen,  
og han var ikke i tvil om 
hvilken strekning som  kk 
hans stemme. 

– Det går omtrent 5 500 biler på denne 
strekningen hver dag. Svært mange av dis-
se er lastebiler. Dette er ikke bare en veg, 
men også en arbeidsplass for et stort antall 
yrkessjåfører. Derfor er det ekstra alvorlig 
at ulykkesrisikoen er så høy som den er, 
forteller NLF-direktør Geir A. Mo.

Han er ikke i tvil om at strekningen 
E16 mellom Bergen og Voss fortjenter 
tittelen Norges verste veg.

Plukket ut 10 kandidater
NLF-direktøren satt i juryen sammen 
med NAF og Trygg Tra kk. Dette ek-
spertpanelet skulle kåre hvilken av de 10 
 nalekandidatene som arvet tittelen 
«Norges verste veg», som tidligere tilhør-
te fylkesveg 60 mellom Olden og Innvik 
i Sogn og Fjordane. Strekningen har nå 
blitt oppgradert og tittelen står derfor 
åpen.

NRK, som står bak kåringen, har mot-
tatt over 3000 forslag. Den røde tråden er 

smal vegbane, rasfare, dårlig vinterved- 
likehold, ujevnt asfaltdekke og farlige 
svinger. E16 mellom Bergen og Voss er 
spesielt utsatt for ras og møteulykker.

47 menneskeliv siden 1992
– Siden 1992 har nærmere 800 mennes-
ker blitt skadet og 47 mennesker mistet 
livet på E16 mellom Bergen og Voss. 
Hvis en arbeidsplass hadde hatt til- 
svarende statistikk, ville den blitt stengt 
på dagen.

I juni 2016 ble en lastebil tru�et av et 
steinras mellom Voss og Dale. Bare �aks 
gjorde at ingen menneskeliv gikk tapt 
den gangen. Men yrkessjåfører kjører 
daglig med hjertet i halsen og venter på 
den neste store ulykken.

– Dette går utover alle som benytter 
vegen, og da først og fremst lokalbefolk-
ningen. Det er ikke ideelt at så mange 
kjører med en konstant utrygghet til og 
fra både jobb, butikk og barnehage, sier 
NLF-direktøren.

Dette er Norges verste veg
SKUMMELT: Mange 

tungtransportsjåfører 
kjører med hjertet i 

halsen på enkelte deler av 
E16 mellom Bergen og 
Voss. (Foto: Stein Inge 

Stølen)

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

I JURYEN: 
NLF-direktør, Geir  
A. Mo, satt i juryen 
sammen med NAF  
og Trygg Tra�kk. 
Ekspertpanelet kåret 
«Norges verste veg». 
(Foto: Stein Inge 
Stølen)
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Nordea Finans har 
vært NLFs samarbeids-
partner siden 2008
 
• Hver låne- eller leasingkontrakt 

innebærer økonomisk støtte til 
NLF

• Vi har finansiert over 4000 biler 
for NLF-medlemmer

• Våre regionale NLF-eksperter 
har lang erfaring og bred 
bransjekunnskap

• NLF-kundene våre gir oss 
toppscore på hvor fornøyd de er

• Nordea Finans er konkurranse-
dyktig på pris og uslåelig på 
kompetanse

Hvorfor skal du 
finansiere din bil i 
Nordea Finans?
Geir A. Mo sier følgende:
«NLF er avhengig av hoved-
samarbeidspartnerne, de står 
for over 50 % av forbundets 
inntekter. Ved å bruke NLFs 
samarbeidspartnere støtter du 
NLF økonomisk, og bidrar dermed 
til forbundets arbeid med bedring 
av rammevilkårene for hele 
transportnæringen.» 

Som NLF-medlem i Nordea 
Finans vil du aldri bli en liten eller 
ubetydelig kunde. Du er en del 
av et strategisk viktig samarbeid. 
Vi lover deg høy fokus og 
konkurransedyktige betingelser.



Under NLFs representant-
skapsmøte i slutten av april 
sto blant annet transport- 
kjøperansvar, rekruttering  
og EUs mobilitetspakke på 
agendaen. Det ble også 
vedtatt  re resolusjoner med 
stor betydning for transport-
næringen.

– Dette handler om at transportkjøpere 
med viten og vilje velger useriøse tran- 
sportører for å spare penger, og regner 
med at de slipper unna dersom det avdek-
kes regelbrudd. Den tida er forbi!, gjorde 
administrerende direktør Geir A. Mo 
klinkende klart under sin politiske inn-
ledning ved NLFs representantskapsmø-
te. Og med det markerte han at silkehan-
skene nå for alvor er tatt av. 

Bøter med avskrekkende satsenivå
NLF vil kreve strengere reaksjoner mot 
transportkjøpere som bryter sine plikter 
knyttet til informasjons- og påseplikt. 
Disse reaksjonene bør komme i form av 
bøtelegging med satser høye nok til å av-
skrekke. Dette ble diskutert i plenum og 
vedtatt som en resolusjon.

EUs mobilitetspakke har vært  
et omdiskutert tema i lang tid 
– Pakken omhandler ikke bare endringer 
i kabotasjereglene, men også viktige saker 
som utstasjoneringsdirektivet, mer tre�-
sikre regler for å hindre etablering av 
postkasseselskaper, endringer av forskrif-
ten om kjøre- og hviletid og regulering av 
varebilmarkedet. Alle disse sakene er hver 
for seg viktige for NLF, fortalte Mo.

Skrikende sjåførmangel
Et tema som har vært aktuelt i �ere år 
allerede blir nå satt enda sterkere på agen-
daen. For å sikre næringens overlevelse er 

det helt nødvendig å etablere �ere lære-
plasser og lærlingeplasser for nye sjåfører.

– Vår konjunkturundersøkelse viser at 
det i våre medlemsbedrifter i dag mangler 
rundt 1000 sjåfører for at man skal kunne 
løse alle oppdrag man får. Hvis vi ikke får 
snudd utviklingen vil snittalderen på sjå-
fører være 62 år innen 2050. Utfordringen 
kan heller ikke løses ved å fylle opp med 
sjåfører fra andre land. Hele Europa sliter 
med sjåførmangel. Vi må  nne nye sjåfø-
rer her hjemme, understreket Mo.

Krever politisk handling
Under representantskapsmøtet ble det 
vedtatt  re resolusjoner som oppfordrer 
til konkrete politiske handlinger. Disse 
gjengis her i korte trekk:

Krav om strengere reaksjoner 
mot useriøse transportkjøpere
NLF mener:
•   Transportkjøpere som har brutt sin in-

formasjons- og påseplikt i tilfeller der 
brudd på allmenngjøringsforskriften 
avdekkes må automatisk bøtelegges.

•   Bøtene må ha en minstesats som er høy 
nok til å avskrekke, og deretter progres-
sivt øke i forhold til lastens verdi.

•   Inntektene fra bøtene skal brukes til å 
skjerpe kontrollinnsatsen.

Krav om at prosjektet Ytre Ringvei 
i Kristiansand bygges ut før 
prosjektet Gartnerløkka
NLF mener: 
Det er nødvendig å ferdigstille prosjektet 
Ytre Ringvei før man river «høybroa» ved 
E18/E39. Alle andre deler av Gartner-
løkka-prosjektet kan bygges, men for å 
unngå store tra kale utfordringer er det 
viktig at en avlastningsvei med høy kapa-
sitet står klar før denne broa rives. Et 
samarbeid mellom Statens vegvesen og 
Nye veier AS er også helt vesentlig for 
samfunnssikkerheten.

Krav om økt bruk av kolonnekjøring 
for tunge kjøretøy
NLF mener: 
Når det oppstår utfordrende vær- og føre- 

Representantskapsmøte 2018:

Klar tale fra representa ntskapet

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

TRAPPER OPP KAMPEN: Useriøse transportkjøpere vil gå tøffe tider i møte, varslet NLF-direktør Geir A. Mo under representantskaps                   møtet. Foto: Stein Inge Stølen
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Klar tale fra representa ntskapet

Hedret jubilanten
Tore Velten  kk seg en stor over-
raskelse da over 80 kollegaer, ven-
ner, familie og politikere dukket 
opp for å feire forbundslederens 
60-årsdag. Den beskjedne østerdø-
len ble overøst av gode ord og var-
mende taler, samt gaver i alle for-
mer og farger. Hva passer vel for 
eksempel bedre når man elsker 
lastebiler enn å få en håndlaget 
Scania med hjemmebrygget øl på 
planet? 

POPULÆR FORBUNDSLEDER: Det har aldri vært mer folksomt i NLFs lokaler i Oslo som da Tore Velten ble feiret. 
Alle foto: Stein Inge Stølen

GAVEDRYSS: Her mottar Velten en oppmerksomhet fra NLFs region 2 ved nestleder Arild Olsbakk

HÅNDLAGET KJØRETØY OG DRIKKE: Denne lastebilen 
ble overrakt av NLFs ansatte. På planet står 
hjemmebrygget øl laget spesielt for forbundslederen.

forhold ved ®elloverganger har lastebiler 
mye bedre forutsetninger for å trygt kun-
ne krysse overgangene enn personbiler. 
Det bør derfor oftere vurderes å opprette 
egne kolonner for tunge kjøretøy.

Krav om utredning av Romsdalsaksen
NLF mener: 
Romsdalsaksen vil være det klart beste 
trasevalget for fremtidens fergefrie E39. 
Dagens foreslåtte alternativ, Møreaksen, 
er tenkt bygd med den 16 km lange un-
dersjøiske Tautratunnelen fra Vik til 
Nautnes. Tunnelen vil få en stigning på 
5%, og vil på det laveste være 360 meter 
under hav�aten. Undersjøiske tunneler 
medfører et langt høyere katastrofepoten-
sial enn oversjøiske løsninger, krever om-
fattende og kostbart vedlikehold og øker 
utslipp av miljø- og klimagasser, samt 
høyere belastning på kjøretøy. Romsdals- 
aksen-alternativet tilbyr imidlertid et  
alternativ som er tilnærmet stigningsfri. 
NLF krever derfor at denne løsningen 
utredes på lik linje med øvrige alterna- 
tiver.

TRAPPER OPP KAMPEN: Useriøse transportkjøpere vil gå tøffe tider i møte, varslet NLF-direktør Geir A. Mo under representantskaps                   møtet. Foto: Stein Inge Stølen
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Tesla-transport:
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Ulykker, overlast, slitte dekk, 
manglende bremser og miljø-
skadelige motorer: Den siste 
måneden har Tesla-transpor-
tene skapt skandaleoverskrif-
ter. Og skal vi tro Tesla selv er 
det overhodet ikke deres feil. 
Men det er ikke nødvendigvis 
kundene enig i.

Hendelsene som har preget nyhetsbildet 
i transport-Norge den siste måneden har 
fått mange til å riste på hodet. Miljø-
bil-giganten Tesla, som også reklamerer 
med at de bygger de sikreste bilene noen-
sinne, har vist at de ikke nødvendigvis er 
like stødige på verken tra kksikkerhet 
eller miljø når det kommer til transport 
av sine nyproduserte kjøretøy.

Statens vegvesen: «Livsfarlig»
Hele åtte ganger  kk Tesla-transportere 
kjøreforbud av Statens vegvesen i kontrol-
ler, og det på bare to uker. En niende for-
årsaket en ulykke på E6 i Moss, og  kk 
kjørenekt etterpå. Mange av lastebilene 
var også av Euro III-standard, som foru-
renser minst 10 ganger så mye som mo-
derne tunge kjøretøy. 

– Det er helt uforståelig at Tesla har latt 
dette pågå i �ere uker uten å stoppe det. 
Det er bare �aks at det ikke har skjedd 
alvorlige ulykker, sier NLF-direktør Geir 
A. Mo. Han får støtte av Statens vegve-
sen, som ved �ere anledninger har uttalt 
at lastebilene Tesla har benyttet for trans-
port til Norge, er livsfarlige.

Tesla: «Kapasitetsproblemer»
Da �ere riksdekkende medier tok kontakt 
med Tesla for å  nne ut hvorfor disse tra-
 kk- og miljøfarlige lastebilene kom til 
Norge, forklarte Teslas kommunikasjons-
sjef Even Sandvold Roland at det handlet 
om kapasitetsproblemer ved det foretruk-

ne logistikkløpet. Men da NLF-Magasi-
net og NRK tok kontakt med de forskjel-
lige leddene i dette logistikkløpet, fra 
Drammen havn til de enkelte transpor-
tørene som frakter bilene fra havnen og 
rundt i landet, var beskjeden noe anner-
ledes: Der ble det forklart at kapasitet i 
utgangspunktet ikke var et problem, men 
at Tesla ikke hadde tatt høyde for det re-
elle volumet i de avtalene som er inngått.

Med andre ord: Hvis Tesla hadde hatt 
avtalene i orden, kunne de farlige trans-
portene vært unngått.

– Her er det åpenbart at Tesla har be-
nyttet seg av et transport rma som ikke 

tar tra kksikkerhet på alvor. Men i stedet 
for å gjør det eneste riktige, nemlig å 
stoppe all bruk av denne transportøren, 
lot de lastebilene fortsette å rulle på nor-
ske veger i over to uker. De har lekt med 
andre menneskers liv, forteller Mo.

Tesla har i skrivende stund ikke kom-
met tilbake med kommentar rundt disse 
forholdene.

Vegdirektøren �kk nok
Etter to uker med kontinuerlige nyhets-
oppslag  kk til slutt vegdirektør Terje 
Moe Gustavsen nok: Han kalte den nor-
ske Tesla-ledelsen inn på teppet og ba om 

– Har lekt med and re menneskers liv

MÅTTE GRIPE INN: Vegdirektør Terje Moe Gustavsen kom selv på banen og krevde tiltak fra Tesla. Foto: Statens vegvesen 
/ Lars H. Pedersen, NRK / Stein Inge Stølen

ELENDIG TILSTAND: Tesla har benyttet en rekke tra�kkfarlige biltransportere for å frakte sine nye personbiler - selv etter 
ulykker og �ere kjøreforbud. Foto: Stein Inge Stølen

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0
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en skriftlig redegjørelse rundt hvilke til-
tak de hadde tenkt å iverksette for å få 
bukt med de farlige transportene. Resul-
tatet av møtet ble at Statens vegvesen 
sendte kontrollører til Gøteborg for å 
drive kontrollvirksomhet ved havna hvor 
lastebilene lastet Teslaene.

Teslas grunnlegger og direktør Elon 
Musk involverte seg også i hendelsen. I 
en tweet 24. mars fortalte han at han har 
bedt det norske teamet om å senke tem-
poet på leveransene.

– Kundetilfredshet og sikkerhet er vik-
tigere enn noen ekstra biler dette kvarta-
let, forklarte Musk.

– Har lekt med and re menneskers liv

I en undersøkelse utført blant medlemmer 
i Facebook-gruppen «Vi som venter på vår 
nye Tesla», ble det stilt følgende spørsmål:

«Hva tenker dere om måten Tesla har 
håndtert transporten på i mars? Har dette 
påvirket deres totalopplevelse av bestillin-
gen, og inntrykket av Tesla generelt?»

Her svarte hele 44 prosent at de mener 
Tesla burde ha satt strengere krav til 
transportør i anbud. 31 prosent svarer at 
de er skuffet over Tesla. Til sammenligning 
mener bare 20 prosent at media har drevet 
en heksejakt mot bilprodusenten.

Stort behov for seriøse transportører
– Denne tilbakemeldingen burde Tesla ta 
svært alvorlig. Samtidig bør også andre 
bedrifter som kjøper transport ta lærdom 
av denne hendelsen, sier NLF-direktøren.

– Billigtransport gir kanskje god av-
kastning på kort sikt, men konsekvensene 
kan bli svært store i det lange løp. Alt tyder 
på at det vil bli økt gjennomsiktighet ved 
bestilling av transport i tiden som kom-
mer. Samtidig ser vi at kundene er mer 
opptatt av seriøs transport enn mange 
bedrifter er klar over.

Ber transportkjøpere velge Fair Transport
I 2017 lanserte NLF merkevaren Fair 
Transport i Norge, og er i disse dager godt 
i gang med kursing og serti�sering av et 
stort antall norske transportbedrifter. Må-
let er å kunne tilby trygg transport fra an-
svarlige transportører over hele landet.

– Vi satser hardt på dette arbeidet. Ak-
kurat nå utvider vi staben vår for å få inn 
kompetente og erfarne mennesker som 

kan jobbe ene og alene med å utvikle Fair 
Transport-programmet videre. Vi håper at 
Tesla og andre storkjøpere av transport 
etterspør denne merkevaren, eller i det 
minste de samme kriteriene, når de velger 
transportører i fremtiden, avslutter Mo.

Tesla-kundene mener 
det burde ha blitt stilt 
strengere krav

INGEN BREMSER: Denne lastebilen ble eskortert av 
Statens vegvesen til et verksted da det ble avdekket at 
hengeren var helt uten bremser. Teslaene sto fortsatt på 
planet. Foto: Glenn Stian Hjerthen

MISFORNØYDE KUNDER: Kundene er ikke veldig 
imponert over hvordan Tesla har håndtert 
transporten. Foto: Stein Inge Stølen / tipser

KLAR BESKJED: I Facebook-gruppen «Vi som 
venter på vår nye Tesla» ble det gitt tydelig 
tilbakemelding. Foto: Skjermdump, Facebook
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Usikkerheten rundt pensjon 
er stor. På NLF Transport-
konferanse ryddet Alexandra 
Plathe i Gabler opp i forvir-
ringen rundt pensjon.

– Vi opplever en stor grad av usikkerhet 
rundt pensjon. Mange vet ikke hva de får 
og heller ikke hvordan de regner ut belø-
pet. Da er det viktig å være klar over ho-
vedbudskapet. Det er at det for de aller 
�este er det folketrygden som vil betale ut 
hovedandelen av pensjonen. Dernest er 

det slik at det alltid skal lønne seg 
både økonomisk og pen-
sjonsmessig å stå i jobb, 
sier leder for Pensjon i 
Gabler Steenberg & 
Plathe AS, Ale-
xandra Plathe. 

Pensjonskof-
ferten
Og hun viser et 
ganske tydelig bil-
de på hvordan det 
hele henger sammen. 
Tenk deg en kabinkof-
fert. Den inneholder det du 
får fra folketrygden. Så kan du på 

toppen av den legge på et mindre 
kolli som inneholder ulike 

forsikringer gjennom ar-
beidsforhold og tjenes-

tepensjonen, før det 
minste kolliet på 
toppen inneholder 
privat sparing og 
forsikring.

Samme beløp, 
ulik utbetaling

– Så har vi også 
spørsmålet om investe-

ring. Det er nemlig slik at 
samme innskudd kan gi helt 

ulik pensjon – og det er hvordan 

– Lurt å samle pen sjonen

Tari�konferansen:

Mange vet ikke  
hva de får og heller ikke 

hvordan de regner  
ut beløpet.

JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no0
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– Lurt å samle pen sjonen
man investerer pengene som avgjør av-
kastningen. Generelt kan man si at det er 
sparehorisonten som er avgjørende. Har 
man langt frem til pensjonsalder er av-
kastningen viktig, mens innskuddene blir 
det viktigste om det er kort tid til man 
pensjoneres, forklarer Plathe.

Enten eller med AFP
– AFP er brutalt. Enten får du AFP, for-
di du oppfyller vilkårene, eller så gjør du 
ikke det. Det er ingen gråsoner eller min-
nelige ordninger. AFP er enten eller, sier 
Plathe og minner om man i syv av de 
siste ni år før fylte 62 år må ha vært i ar-
beid i en – eller �ere – bedrifter som har 
AFP. Samtidig må bedriften, eller bedrif-

Arbeidstilsynet har to hovedoppgaver. 
De skal forebygge skader og bidra til 
at virksomhetene gjør det de skal for 
at de ansatte ikke skal bli syke på job-
ben – også skal de bekjempe arbeids-
livskriminalitet. Det går kort og godt 
på at arbeidstakerne skal ha gode og 
trygge arbeidsforhold og lovlige 
lønns- og arbeidsvilkår.

– Når vi kommer på kontroll ser vi 
på arbeidsavtaler, vi kartlegger eventu-
elle risikoer og tiltak vi kan gjøre for å 
redusere farer, vi ser på avviksystem, 
bedriftshelsetjenesten, arbeidstid, lønn 
og sjekker informasjons- og påseplik-
ten, sier Morten Lien i Arbeidstilsynet.

På NLFs tari�konferanse avslørte 
Lien også at de i 2018 vil ha et særskilt 
søkelys på godstransport og på person-
transport med turbuss. Det betyr at du 
kan tre�e tilsynets ansatte på kontroll 
langs veien eller at de kommer på besøk 
til deg eller til dine oppdragsgivere. 

– Langs veien snakker vi med sjåfør- 
ene og sjekker at de har nødvendig 
dokumentasjon på plass. Ute hos 
transportøren snakker vi med ledere, 
ansatte og verneombud og hos opp-
dragsgivere sjekker vi om oppdrags-
giver medvirker til at transportopp-
draget kan gjennomføres på en 
forsvarlig måte og at sjåførene har 
lønnsbetingelser i henhold til allmen-
gjorte tari�avtaler.

Om Arbeidstilsynet  nner avvik 
eller brudd har de �ere ulike reak-
sjonsmåter. 

– Finner vi avvik vil vi varsle virk-
somheten. Normalt får virksomheten 
så en tidsfrist til å gjennomføre nød-
vendige utbedringer, men om overtre-
delsene er svært alvorlige kan de føre 
til umiddelbar stansing. I tillegg kan 
vi gå til anmeldelse eller ilegge et 
overtredelsesgebyr, sier Lien.

Når Arbeidstilsynet banker på
Konvolutten fra Arbeidstilsynet er ikke til å ta feil av. 
Umiddelbart vet du at det er tid for kontroll, men hva  
er det egentlig kontrollørene ser etter?

FORKLARTE: Morten Lien i Arbeidstilsynet forklarte hva de ser etter når de er på kontroll. (Foto: NLF Arkiv)

JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no0

OPPKLARENDE: Leder for Pensjon i Gabler 
Steenberg & Plathe AS, Alexandra Plathe, 

forklarte tydelig hva man bør være oppmerksom 
på rundt pensjon. (Foto: Stein Inge Stølen)
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Tari�konferansen:

tene, man har jobbet i ha vært tilsluttet 
AFP-ordningen i hele ansiennitetsperio-
den din for at du skal få ansienniteten 
godkjent. 

– For mange vil AFPen representere en 
langt større verdi enn hva tjenestepensjo-
nen gjør, sier Plathe.

Fra det enkle til det kompliserte
– Vi har beveget oss fra det enkle til det 
kompliserte. I dag shopper folk jobber i 
større grad, noen sparer privat. Det er 
mange alternativer, kombinasjonsmulig-
heter og valgfriheten er stor. Et konkret 
råd er i alle fall å samle ulike pensjonska-
pitalbevis i ett. Det øker avkastingen og 
pensjonen blir ikke «spist opp» av gebyrer 
og andre kostnader. I tillegg er det mange 
måter å spare på, for eksempel å betale 

ned gjeld. Men en ting er sikkert. Det 
handler ikke lenger om når man skal gå 

av med pensjon, men heller om når man 
skal ta ut sin pensjon, avslutter Plathe.

I år var det, for første gang på ti år, et samlet tari�oppgjør. Det ble enkelt sagt  
forhandlet samlet «over hele ®øla» innen privat sektor.  Det spesielle med årets tari�-
oppgjør var at det ble «halvferdig» i den forstand at viktige spørsmål er skjøvet på  
fram til 2019.

Tariffoppgjøret 2018 – penger og pensjon

KOMMENTAR: OLAV G. HERMANSEN, NLF Arbeidsgiver0

STOR VALGFRIHET: – Vi har beveget oss fra det enkle til det kompliserte hva gjelder pensjoner. Det er mange 
altiernativer og valgfriheten er stor, sa Plathe. (Foto: Stein Inge Stølen)

SPØR OSS OM
TRUCK DEAL

25 % RABATT PÅ SUNNERE MAT
FOR DEG SOM ER NLF-MEDLEM

NLF 
TRUCK 
DEAL

Sett oblaten på Koppen og 
vis frem for å få 25 % rabatt på 

utvalgte varer hos Circle K.

CIRN0070_TruckOblat_45x45mm.indd   1 19/10/2017   11:48

Vis frem medlemskortet eller 
NLF-oblat på Koppen for å få rabatten.

Når det gjaldt lønnstillegg kom like fullt og ikke uventet 
�ere kroner på bordet. De nye minstelønnssatsene per time 
fra 1. april i år blir i følge Godsbilavtalen:

For distribusjons- og nærtransport:
Ansatte med 0-3 års ansiennitet:  kr. 171,45
Ansatte med 3-6 års ansiennitet: kr. 173,45
Ansatte med mer enn 6 års ansiennitet: kr. 175,45 

For langtransport – forutsatt at denne tari�en legges til grunn:
Aktiv tid:  kr. 104,61
Passiv tid: kr.   47,08

Fagbrevtillegget på kr. 9 per time blir som før.

Det ble også slått fast at dette ble fasiten ved uravstemningen 
om tari�oppgjøret blant de fagorganiserte i aktuelle LO- og 
YS-forbund. 

Hva med pensjon?
At dagens AFP-ordning, knyttet til tari�avtalene, har en 
del uheldige sider er det etter hvert bred enighet om. Parte-
ne klarte likevel ikke å bli enige om en ny AFP-ordning 
under årets tari�orhandlinger. I protokollen fra Riksmek-
lingsmannen står det derfor bl.a. at det skal settes ned et 
utvalg mellom partene som skal komme opp med forslag til 
en ny AFP-ordning innen utgangen av året. Representanter 
fra regjering og myndigheter er også med. Der er ikke over-
raskende siden myndighetene i dag betaler en tredjedel av 
AFP-regningen.

Når det gjaldt obligatorisk tjenestepensjon (OTP) og kra-
vene om pensjonsberegning fra første tjente krone kom der-
imot fagforeningene ingen vei. Men selv om OTP-ordnin-
gen i utgangspunktet blir som før har �ere politiske partier 
varslet «omkamp» i Stortinget.

Tari�messig er det således fristende allerede nå til å utro-
pe 2019 til «det store pensjonsåret».
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Tenk det at du mister fører-
kortet. Hva gjør du da? 
Takket være If kan du som 
NLF-medlem forsikre deg 
mot tap av førerkort.

Det verste som kan skje en sjåfør er tap av 
førerkort. Førerkortet er nøkkelen for å 
kunne utøve yrket og for å kunne kjøre 
lastebil. Men hvert år får lastebilsjåfører 
over hele landet beskjed om de ikke len-
gre kan kjøre lastebil ut ifra helsemessige 
årsaker – og noen er innblandet i ulykker 
som medfører varig tap av førerkortet.

– Alvorlig
I over 40 år har If og NLF samarbeidet 
om å gi medlemmene gode forsikrings-
ordninger, og den siste nyvinningen er 
forsikringer som gir rett til erstatning ved 
varig tap av førerkort i klasse C og D på 
grunn av sykdom eller ulykke.

– Å miste førerkortet for en yrkessjåfør 
er alvorlig og kan få store økonomiske 
konsekvenser for den det gjelder. Denne 
forsikringen vil kunne hjelpe til i en van-
skelig fase, sier Olav Viken i If. 

Må ha kjørt i to år
For at forsikringen skal tre i kraft må man 
ha minst to års sammenhengende kjøre-
erfaring, men den er bygget opp slik at 
utbetalingen øker etter hvor mye kjøreer-
faring man har.

– For sjåfører som har mellom to og 
seks års erfaring får man utbetalt en er-
statning lik 2G, mens de som har over 
seks års kjøreerfaring får utbetalt 4G, 
forklarer Viken.

I dag er 1G 93,634 kroner.
– Fra fylte 50 år trappes forsikringen 

ned med ti prosent. Utbetalingen er fritatt 
inntektsskatt.

Uten inntekt
Viken mener forsikringen er viktig.

– Å miste førerkortet betyr også at man 
står uten inntekt. For mange skjer det-

nærmest over natten. Slik sett gir denne 
forsikringen en ekstra trygghet om man 
skulle være uheldig å miste førerretten 
grunnet sviktende helse, avslutter Viken.

Nå kan du forsikre deg mot 
tap av førerkort

Medlemsfordel:

JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no0

Langt samarbeid
Samarbeidet mellom If og NLF går langt tilbake. I dag kan 
If tilby et komplett forsikringstilbud for transportbedrifter 
tilsluttet NLF med pris- og vilkårsfordeler. 

– Vi har egne autoriserte NLF-spesialister som er spe-
sialutdannet. De kjenner bransjen og de kjenner for-
sikringsbehovene til medlemmene i NLF, sier Viken.

Blant forsikringene If kan levere og skreddersy til NLFs 
medlemmer er ulike skadeforsikringer, personforsikringer, 
helseforsikring, pensjonsforsikring, løyvegaranti for god-
stransport på vei og ulike private skadeforsikringer.

I tillegg har If, i samarbeid med NLF, et eget skadeutvalg 
og produktutvalg for NLF-medlemmer, i tillegg til If Aktiv 
Sikkerhet som er et skadeforebyggende program.

If har også et eget nummer for NLF-kunder – 21 49 71 69.

KRISE: Det verste som kan skje en lastebilsjåfør er at man mister førerkortet. Nå lanserer IF en forsikring som dekker 
tapet dersom man mister førerretten på gunn av helsemessige årsaker. (Foto: NLF Arkiv) 

UTEN INNTEKT: - Å miste 
førerkortet betyr at man blir 
stående uten inntekt. Denne 
forsikringen gir en ekstra 
trygghet om man skulle bli syk 
eller være innblandet i en 
ulykke som fører til varig tap av 
førerkort, sier Olav Viken i If. 
(Foto: If)





NLF-erne har talt:

I en kundetilfredshetsstudie 
utført av Nordea Finans 
kommer det frem at NLFs 
medlemmer som benytter 
tilbudet, ikke bare er svært 
fornøyd. De foretrekker også 
Nordea fremfor andre  nan-
sieringsselskaper de bruker.

– Dette er en svært gledelig tilbakemel-
ding å få, og det viser at innsatsen vi 
legger i kundeforholdet med NLFs med-
lemmer virkelig nytter, forteller mar-
kedssjef Jan Egil Sandstad.

93,2 prosent er godt fornøyd
Undersøkelsen viser at hele 93,2 prosent 

er godt fornøyd med sin totale erfaring 
med Nordea Finans. Lignende tall  n-
ner man også ved spørsmål om rådgiver-
nes kunnskapsnivå, e�ektivitet og om 
kundene opplever Nordeas representan-
ter som proaktive og hyggelige.

Best også blant de som bruker
�ere selskaper
Blant de kundene som også benytter an-
dre  nansieringsselskaper, som SG  
Finans, Sparebank 1 og DNB, scoret 
Nordea Finans også høyere over hele 
linja.

– Det er første gangen vi gjør under-
søkelsen, derfor var vi ekstra spente. Det 
er spesielt godt å se at vi betraktes som 
et bedre alternativ enn konkurrentene 
blant de som også benytter andre  nan-
sieringsselskaper, sier Sandstad. 

Undersøkelsen blant NLFs medlem-
mer vil bli gjentatt årlig av Nordea  
Finans.

Nordea Finans er best

MARKEDSSJEF: Jan Egil Sandstad i Nordea Finans er godt 
fornøyd med resultatene av den første kundetilfreds-
hetsundersøkelsen. (Foto: NLF-arkiv)

Nordea Finans
Andre

Nordea Finans
SG Finans

Nordea Finans
Sparebank 1 Finans

Nordea Finans
DNB Finans
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Samsung Galaxy A8     verdi kr  4 690,- 
Samsung Tab Active 2  verdi kr  4 790,- 
Sennheiser Presence Headsett verdi kr   1 690,- 
Totalt:     verdi kr 11 170,- 

Dere betaler kun Kr 319,- pr mnd. / 24 mnd. 
Total kostnad 24 mnd: 7 656,-  

Som kunde hos Telenor og Telering kan du unne deg de 
beste telefonene på markedet. Med mobilbytte fra Telering 
og subsidier fra Telenor vil du oppnå svært gunstige avtaler. 
Det er dette vi kaller Smartprogram. 

Telerings Smartprogram 
– alt du trenger for full kontroll på veien

SLIK FUNGERER MOBILBYTTE:
1.   Velg ut telefoner som passer de ansatte 
2.  Velg hvor ofte dere skal bytte telefoner 
3.  Vi beregner en månedlig pris 
4.  Glassforsikring er inkludert, egenandel kr 0,- Tilbudet forutsetter mulighet for terminalbinding hos Telenor.  

Tilbudet forutsetter kredittgodkjenning fra fi nansieringsselskap.
Alle priser er eks. mva.

SMART NYHET 
FOR NLF!

Som medlem 
av NLF gir vi deg 
nå en unik pris på 
telefon, nettbrett 
og headset

Som medlem 
av NLF gir vi deg 
nå en unik pris på 
telefon, nettbrett 
og headset

FOR NLF!

Samsung Galaxy A8     verdi kr  4 690,- 
Samsung Tab Active 2  verdi kr  4 790,- 
Sennheiser Presence Headsett verdi kr   1 690,- 
Totalt:     verdi kr 11 170,- 

Du betaler kun 

 

pr mnd. 

for hele pakken

eks. mva.

kr 319,-*

Kontakt oss for å fi nne din nærmeste Telering-forhandler:

*

Samsung Tab Active 2

Samsung Galaxy A8

Sennheiser Presence

Hege Knutstad Garshoel
406 38 960
hege.knutstad.garshoel@telering.no
 

Svein Egil Nyborg 
482 17 022
svein.egil@telering.no
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Rekruttering:

De siste årene har rekrutte-
ringen til transportbransjen 
hatt en markant økning, 
men i horisonten truer  
mørke skyer. Det bekymrer 
Charles Galaasen i Sotin.

– Til høsten kan vi risikere at 100 ung-
dommer ikke får starte læretiden sin. Det 
er en stor bekymring, sier Charles Galaa-
sen i Sotin. 

Han sier det er en stor utfordring at det 
ikke  nnes nok plasser for førerkortopp-
læring ved landslinjene i Norge. 

30 prosent økning
I de siste par årene har NLF, NHO 
Transport og SOTIN vært aktive pådri-
vere for å øke rekrutteringen til 
transportbransjen. Og sats-
ningen har båret frukter. 
I dag er det en mar-
kant økning i søkere 
til transportfag. 
Sammen l ik net 
med 2016 ligger 
søkertallene til 
Vg2 Transport og 
Logistikk rundt 
30 prosent høyere.

– Selv om vi nå ser 
at søkertallene øker, er 
potensialet enda større. I 
løpet av de neste fem årene 
har vi muligheten til å doble antall 
lærlinger til bransjen, sier Galaasen.

Sprengt kapasitet
Til tross for at Galaasen kan glede seg 

over en betydelig oppgang i 
søkermassen er han be-

kymret. Og utfordrin-
gen ligger i landslin-

jene der kapasiteten 
er sprengt.

– Det er en stor 
utfordring at 
landslinjene ikke 
har nok plasser til 

førerkortopplæring. 
Det kan i ytterste 

konsekvens true re-
krutteringen til bransjen. 

Vi kommer til å slite med å få 
nok plasser på førerkortopplæringen 

i august, sier han.

Uten tilbud
I Oslo, Akershus og i Østfold har vi 60 

ungdommer som søker læreplass, men i 
disse fylkene  nnes det ikke noe tilbud 
om landslinje for førerkort. Det nærmes-
te tilbudet er på Hønefoss eller i Våler, 
men på disse linjene er kapasiteten allere-
de sprengt.

– Vi har kommet opp i en situasjon der 
søkerne er mange og der rekrutteringen 
er god, men hvor landslinjene ikke har 
tilstrekkelig kapasitet. Det er bekym-
ringsverdig, avslutter Galaasen.

Økt rekruttering men 
mangel på læreplasser

JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no0

ØKNING: Langt �ere søker nå til Vg2 Transport og Logistikk enn for bare ett år siden. Økningen i antall søkere er på over 
30 prosent. (Foto: NLF Arkiv)

Vi har kommet opp  
i en situasjon der søkerne er 

mange og der rekrutteringen er 
god, men hvor landslinjene  

ikke har tilstrekkelig  
kapasitet.

BEKYMRET: Charles 
Galaasen i Sotin er bekymret 
for den  dårlige kapasiteten 
ved landslinjene. – I ytterste 
konsekvens kan det true 
rekrutteringen til bransjen. 
(Foto: NLF Arkiv)
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HVILKEN MASKIN VIL 
DU BRUKE MER TID PÅ?

HVILKEN MASKIN VIL 

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

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

Dersom du ønsker leasing av maskiner, utstyr og kjøretøy 
fra et selskap som er løsningsorientert og fokusert på gjøre 
ting enkelt og kundevennlig, kan du kontakte et av våre 15 
regionskontorer på telefon 21 63 20 00, eller benytte våre 
leasingkalkulatorer på sgfinans.no



Forbundsleder Tore Velten fyller 60 år:
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Et liv i transportnæringen kan gi stress- 
magesår på selv den mest balanserte sjel. 
Kalkyler, anbud, dieselpriser, tari�avtaler, 
evinnelig konkurranse og prispress – det 
er ikke vanskelig å se for seg et blodtrykk 
som vandrer langt opp i rødmerkinga. 
Derfor er vel lastebileiernes øverste leder 
en person som snakker på inn- og utpust 
mens han jager fra avtale til avtale i hui 
og hast?

Ikke akkurat. Bare det å oppholde seg 
i nærheten av Tore Velten senker pulsen. 
Den skjeggløse julenissen med innlands-
dialekt og rungende bassrøst kunne like 
gjerne vært talsperson for de Usedvanlig 

Roliges Landsforening, hvis det fantes 
noe slikt.

Tore Velten = NLF
Det er ikke enkelt å oppsummere Veltens 
fartstid i Norges Lastebileier-Forbund 
(NLF). Når en tar et overblikk blir det 
fort tydelig at østerdølen har hatt en hånd 
på rattet i utformingen av �ere av de vik-
tigste tilbudene og oppgavene som NLF 
har tatt på seg. Han var primus motor i 
etableringen av opplæringstilbudet Ven-
ner på veien, hvor NLF-medlemmer rei-
ser rundt og demonstrerer tra kksikker-
het for barn i første, andre og tredje 

Den store 
vennlige kjempen
NLFs forbundsleder Tore Velten har markert seg sterkt i 
norsk transportnæring. Mellom slagene lader han opp med 
familiekos, veterankjøretøy og en nærmest ustoppelig trang 
til å fylle alle uthus på tunet med antikviteter. Kort fortalt: 
Den sindige 60-åringen er noe for seg selv.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

EN UNIK SAMLING: Velten tenker å bygge på utstillingen og etter hvert la besøkende skoleklasser få et innblikk i 
spennende tidsepoker. (Alle foto: Stein Inge Stølen)
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klassetrinn. Han er også svært opptatt av 
forholdene ved varemottakene og hadde 
en sentral rolle da bransjestandard for 
varelevering ble laget. Det samme gjelder 
forløperen til På riktig side, som i dag 
heter If Aktiv Sikkerhet. Dette begynte 
som Riksveg 3-prosjektet, også her var 
Velten sentral. I tillegg har han vært en 
aktiv kollegahjelper i mer enn 20 år og 
har bistått mange traumatiserte yrkessjå-
fører. De som har vært så heldige å få 
hjelp av Velten i en slik situasjon beskri-
ver ham som en fantastisk støtte.

I sammenheng med forbundslederens 
60-årsdag ble NLF-ansatte bedt om å 
beskrive Tore Velten med tre ord. Disse 
ordene gikk oftest igjen:

Raus, kunnskapsrik, engasjert  
og inkluderende
Han er en mann av få, men viktige ord. 
Det er hevet over enhver tvil at når Tore 
Velten snakker, så vet han som regel hva 
han snakker om. Og spørsmålene han 
stiller tas sjelden rett ut av lufta. Derfor 
har næringen også lært seg å lytte til 
kjempen fra Hernes, både i nasjonale og 
lokale saker. 

Men nå er det nesten 40 år siden Velten 
startet som lastebileier og meldte seg inn 
i NLF. Hva mener forbundslederen om 
endringene som har skjedd i næringen 
siden den gang?

– En ting som virkelig har gjort inn-
trykk, er utviklingen som har skjedd på 
miljøfronten. Før var det jo slik at hvis du 

kaldstartet en lastebil inne på et 
verksted, var det om å gjøre å 

komme seg ut av lokalet så 
fort som mulig for å unngå 

kullosforgiftning etter 
oppstart. Nå puster du 
friskluft rett fra eksos-
røret. Det er helt van-
vittig hvor mye som har 
skjedd.

Han peker også på 
utviklingstrekk i nærin-

gen som har vært mer van-
skelige å fordøye.

– Da jeg begynte hadde vi det 
mye friere. Det ble ikke stilt så mange 

krav som det etter hvert nå er blitt. Det 
er langt tø�ere å være lastebileier i dag. 
Sjåføryrket har også endret seg. De stren-
ge kjøre- og hviletidsreglene, som selv-

Østerdølen har 
hatt en hånd på rattet i 

utformingen av �ere av de 
viktigste tilbudene og 
oppgavene som NLF 

har tatt på seg.

EN BETYDELIG SKIKKELSE: Tore Velten markerer 
seg ikke bare i lastebilnæringen, men også rent 
fysisk med sine nærmere to meter. Her sammen 

med barnebarnet Hannah. 
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Forbundsleder Tore Velten fyller 60 år:

følgelig bidrar til bedre tra kksikkerhet, 
har også ført til at en i større grad ser på 
yrket som en regulær jobb og ikke en livs-
stil. På den ene siden har det gått utover 
det sosiale ute på veien. Men på den andre 
siden er det nå mye enklere å kombinere 
sjåføryrket med etablering av familie og 
vedlikehold av fritidsaktiviteter, sier ju-
bilanten.

Samler på betydningsfulle  
gjenstander
Og akkurat dette med familie spiller en 
stadig større rolle i Veltens liv. Å tilbringe 
tid med sine to barnebarn er det aller bes-
te han vet. Han er heller ikke fremmed 
for at de kan ha arvet noen transportgener 
fra bestefar.

– Men vi prøver å la dem  nne sine 
egne interesser og ikke påvirke så altfor 
mye, understreker han. 

Likevel – alle som har besøkt forbunds-
lederens generasjonsbolig med tilhørende 
uthus på Hernes forstår fort at Veltens 
lidenskap for transportmidler både er 
svært levende og særdeles smittsom. Det 
samme gjelder den brennende interessen 
for antikviteter og snurrepiperier. Men 
det trenger ikke være verken dyrt eller 
spesielt for å havne i Veltens stadig mer 
omfattende samling.

– Det viktigste er at det sier noe om 
fortiden. Jeg vokste opp i en periode der 
hver eneste ting hadde en spesiell betyd-
ning, fordi vi hadde så lite. Alle gjenstan-
der var spesielle og  kk en unik plass i 
livet. I dag ska�er vi oss nye eiendeler 
uten at vi tenker så mye over det, fordi vi 

lever i et overskuddssamfunn. Men vi må 
ikke glemme hvor vi kommer fra, mener 
Velten. 

Han har allerede laget en spennende 
utstilling i et av uthusene. Når han en dag 
skrur ned temperaturen på yrkesfronten 
er det denne hobbyen han ønsker å prio-
ritere i større grad. 

– Det hadde jo vært morsomt å kunne 
invitere skoleklasser på besøk for å få en 
spennende opplevelse av hvordan ting en 
gang var.

Oppvekst med tvilsom �sk
Vi gjenga tidligere noen av de vanligste 
ordene NLFs ansatte bruker for å beskri-
ve Velten. Men vi utelot å nevne et tema 
som gikk igjen – best beskrevet gjennom 
ordet « ske ende». Det er nemlig en 
kjent sak at forbundslederen ikke er spe-
sielt glad i havets frukter.

– Det er ikke rart jeg ikke liker  sk! 
Hver lørdag da jeg var liten måtte jeg spi-
se kokt kolje, noe som ikke var en god 
opplevelse. Fisken hadde reist langt for å 
komme helt inn til samvirkelaget på Her-
nes, og den hadde ligget lenge i butikken 
også. Så da den til slutt kom i gryta luktet 
den ikke noe særlig godt. Det satte sterke 
spor, sier Velten med et smil.

Selv om et  skebasert måltid på taller-
kenen ikke akkurat er Tore Veltens før-
stevalg, skal det mer til for å ødelegge det 
karakteristiske gode humøret. Og det er 
kanskje ikke så rart at noen av de andre 
ordene som brukes for å beskrive for-
bundslederen er stabil, trygg og inspire-
rende. Ledermateriale, med andre ord.

MIDDAG I MUSEET: Velten dekker gjerne på til middag i uthuset når anledningen byr seg. Da spiser man i særdeles 
nostalgiske omgivelser.

Veltens bedriftskarriere:
•  Tredje generasjons lastebileier
•  Startet for Linjegods med en 

bil som 20-åring
•  Bygde opp Tore Velten Transport 

med 15 biler
•  Kjøpt opp av Østerdal Billag 

i 2008, fortsatte som  
avdelingsleder

•  Gauldal Billag kjøpte Østerdal 
Billag og Tamnes Transport

•  Tore ble etter hvert daglig leder 
i transportselskapet

•  I 2014 kjøpte tre NLF-medlem-
mer Tamnes Transport. 

•  Eies i dag av Tore Velten, 
Niklaus Haugrønning og  
Jon Tamnes.

•  Har i dag 75 ansatte, 65 biler og 
omsetter for om lag 85 mill. kr.

Tore Veltens NLF-historie:
• Ble NLF-medlem i 1979
• Lokalavdelingsleder i over 20 år
• Fylkesstyremedlem i 2001
• Regionnestleder i 2004
• Regionleder i 2008
• Forbundsnestleder i 2008
• Forbundsleder i 2016

Kort om forbundslederen:
Alder: Fylte 60 år 25. april

Sivilstatus: Gift med Bente

Familie: En sønn - Arne Olav,  
to barnebarn: Ella og Hannah

Hjemsted: Schulstad-gården  
på Hernes i Elverum kommune

Utdannelse: Yrkesskolen og tre 
netter på husmorskole

Hobbyer: Antikviteter, veteranbiler, 
camping- og hytteturer



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!



Bilberging:
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BIDRAR GJERNE: Jan Petter Olsen i Bilberging Vadsø satte stor pris på å få mulighet til å hjelpe russerne. Foto: Barentssekretariatet
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Eksporterer 
tra�kksikkerhet 

til Russland



46 NLF-MAGASINET 2018 • NR 3

Bilberging:

Nord-Russland har de siste årene opplevd 
en god økonomisk vekst med storbyen 
Murmansk i spissen. Dette medfører også 
en stor økning i transportarbeidet, som 
igjen legger press på beredskapssituasjo-
nen i regionen.

Utfører bergingsoppdrag med 
tanks og traktor
– Det har skjedd en svært positiv utvik-
ling på russisk side de siste årene. De har 
blitt veldig gode på arbeidsvarsling og 
skilting, men når det kommer til formell 
kompetanse rundt bilberging, og ikke 
minst utstyr, er det fortsatt en del å hente. 
Der kan vi bidra, forteller Jan Petter Ol-
sen i Bilberging Vadsø.

Han forteller at mye av bergingsarbei-
det i dag foregår med både tanks og trak-
tor.

– De bruker det utstyret de har tilgjen-
gelig. Det kan bli både kostbart og tid-
krevende.

Stor interesse fra russisk media
Det var også grunnen til at myndighetene 
i Murmansk-regionen tok kontakt med 

Barentssekretariatet, som igjen sendte en 
forespørsel til Viking Redningstjeneste 
og Bilberging Vadsø : Kan dere holde 
kurs i sikkerhet og berging for russisk be-
redskapsmannskap og transportører?

Kort tid senere står Jan Petter Olsen og 
representanter for Viking i Murmansk 
med russisk tolk.

– Det var ikke noe problem å gjøre seg 
forstått. Etter den formelle biten med te-
orikurs beveget vi oss ut for praktisk opp-
læring, hvor vi kunne prate en til en. Når 
vi skjønte at vi var omtrent like dårlige i 
engelsk gikk praten mye lettere, ler Olsen.

Russisk media fattet også stor interesse 
for initiativet; den norske bilbergeren ble 
intervjuet av �ere kanaler.

Kan gi målbar e�ekt
Tilbakemeldingene fra kurset har vært 
udelt positive. Olsen ser ikke bort fra at 
han har plantet frø som resulterer i eta-
blering av organiserte russiske bilbergere 
med skikkelig utstyr og kompetanse.

– Noen spurte til og med om bilen min 
var til salgs. Men det er den dessverre 
ikke, sier Olsen med et smil.

Jan Petter Olsen i Bilberging Vadsø tar sikkerhet på  
alvor. Da han  kk muligheten til å spre kunnskap og kompe-
tanse til russiske kollegaer, takket han ja og tok turen til 
Murmansk.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

IMPONERT: Jan Petter Olsen har merket seg en svært positiv utvikling på russisk side de siste årene. Foto: Barentssekre-
tariatet

TIL BEUNDRING: De russiske bilbergerne lot seg inspirere av både den            praktiske opplæringen og utstyret som Bilberging Vadsø benyttet. 
Foto: Barentssekretariatet
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ETTERTRAKTET KOMPETANSE: Det russiske 
mannskapet var svært fornøyd med opplæringen. 

Foto: Barentssekretariatet

TILGJENGELIG: De bruker det utstyret de har tilgjengelig. Det kan bli både kostbart og tidkrevende, sier Jan Petter Olsen, 
Bilberging Vadsø. Foto: Barentssekretariatet

TIL BEUNDRING: De russiske bilbergerne lot seg inspirere av både den            praktiske opplæringen og utstyret som Bilberging Vadsø benyttet. 
Foto: Barentssekretariatet



Region 1  Østfold og Oslo/Akershus
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Erik Graarud ble gjenvalgt 
som fylkesleder i NLF Øst-
fold under fylkesårsmøtet i 
Strømstad i mars.

Anders Krog fra Sarpsborg fortsetter som 
nestleder og han ble også innstilt som re-
gion 1s vararepresentant til forbundssty-
ret.

Egil Nicolaysen fra Sarpsborg NLF, ble 
tildelt NLFs fortjenestemedalje i sølv for 
nærmere 40 år som tillitsvalgt i organisa-
sjonen. Tidligere på kvelden mottok Nico-
laysen også merke for 40 års medlemskap.

Krever bedre vintervedlikehold
Årsmøtet i Østfold krever bedre vinter-
vedlikehold. Etter en tø� vinter med mye 
snø og is er frustrasjonen stor blant eiere og 
sjåfører. En ting er til dels manglende og 

dårlig brøyting og salting, en annen ting 
er de svært variable forholdene på ulike 
veistrekninger. Årsmøtet vedtok å be NLF 
ta dette opp på landsmøtet i juni, da pro-
blemet gjelder alle Europa- og riksveier.

Nei til busstopp midt i veien
Moss og omegn vognmannsforening me-
ner SVVs tanker om busstopp midt i veien 

er en farlig vei å gå- bokstavelig talt. Hvis 
dette blir hovedregelen vil det føre til man-
ge svært farlige situasjoner, hvor busspas-
sasjerer vil forsøke på krysse veien fra midt 
i veibanen. Motgående tra kk vil i mange 
tilfeller ikke ha mulighet til oppdage fot-
gjengeren og ulykker vil være et faktum. 
Årsmøtet støttet forslaget og ber om at 
saken tas opp på landsmøtet.

Årsmøter i region 1:

Erik Graarud gjenvalgt i Østfold

Nå er det snart under ett og et halvt år 
igjen til kommune- og fylkestingsvalget 
og MDG i Oslo begynner å få dårlig tid. 
NLF har et ryddig og konstruktivt for-
hold til byråd Lan Marie N. Berg og hen-
nes rådgivere, men en del av forslagene 
som nå kommer trillende på løpende 
bånd, bærer preg av å være dårlig forberedt 
og temmelig uegnet for blant annet vare-
transport.

Nylig deltok regionsjef J.Kristian Bjerke 
på et bylogistikkseminar i regi av NOR-
SULP og det viste seg ganske snart at deler 
av tallmaterialet TØI opererer med, er feil. 
Det er dessuten kommet meldinger om at 
tallene er feil også andre steder i landet.

Videre legger byrådet opp til en gate-
plan for Oslo sentrum som hindrer gjen-
nomkjøring i indre sentrum. Dette vil 

bety mange omveier, økte bomkostnader 
og et ekstra press på sjåførenes HMS-si-
tuasjon. LUKS, som NLF region 1 er en 
aktiv deltager i, har gjentatte ganger kon-
taktet byråd Lan med spørsmål om hvor-
ledes byrådet vil ivareta HMS-spørsmå-
lene, men daglig leder i LUKS, Sven 
Bugge, fortviler over ikke å få svar. Til 
gjengjeld har nedsnødde «utekontorer» 
stått i veien for e�ektiv varelevering i hele 
vinter. Våre innspill om ®erning av rush-
tidsavgifter, reduksjon av bompengeavgif-
tene og bedre tilgjengelighet for vare-
transport i Oslo, er så langt overhørt av 
byrådet. Men vi gir oss ikke og sammen 
med LUKS, NHO, Håndverksforeningen 
og Oslo Handelstands forening trykker vi 
på med sunn fornuft så ofte anledningen 
byr seg.

Bylogistikk i Oslo – et kaos? Åpne Oslofjord- 
tunellen for biler 
med retarder
Vi står igjen foran en krevende høst 
med stenging av Nordbytunellen i 
Akershus. SVV har få alternative 
omkjøringsmuligheter, men har bedt 
NLF om innspilll.

NLF Østfold har derfor foreslått for 
avdelingsdirektør Nils A. Karbø i SVV 
at Oslofjordtunellen åpnes for tunge 
kjøretøy med retarder hele døgnet. På 
denne måten kan man få en del av 
tungtransporten vekk fra E-6 gjennom 
Nordbytunellen og lette situasjonen 
noe.

Vi håper SVV tar imot forslaget med 
takk.

J. KRISTIAN BJERKE jkb@lastebil.no0
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Fredrikstad Lastebileierforening avholdt sitt 
årsmøte 2.februar i år. I tillegg til de vanlige 
saker som årsberetning og regnskap, var det 
denne gangen en ekstra spesiell sak på 
programmet. Mangeårig medlem og tillits-
valgt, Arne Johansen, ble utnevnt til 
æresmedlem i foreningen.

Johansen, som fylte 74 år i april, har vært 
medlem i NLF siden 1975 og han har vært en 
trofast og aktiv tillitsvalgt i mange av disse 
årene. Faktisk har han vært kasserer i 
lokalavdelingen i 26 år og han har også møtt 
i fylkesstyret.

Egen bil skaffet han seg i 1974 og han 
holdt det gående i transportbransjen helt 

frem til 2011, altså i hele 37 år! Det står det 
respekt av. Det hele begynte med en Volvo 
N-86, men de siste årene av karrieren var det 
en Mercedes-Benz han holdt mellom hendene.

Vi gratulerer Arne Johansen med æresmed-
lemskapet.

Må ha ny vei fra Øra
NLF Fredrikstad mener SVV og 
myndighetene må tenke fremover og 
bygge ny vei fra Øra til E6. Tra�kken i 
havnen øker og det samme gjør presset 
på veiene. SVV bør for en gangs skyld 
ligge i forkant av utviklingen og bygge 
veien før alt stopper opp. Forslaget �kk 
full støtte fra årsmøtet.

Jakhelln fortsetter. – Sissel Heen 
ny nestleder i Oslo & Akershus
Nicolai Jakhelln fra Lillestrøm NLF 
ble gjenvalgt som leder av NLF Oslo 
& Akershus på fylkesårsmøtet i mars. 
Leder i Øvre Romerike, Sissel Heen, 
rykket opp til nestleder i fylket.

I tillegg er mangeårig fylkesstyre-
medlem, ´age Sørensen fra Oslo, 
tilbake i fylkesstyret. Trond Snesrud 
vil konsentrere seg om ledervervet i 
Oslo og Sørensen går inn som med-
lem i fylkesstyret.

Per Arne Bjerklund fra Follo ble 

valgt til nytt medlem i fylkesstyret 
etter Bård Solberg, som takket av et-
ter mange års tjeneste.

Ta pant i felles- 
skapsgarantien?
Årsmøtet i Oslo & Akershus ga sin fulle 
tilslutning til forslaget fra Bård Solberg 
om å kreve pant i fellesskapsgarantien 
til utenlandske transportører som ikke 
gjør opp for seg i Norge. Årsmøtet er, 
som Solberg, lei av at utlendinger 
skylder �ere hundre millioner kroner i 
bøter og avgifter i Norge og krever at 
myndighetene setter hardt mot hardt. 
Sakes bes behandlet på landsmøtet i 
2018.

Medlemsmøte på nett
Oslo & Akershus tenker 
nytt
Det er lenge siden det var kø foran 
inngangsdørene til NLFs medlemsmø-
ter. Medlemstallet er relativt stabilt, 
men vi ser jo ikke medlemmene lenger. 
De er opptatt med andre ting og ikke 
minst sitter yngre medlemmer fast i 
den omtalte tidsklemma.

NLF Oslo & Akershus vil derfor tenke 
nytt og lanserer i løpet av våren 
medlemsmøte på nett. Vi inviterer til et 
helt «vanlig» medlemsmøte, men gir 
dem som ikke kan møte fysisk, 
muligheten til å følge møtet via PC, 
Mac, iPad eller telefon. Du kan gå til og 
fra, ha lyden på eller av  og du kan 
delta ved å sende spørsmål og 
kommentarer via nettet.

– Vi håper dette gjør det lettere for 
våre medlemmer å delta i organisasjo-
nens liv, sier regionsjef J.Kristian 
Bjerke

Oslo kommune – en bomversting?
NLF går i bresjen for å ansvarliggjøre transportkjøpere. Det er prisverdig og i aller 
høyeste grad påkrevet, men det er ikke en enkel oppgave. Spesielt ikke når det o�ent-
lige ikke helt ser poenget. Vi har alle lest om Bringsjåføren som tjener 351 Euro i 
måneden for arbeid i Skandinavia, men færre vet at Oslo kommune muligens er en 
bomversting? Mye snø i Oslo denne vinteren har ført til hektisk ®erning av snømeng-
dene. NLF-medlemmer melder at de er blitt pålagt å kjøre lange omveier på smale 
veier i boligstrøk for å unngå bomstasjonene i Oslo. Oslo kommune vil nemlig ikke 
betale for bompasseringene. Sies det. NLF Oslo & Akershus har sendt brev til byråds-
direktøren for å få en forklaring. Hvis dette stemmer er det svært kritikkverdig.

Arne Johansen æresmedlem i Fredrikstad 
Lastebileierforening
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Vegforum Innlandet – der 
NLF har en sentral rolle 
– arrangerer samferdselskon-
feranse for Innlandet. Det er 
viktig å sette søkelys på at 
bedre veger betyr mye for vår 
region. Vi håper �est mulig 
medlemmer tar turen til 
Honne 18. juni kl 09.00. 

Hvordan kan Innlandet få best mulig ut-
telling i kommende NTP? Og hvordan 
kan vi få til et krafttak for fylkesvegene? 

Det er to av spørsmålene som reises på 
samferdselskonferansen. Blant annet vil 
NLFs toppsjef Geir A. Mo holde fore-
drag om hvor viktig det er å få gjort noe 
med fylkesvegene. Dette er arbeidsplas-
sen vår. Det kan umulig være riktig at det 
skal være mye farligere å kjøre på en fyl-
kesveg enn en riksveg!

Vi kommer tilbake med mer informa-
sjon ang. programmet, men vi garanter 
gode foredragsholdere og en avsluttende 
debatt med våre fremste samferdselspoli-
tikere. 

Eksempler på problemstillinger 
som blir tatt opp:   
•  Næringslivets samferdselsbehov
•  Hvordan kan vi få et løft for vegene i 

Innlandet?
•  Hvordan kan vi få et løft for jernbane-

strekningene i Innlandet?
•  Hvordan sikre midler til å vedlikeholde 

og videreutvikle veg og bane i Innlan-
det? 

•  En stor veg-eier blir enda større. Hvor-
dan drifte fylkesvegene i årene som 
kommer?

Samferdselskonferansen arrangeres i 
samarbeid med fylkeskommunene. 

Mye har skjedd og mye skjer
Vegforum Innlandet ble stiftet da vi så at 
våre fylker ikke nådde opp i kampen om 
statlige vegmidler. OL94 ble en mangeå-
rig bakrus for våre samferdselsprosjekter. 

MEF, NLF og NHO tok initiativet. 
NAF Region Øst, Transportarbeiderfor-
bundet i Hedmark og Oppland og TFØ 
(Transportfellesskapet Østlandet AS) ble 
med på laget.

Undertegnede har vært med hele perio-
den og er for tiden leder i Vegforum Inn-
landet. Vi har siden starten i 2004 vært en 
aktiv medspiller i arbeidet for bedre veger 
i Hedmark og Oppland. Vi ser at Hed-

mark og Oppland har lykkes med mye de 
siste 10-12 åra. «Lottorekka» slo til: E6 
bygges ut, E16 bygges ut, RV4 bygges ut, 
på RV3 har det skjedd mye og nå kommer 
RV35. Anleggsmaskinene går for fullt 
mange steder, men fortsatt gjenstår det 
mye arbeid på viktige veger. Ikke minst må 
en komme i gang igjen i Odal og i Gud-
brandsdalen. Kan Innlandet samles seg om 
de viktigste prioriteringene?

Vi jobber for bedre veger i Innlandet! 

PRIORITERING: Klarer Innlandet å samle seg om viktige samferdselsvalg? Tegning: Oddmund Mikkelsen.

GUTTORM TYSNES hedopp@lastebil.no0
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Økt tra�kksikkerhet i Ringebu 
Etter mange års kamp fra kommunen og NLF, har Statens vegvesen funnet 10 millioner 
kroner til å bygge gangbru langs E6 gjennom Ringebu sentrum. I tillegg blir det bedre 
belysning og trolig nedsatt fartsgrense til 40 km/t. Ringebu sentrum har vært en tra�kk-
felle i en årrekke. En svært trang bru, skoleveg, ni fotgjengerfelt og 34 av/påkjøringer til 
E6, har gitt yrkessjåførene utfordringer.  – Nå kunne vi ikke lenger vente på ny veg. Derfor 
er jeg svært glad for at gangbrua bygges. E6 vil uansett legges utenom sentrum på et 
senere tidspunkt, sier NLF-medlem Ole Sten Dalberg. 

GLADE: Endelig bygges det gangbru i Ringebu sentrum. NLFs Ole Sten Dalberg er meget fornøyd. Her sammen 
med Vato Løkken (SVV) og ordfører Arne Fossmo.

Lastebilens dag på Tretten
11. og 12. mai er datoer du bør merke deg. Da samles «lastebilfamilien» på 
Stavplassen. Lokalavdelingene i Gudbrandsdal og Gausdal håper �est mulig 
kommer til Tretten denne helga. For to år siden var det svært god oppslutning. 
Opplegget blir det samme, bare litt bedre. Komiteen jobber med aktiviteter for 
barn. Det blir også levende musikk. Stikkord: Nye biler. Veteraner. Leverandører. 
Mye moro. Og ikke minst: Masse lastebilprat!  

Nylagt asfalt sprekker
Foreløpig kan vi ikke annet enn å 
beklage at det er slik, sier Asbjørn 
Stensrud i Statens vegvesen om 
FV34. Et halvt år etter at ny asfalt 
ble lagt på, er det nå �ere kilometer 
med brede, langsgående revner på 
FV 34 langs Randsfjorden. I fjor ble 
det lagt mer enn 123 000 tonn ny 
asfalt til en pris av cirka 70 
millioner kroner på fylkesveiene 
langs Randsfjorden. På visse 
strekninger viser det seg nå at den 
nylagte asfalten ikke har tålt sin 
første vinter.

Før asfalteringen ble det skiftet 
ut stikkrenner på en del strekninger 
og gravd bedre grøfter langs veiene. 
På noen punkter ble det også skiftet 
ut masse under veien. Der asfalten 
nå har sprukket opp, ble ny asfalt 
lagt oppå den gamle, melder OA.

Tøff vår for vegene 
våre! 
Våren har vært tøff for mange av 
vegene i Innlandet. Ras. Telehiv. 
Asfaltsprekker. Oversvømmelser. 
Nedsatt aksellast. Mm. GD skrev 
blant annet om Fv 15 på Ring som 
ble stengt pga. �om. - Natt til 
onsdag var det plussgrader og 
regn. Det var ingen god kombina-
sjon, forteller driftsleder Tormod 
Pettersen i NCC. Det er problemer 
på mange veger, både grusveger 
såvel som asfaltveger. Bilister på 
veg til Sjusjøen som bruker 
Tandeskogen har også fått merke 
de mange dype hullene som er 
dannet på denne strekningen.

Flere har fått ødelagt felger, 
hjuloppheng, bunnpanner og fjærer.

For yrkessjåførene er situasjonen 
spesielt utfordrende. Lasten må 
fram – men hvor kan lastebilene 
kjøre?

E6-prosjektet forlenges til Øyer
Ny  refelts E6-veg fra Ensby 
til Øyer skal være klar i 2025 
– to år før tidligere antatt. 

Opprinnelig var ikke den nordligste 
biten av strekningen med i E6-prosjektet 
E6 Vingrom–Ensby, men det har hele 
tiden vært et ønske om å bygge  refelts 
veg helt fram til Øyer. Nå blir det en re-
alitet og prosjektet utvides med seks ki-
lometer til Øyer sentrum.

– Nye Veier mener det er fornuftig å 
utvide porteføljen slik at vi får på plass de 
siste seks kilometerne fra Ensby til Øyer. 
Utvidelsen øker også den samlede sam-
funnsnytten for utbyggingen av E6 Mo-
elv–Øyer, sier Øyvind Moshagen, pro-
sjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet. 
NLF vil rose Nye Veier for en o�ensiv og 
riktig løsning i denne saken. FrPs Tor 
Andre Johnsen har også jobbet lenge for 
lengre E6.
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Årsmøtehelgen for region 
III 2018 gav noen markante 
personendringer i de tre 
fylkene, mange jubilanter ble 
feiret og det ble mye  nt 
faglig og sosialt samvær for 
bortimot 200 NLF-ere og 
utstillere.

Med lang tradisjon for felles årsmøter for 
Buskerud, Telemark og Vestfold er mye 
av opplegget blitt rutine for årsmøtehel-
gen, så selv en endring i siste liten med 
hensyn til hvor de mange lastebilene og 
hengerne fra våre sponsorer skulle plasse-
res ble ordnet: Vi «kjøpte» parkeringen 
rett foran hovedinngangen til Park Hotel 
i Sande®ord. 

Rundt 100 medlemmer fra de tre fyl-
kene deltok på møtene. Hjertelig til stede 
var også representanter fra vel 20 leveran-
dører til bransjen. 

Styreendringer
Årsmøtene gav ingen overraskelser ver-
ken saklig eller med hensyn til valg. Men 
både Buskerud og Telemark valgte nye 
ledere, ettersom henholdsvis Knut Bak-
ken og Ragnhild Berg hadde bedt om 
avløsning. Bakken takket av etter å ha 
fungert som leder i ti år og han ble behø-
rig feiret med å få NLFs fortjenes-
temedalje i sølv tildelt fra forbundsstyrets 
nestleder Alv Ervik.

Bakken ble avløst som leder i Buskerud 
av vår tidligere forbundsleder, Per Mad-
sen.  I Telemark var det Frode Bjønnes 
som overtok stafettpinnen etter Ragn-
hild.

Ut av fylkesstyrene gikk ellers følgende: 
i Buskerud Erik Gundersen og Ole Jonny 
Lægreid. Årsmøtet valgte ikke å utpeke 
erstattere for disse, ettersom man mener 
et styre på 6 pluss to møtende vararepre-
sentanter er mer hensiktsmessig enn tid-

ligere modell. I Telemark gikk Johan 
Gjersund ut og nytt medlem ble Magne 
Sandland. Vestfoldingene valgte inn Ter-
je Solberg som nytt styremedlem etter 
Geir Eikodd som hadde bedt om avløs-
ning.

Jubilanter
Det var �ere jubilanter som var med på 
årets arrangement og ble hedret for lang-
varig medlemskap. På Buskerud-benken 
var Gunnar Leer (40) og Karsten Iversen 
(25) til stede. På Vestfold-benken så vi Jan 
Oddvar Mørken (50), Olav Vinterstå 
(25), Jon Wul� (25), Johnny Solum (25) 
og Jan Petter Røisgård (25). På Tele-
marks-benken var Finn Helge Gisholt 
(40) og Arne Bjørn Øygarden (40) med 
oss denne helgen. Flere andre jubilanter 
var forhindret fra å delta og får sine mer-
ker senere.

Noen kom og noen gikk

FORBUNDETS MANN: Alv Ervik ønskes velkommen som hovedgjest av John Ove Villung (t.v), styreleder i Vestfold.

OLAV KLASSON VEFALD btv@lastebil.no0

LEDERSKIFTE: Frode Bjønnes (t.h) takker Ragnhild Berg 
og Johan Gjersund for innsatsen

TAKK: Bakken takker og takkes av resten av 
Buskerudstyret.
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• Dedikerte biler for transport av AdBlue®

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

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

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

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

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

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

TRANGT: Plassen var liten, intim og iøynefallende for alle i byen.
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Fredag 23. mars var NLF i 
møte med Statens vegvesen 
for å disuktere situasjonen 
rundt kolonnekjøring på 
E134 over Haukeli. 

På strekingen er det mange utfordringer 
og det er komplisert å  nne gode og tra-
 kksikre løsinger, men møtet markerer 
likevel en viktig start for arbeidet med å 
legge til rette for kolonner for tunge kjø-
retøy over Haukeli. 

Fra NLF i Rogaland stilte fylkesleder 
Herman Berg og Sigve Levik fra Hust-
vedt & Skeie, mens NLF Telemark var 
representert ved Knut Gjersund fra Tele-
mark Godslinjer og Morten Natedal fra 
Tipp Transport. Felles for alle er at de har 
mye kompetanse fra vinterkjøring over 
Haukeli. 

Sammen med Statens vegvesen skal 
NLF nå sette ned en arbeidsgruppe. 
Gruppen skal se på mulighetene for ko-
lonnekjøring med tunge biler over Hau-
keli.

I dag kjøres det egne kolonner for tun-
ge kjøretøy på Rv 7 over Hardangervidda, 
likevel er det et krevende arbeid man står 

overfor. Så får man bare håpe på at resul-
tatet blir at man kan åpne opp for en lik-
nende løsning også for de som skal krys-
se Haukeli. Nå er i alle fall arbeidet med 
å  nne en løsning i gang.

Kolonnekjøring på E134:

Viktig startskudd

VIKTIG: Møtet med NLF og Statens vegvesen markerer starten på et arbeid som forhåpentlig skal kunne åpne opp for 
kollonnekjøring med tunge kjøretøy over Haukeli. 

REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no0

Bra deltakelse på Lindesenes Havhotell
Det er viktig at næringen 
samles og ett slikt sam-
lingspunkt er NLFs årsmø-
ter. Her knyttes det nye 
kontakter og man treffer 
gamle venner. Det sosiale 
er alltid viktig. 
Men det er også det fagli-
ge. I år �kk vi gleden av å 
overvære spennende inn-
legg fra Morten Moe i Bertel 
O. Steen, Nye veier AS, Statens vegvesen og Kjell Olafsrud i NLF. I til-
legg var NLFs samarbeidspartnere representert. Også ledsagerne 
hadde fullt program under årsmøtet på Lindesnes Havhotell som ut-
merker seg med god service.

Fikk du ikke med deg årsmøtet i år? Fortvil ikke. I perioden 15. til 
17. mars 2019 er det nytt årsmøte og igjen samles vi på Lindesnes 
Havhotell. Vi kan love et årsmøte der det faglige og det sosiale går 
hånd i hånd.

Vi takker alle som deltok på årets årsmøte og som var med på å 
dannen en �ott ramme rundt det som ble en �n helg, og ønsker vel 
møtt igjen neste år.

Få endringer i nytt Rogalandsstyre
Kontinuitet er viktig i et styre. 
Da får man også med seg vik-
tig erfaring ifra arbeidet som 
er gjort tidligere. Derfor fort-
setter både leder Herman Berg 
og nestleder Tore Sigmundsen i 
det nye styret i Rogaland. Frode 
Håland takket for seg, mens Vegard Solheim ble valgt inn som nytt 
styremeldem. I tillegg består styret av Jarl Kvam, Petter Taraldsøy, 
Hans Kristian Aamodt og Leif Egeland, som alle fortsetter. 
Vararepresentanter er Endre Krakk og Harald Myrheim

Under årsmøtet hadde fylkesleder Herman Berg med seg en pre-
sentasjon av de viktigste sakene man skal jobbe videre med i tiden 
fremover. Fortsatt blir opplysningsarbeidet rundt at økte bompen-
ger vil gi økte transportkostnader være sentralt. Det vil også arbei-
det med kollonnekjøring over Haukeli være, i tilegg vil styret ha 
søkelys på like konkurranseforhod og �ere, mer målrettede, kon-
troller. 
Samtidig som Frode Håland trådte ut av styret passet man på å 
feire ham med utdelingen av 10-årsmerket. Vi gratulerer!

SOLID OPPMØTE: Det faglige er viktig på 
årsmøtet og mange hadde møtt frem.
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Vaskekjemi til bil og utstyr
Produsert for norske forhold

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

Vår kjemi er produsert i 
Norge for å få et produkt 
som er tilpasset norske 

forhold. 
Prowash serien består av 
vaskekjemi til selvvask og 
maskinvask samt gulv og 

industrivask

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Årsmøtet i Agder:

Klar marsjordre til styret
Under årets årsmøte i Agder var det langt 
mellom dramatikken. Ingen ble heller 
overrasket over at de store utbyggingspla-
nene i Kristiansand var sentrale temaer 
som  kk stor plass under møtet. Under 
fylkesleder Rita Birkeland sin næringspo-
litiske gjennomgang ble det klart at ar-
beidet med Ytre Ringvei må fremskyndes 
slik at den blir klar tidligere enn planlagt. 
Dette er ikke minst viktig med tanke på 
at utbyggingen av Gartnerløkka vil føre 
til tra kale utfordringer. I tillegg under-
streket Birkeland at arbeidet med like 
konkurransevilkår vil fortsette. Det vil 
også informasjonskampanjen rundt hvor-
dan fraktprisene påvirkes av økte bom-
penger. 

Etter årsmøtet fortsetter Rita Birkeland 
som leder av styret i Agder. Med seg for 

hun et lag med god variasjon i alder og 
bransjer. Det nye styret består, i tillegg til 
Rita Birkeland, av nestleder Roar Osen, 
styremedlemmer Dag Grødum, Kai Wer-
dal, Kai Kristiansen, Eva Langeland, Tor 
Bringsverd, Ole Tom Løland, Helge 
Gustafson samt varamedlemmer Rune 
´orsen og Tor Magne Hansen.

Agder Skograkt ved Ole Moi og PS 
Transport med Per Stømme  kk utdelt 
10-årsmerker på møtet.

25-, 40-, 50-årsjubilanter
Det er med stolthet forbundsleder og fylkes- 
leder, Kjell Haugland og Kjell Olafsrud, over- 
rakte velfortjent heder til jubilantene. Arne 
Gudmestad �kk sitt 25-årsmerke, mens Alf 
Jan Sjursen, Harry Haugland, John Anker Tel-
haug og Svend Grundekjøn �kk merke for 40 
år. Til slutt �kk «Agder-bispen» Aanen Grime-
stad sin velfortjente 50-årsheder.

Vi gratulerer alle med jubileene og som 
alltid er det hyggelig å feire jubliantene.

JUBILANTER FRA VENSTRE: Kjell Haugland, Alf Jan 
Sjursen (40), Harry Haugland (40), Svend 
Grundekjøn (40), Aanen Grimestad (50), John 
Anker Telhaug (40), Arne Gudmestad (25), Rita E. 
Birkeland, Herman A. Berg og Kjell Olafsrud. 
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Torsdag 15. mars gjennom-
førte vi venner på veien ved 
Flatene skule i Førde.

Arild Ho�, Kjell Arild Knutson og Signe 
Marie Hauge fra Ho� og Knutson Tran- 
sport AS besøkte skolen sammen med 
regionsjef Jan-Ove Halsøy (NLF).

58 elever i 1. klasse  kk lære om adferd 
i tra kken, blindsoner, bruk av re�eks og 
mye mer.

Regionsjef Jan Ove Halsøy, fylkesleder 
Finn Andre Fredvig-Erichsen og rådgiver 
Heidi Rudaa fra NLF stilte på Rauma 
rådhus under et folkemøte for å fronte 
NLF sitt syn på den viktigste samferd-
selssaken i Møre og Romsdal gjennom 
tidene. NLF vil ha �atest mulig vei og 
mener derfor at Romsdalsaksen er eneste 
alternativ. Regionsjef Halsøy sin fremfø-
relse av saken satte en vekker i samtlige, 
og hans presentasjon høstet stor applaus. 
Møtet ble arrangert av Vågstranda Vel for 
å belyse både Romsdalsaksen og Møre-
aksen. Møreaksen er «inne» i Nasjonal 
transportplan (NTP), men både ny tek-
nologi og ny informasjon viser i klartekst 
at Romsdalsaksen må utredes. En fullsatt 
kommunesal som applauderte en utred-
ning av Romsdalsaksen bekreftet i så 
måte dette. 

Det er allerede planlagt et tilsvarende 
folkemøte i Molde mandag den 23. april 
der utredning av Romsdalsaksen igjen vil 
stå på agendaen. 

NLF Møre og Romsdal er klar i sin 
uttale: Romsdalsaksen skal utredes.

Venner på veien i Førde

JAN OVE HALSØY nlfvest@lastebil.no0

Kystvegkonferansen i Ålesund
Regionsjef Jan Ove Halsøy (NLF) og rådgiver 
Heidi Rudaa (NLF) deltok på Kystvegkonfe-
ransen i Ulsteinvik den 5. – 6. april. Konfe-
ransen hadde følgende overskrift: Kystvegen 
Bergen – Ålesund, «Gullkysten – der verdier 
blir skapt». 

Tema for konferansen var kortere avstan-
der og større muligheter. Tidligere region-
vegsjef Olav Ellevset holdt et godt innlegg 
om utfordringer, nytenkning, rammevilkår og 
internasjonale trender. 

Regionsjef Jan Ove Halsøy holdt et innlegg 
som viste hvordan dårlig infrastruktur påvir-
ker transportbedriften, sjåføren, forbruk og 
miljøet. Status på kystveien Vågsøy, Breman-
ger og Flora la styreleder Reidar Sandal frem.  
Morten Bjerkås holdt et foredrag om Rovde-
fjordsambandet, en veiviser for morgensda-
gens fjordkryssinger. Tore Roppen satte søke-
lyset på ny og moderne teknologi som vil 
gjøre framtidas brubygging bedre og billige-
re. Per Sævik, innovasjonsentreprenør, fortal-
te om reiselivssatsing i et regionalt perspek-
tiv. Roger Hofseth, daglig leder i Hofseth 
Aqua AS, holdt et spenstig foredrag om ver-
diskaping på kysten. 

Konferansen ble avsluttet med Panelde-
batt om kystvegen videre.

Folkemøte i Åndalsnes 
– utredning av Romsdalsaksen 
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Møter på Stortinget
Regionsjef Jan Ove Halsøy (NLF), Fylkesleder Finn 
Andre Fredvig-Erichsen (NLF Møre og Romsdal) og 
rådgiver Heidi Rudaa (NLF) deltok den 10. april i to 
møter på Stortinget i forbindelse med veien over 
Strynefjellet. Sammen med blant andre Gode vegar 
møtte vi Opplandbenken og Venstre. NLF støtter 
Statens vegvesen sin tilrådde utbedring av Stry-
nefjellet. Prosjektet består av 3 tunneler, og vil i 
tillegg sikre god tilkomst til Geiranger. Hensynet til 
miljø, kjøretid, villrein, kostnad og samfunnsnytte gjør at vi støtter konsept B1 på Rv 15 
over Strynefjellet, med en arm til Opplendskedalen på Fv63.

NLF Møre og Romsdal var den 3. april i møte 
med Statens vegvesen (SVV) for å snakke om 
døgnhvileplasser og E136 Romsdalen. Fra SVV 
deltok veisjef Berit B. Lied, Håvard Ausvik og 
Kjetil Strand. Fra NLF deltok Torstein Ottem, 
Svein Kroken, Finn Andre Fredvig-Erichsen og 
Heidi Rudaa. I tillegg var tidligere distriktssjef 
Dagrunn Krakeli med på møtet.

Håvard Ausvik (SVV) startet møtet med å ori-
entere om utbyggingsplanene på E136 Roms-
dalen og døgnhvileplasser i fylket. Ausvik infor-
merte videre om at det jobbes med å lage en 
felles mal på hvordan døgnhvileplasser skal 
utformes, samt hva disse lovlig kan benyttes til. 
Det er en kjensgjerning at enkelte har opphold 
på hvileplassene som langt overstiger en nor-
mal ukehvil. SVV vil derfor gjennomføre �ere 
kontroller på døgnhvileplassene for å avdekke 
slike forhold. Montering av kamera (overvåk-
ning) vil bidra til at en lettere fange opp sosial 
dumping, avslører brudd på regler om ukehvil 
og feil bruk av hvileplassene. Eksempelvis hvi-

leplasser brukt til omlasting av lastebiler og 
vogntog. Det ble også klart at fasilitetene på 
hvileplassene vil bli mye bedre fremover. 

I Handlingsprogrammet for perioden 2014-
2017 var det satt av mer midler enn hva som 
faktisk ble brukt på døgnhvileplasser i fylket. 
Sunndalsøra og Åndalsnes er derfor høyt på pri-
oriteringslisten for nye døgnhvileplasser i fylket. 
I handlingsprogrammet for 2018-2023 er det 
avsatt midler til døgnhvileplass i Kristiansund, 
samt utbedringer av E136 Brustugulia og E136 
Flatmark-Marstein. Døgnhvileplass ved E39 Ør-
sta-Volda er forventet ferdigstilt i 2023. Det var 
enighet om at dialogen mellom NLF og SVV er og 
må være god. Derfor vil det bli avholdt jevnlige 
møter mellom NLF og SVV fremover. 

Det ble også tid til en meget god dialog om 
ferge-utfordringer i fylket. Dette skal vi ta vide-
re med Fylkeskommunen og de ansvarlige i SVV. 
Fylkesleder Finn Andre Fredvig-Erichsen hadde 
mange gode innspill til SVV om både døgnhvile-
plasser og utfordringer knyttet til ferge i fylket. 

Møte om døgnhvileplasser 
og E136 Romsdalen

Årsmøter – 
Region 5
Region 5 var samlet til felles årsmøte-
helg på Hotel Alexandra i Loen den 16. 
- 18. mars. Årsmøtene til de respekti-
ve fylkesavdelingene ble avholdt fre-
dag den 16. mars. 

Administrerende direktør Geir A. Mo 
og forbundsleder Tore Velten var beg-
ge til stede hele helgen. 

Hotel Alexandra la alt til rette slik at 
både årsmøter, temadag og festmid-
dag ble gjennomført på en god måte. I 
tillegg spilte værgudene på lag med 
oss, og Loen viste seg fra sin beste 
side værmessig.  I det vakre været var 
det �ere som benyttet helgen til å prø-
ve spektakulære Loen Skylift. Gondo-
len løfter sine passasjerer fra havnivå 
til 1011 meter over havet på 7-8 mi-
nutter. 

Lørdag var det temadag med �ere 
solide og interessante foredrag og 
presentasjoner av NLFs samarbeids-
partnere som hadde stands både ute 
og inne.

Temadagen ble avsluttet med en 
nydelig festmiddag. Under festmidda-
gen stod fylkeslederne Finn Andre 
Fredvig-Erichsen (NLF Møre & Roms-
dal), Rolf Olav Tenden (NLF Sogn og 
Fjordane) og Torgils Rogne (NLF Hor-
daland) for utdeling av merker og pla-
ketter til medlemmer med 10, 25, 40, 
50 og 60 års medlemskap. Dessverre 
var det få av våre jubilanter som had-
de tatt turen til Loen denne helgen. 
Særlig hyggelig var det å få tildele 
plakett og NLFs jakkemerke med krans 
av gull for 50 års medlemskap til Terje 
Malo og hans kone Agnes Malo. Vel 
fortjent.

Bjørn Jensen, best kjent fra Sal-
husvinskvetten og Ausekarane, stod 
for underholdningen lørdag kveld. 
Sammen med orkesterlederen i Ause-
karane gjennomførte han et forryken-
de og morsomt show på 1,5 timer. 

Regionsjef Jan Ove Halsøy var både 
ordstyrer og arrangør for arrangemen-
tet der det aller meste fungerte helt 
perfekt. 
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Påska er ferdig og vinteren 
gjør sine siste sukk. Vegene 
preges av vinterens herjinger, 
noe som gjør vår arbeidsdag 
til en utfordring. 

Telehiv sørger for at vi kjører med hjertet i 
halsen – går det bra eller blir det krasj. 

Hadde risikoen vært den samme på hvilken 
som helst annen arbeidsplass, ja da hadde 
den blitt stengt. Slik er det ikke for vår næ-
ring, da alle vet at uten lastebilen stopper 
Norge. Likevel er det en bekreftelse på at 
tilstanden på mange vegstrekninger er me-
get dårlig og at vi trenger et kraftig løft for 
å holde tritt med forfallet. Det gjøres mye 
bra når det gjelder riksveger, men det må 
også satses på våre fylkesveger. Det er tross 
alt �ere kilometer vi tilbakelegger på disse. 
Vi ser nå at det skal legges mye asfalt rundt 

om i landet, noe som selvsagt er bra. Det 
som ikke er så bra, er at man legger asfalt 
på strekninger der vegkroppen er for dårlig. 
Det er dårlig økonomi å klatte på dårlig veg 
fremfor å gjøre en utbedring som sikrer en 
standard som står seg i mange år. 

Med våren kommer også tohjulingene 
frem fra vinterdvalen. Mange våryre og 
rustne sjåfører vil prege tra kken i disse 
dager. Oppfordrer alle om å være ekstra 
oppmerksom slik at vi unngår farlige hen-
delser. Vi har ingen å miste.

Den 19. april besøkte vi Halsan barne- 
skole som ligger i Levanger kommune. 
Skolen har 7 trinn med 173 elever, som 
kommer fra bygdene Halsan, Tingstad, 
Brubakken, Momarka og Høgberget. 
Skolen ligger landlig til, men med sykkel- 
og gangavstand til Levanger sentrum. 
Det er en del tungbiltra kk i skolens nær-
område og derfor passet det  nt at vi  
besøkte 46 forventningsfulle første- og 
andreklassinger for å snakke om tra kk-
sikkerhet og blindsoner rundt lastebiler. 
Først var det gjennomgang av tra kk- 
regler og visning av  lm i klasserom. Der-
etter  kk alle sitte bak rattet på en laste-
bil. Snakk om det var populært. Det er 

heller ingen tvil om at man forstår hva en 
blindsone er når man har fått opplevd 
dette med egne øyne. 

En stor takk til Leiv Sand Transport 
AS og Frøseth AS som bidro til en �ott 
dag for store og små.

Telehiv og dårlige veger

ROAR MELUM rm@lastebil.no0

STAS: Det var stor stas at vi kom på besøk. Alle �kk sitte bak rattet på lastebilen

Venner 
på veien

Den 16. april var det duket for oppstart 
av et nytt AMO-kurs i Trondheim, der 
16 forventningsfulle elever ser frem til 
å bli yrkessjåfører. Nå venter 19 uker 
med førerkortopplæring, komprimert 
grunnutdanning, YSK, jobbsøking og 
holdningsskapende arbeid. Alle skal bli 
gode ambassadører for sine bedrifter og 

ikke minst bidra til ansvarlige tran- 
sporter på våre veger. 

AMO-KURS: Kandidatene må gjennom grundige 
intervjuer før de blir tatt ut til kurset. Her er Niklaus 
Haugrønning og Roar Nessø i samtale med en av 
kandidatene. Kandidaten �kk plass på kurset, så han 
vil vi nok se mer til.

Oppstart av nytt AMO-kurs i Trondheim



59NLF-MAGASINET 2018 • NR 3

Årsmøte
Lørdag 10. mars ble det avholdt årsmøte 
for NLF Trøndelag. Denne gangen had-
de vi valgt å innta Kristiansten Festning, 
noe den svenske general Armfeldt ikke 
greide på sitt felttog mot Trondheim for 
snart 300 år siden. Som vi kjenner til så 
endte hans tragiske felttog med at over 
3000 soldater frøs i hjel i Tydals®ellene, 
etter at han ikke lyktes med å erobre 
Trondheim. Det var nok ikke like drama-
tisk da vi gjennomførte årsmøtet. 

Delegater og øvrige medlemmer sørget 
for et hyggelig og godt årsmøte. Det er 
alltid trivelig når man møtes på denne 
måten. Diskusjoner og gode historier går 
om hverandre, noe som bekrefter at las-
tebileiere er engasjerte folk med godt hu-
mør. Gunni ledet årsmøtet på en knirke-
fri måte. Når det kom til valg av nytt 
styre så ble det noen endringer. Ut av 
styret gikk Arnt Egil Aune og Arild 
Sand. Tidligere varamedlem Ann Kristin 
Fordal gikk inn som styremedlem 
sammen med Kay Arne Kristensen. Øy-
vind Hess kom inn som nytt varamedlem. 

Det nye styret ser da slik ut:
Leder  Gunni K. Amundal
Nestleder Nils Erik Røe
Styremedlem Ole Bernhof Mork
Styremedlem Stig Elvrum
Styremedlem Ann Kristin Fordal
Styremedlem Kay Arne Kristensen
Styremedlem Solveig M. Lomundal
Styremedlem Per Ove Støbakk
Varamedlem Roar Nesjø
Varamedlem Øyvind Hess

HEDRET: Erik Flasnes mottak nål og plakett for 50 års 
medlemskap.

Den 21. mars var det opp-
startsmøte for Tenketanken 
Midt-Norge Sjø. Formålet 
med samlingen var å se 
nærmere på hva som må til 
for å få overført mere gods  
til sjøtransport. 

Spesielt er det et mål at en større del av 
laksetransporten skal kunne overføres. 
Dette blir viktig med tanke på den formi-
dable veksten vi vil få i havnæringene i 
årene som kommer. Vegene våre er ikke 

dimensjonert for å håndtere denne vek-
sten som vil komme i tillegg til den øvri-
ge tra kkveksten. Det er også et spørsmål 
om vi har tilstrekkelig med sjåfører til å 
transportere all  sken i fremtiden. Blir 
det nok en åpning for utenlandske trans-
portører som kommer inn under kabota-
sje�agget og gjør inngrep i innlandsmar-
kedet. Uansett er det viktig at vi bidrar 
med vår kunnskap for å komme frem til 
de beste løsningene for våre kunder. Ten-
ketanken samlet blant annet deltakere fra 
politisk ledelse, rederiene, havnene, kyst-
verket og laksenæringen. Det hele ble 
ledet av Jan Kjetil Paulsen fra Bellona. 

Det ble pekt på �ere faktorer som er 
avgjørende for lønnsomheten og kvalite-
ten for sjøtransporten. Selvsagt har man 

ikke den �eksibiliteten som lastebilen har, 
noe som er meget viktig for fersk  sk som 
skal snarest mulig til sluttbruker. Vi  kk 
en orientering om nye metoder for hånd-
tering av  sk, noe som bidrar til at  sken 
er like fersk etter 8 -10 dager. Dette vil 
åpne for lengre transporttid og ikke minst 
nye markeder som ligger lengre unna 
dagens. Videre vil returlast inn til Midt- 
Norge være avgjørende for å få konkur-
ransedyktige priser på sjøtransporten. Jo 
mere gods som kommer inn med båt, jo 
mindre tilgang til kabotasjekjøring for 
utenlandske transport rmaer. Ekstra 
spennende blir det å følge Ivar Ulvans 
Rederi som vil teste laks på kjøl i samar-
beid med laksenæringen kommende som-
mer.

ROAR MELUM rm@lastebil.no0

ÅRSMØTE: NLF Trøndelag greide det kunststykket som 
general Armfeldt ikke greide, å innta Kristiansten 
festning i Trondheim.

Tenketanken Midt-Norge Sjø
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Det er nok enkelte som  
gir Julianne Brox (25) et 
undrende blikk når hun 
klatrer ut av bergingsbilen, 
men skepsisen forsvinner 
raskt når hun iverksetter 
nødvendige tiltak for å  
hjelpe den forulykkede.

Det er ganske markant forskjell på reak-
sjonsformen til kvinner og menn. Kvinner 
synes det er moro at det er en ung jente 
som skal bistå dem, og spør undrende 
hvordan hun hadde havnet i denne bran-
sjen, mens mannfolk tar en mer aktiv 
rolle og bistår gjerne i redningsprosessen.

Fikk hjelp av arbeidsgiveren
At det ble bilberging som ble yrkesvalget, er 
helt tilfeldig. 

– Jeg hadde opprinnelig startet på et all-
mennfaglig studieløp, men forsto raskt at 
dette ikke var min «greie». Det var landslin-
jen i Alta som ble alternativet og etter VG2 
 kk Julianne lærlingeplass i Tromsø. Den 
første lærlingeplassen var distribusjonskjø-
ring i Tromsøregionen. Det var under den-
ne kjøringen, at bilen havarerte og  kk hjelp 
av – nettopp Tromsø Assistanse. Det ble 
slengt en �eipete kommentar under bergin-
gen, at hun skulle heller jobbe med bilber-
ging – og slik ble det.

Tromsø Assistanse tok kontakt med opp-
læringskontoret i Troms og  kk status som 
opplæringsbedrift. Overføringen av lærlin-
gekontrakten ble gjennomført og «vips» så 
var Julianne havnet i bergerbransjen.

Mange blir imponerte
Når man tre�er gutter ute på byen er det 
ikke sjelden at Julianne må opp med sjå-
førkortet. De nekter å tro på hennes utsagn 
om at hun er bilberger og må bevise at hun 
snakker sant. De �este tipper naturlig nok 
på tradisjonelle kvinneyrker, men blir ty-
delig imponert når de aksepterer fakta.

– Enkelte stiller spørsmål ved legningen 
min og tror tydeligvis at det er den mas-
kuline kraften som er etterspurt i denne 
bransjen. Det viser seg derimot, at enkelte 
personer som har vært innblandet i uhell 
har lettere for å dele følelsene med Julian-
ne enn de øvrige ansatte på Tromsø Assis-
tanse.

Tromsø Assistanse har i tillegg til or-
dinær bilberging og transport av kjøretøy 
enkelte oppdrag for namsmannen. Under 
disse oppdragene kan det oppstå situasjo-
ner med tidligere eiere av kjøretøy og da 
kommer min erfaring som vekter til nyt-
te. – Litt erfaring og det faktum at jeg er 
en jente roer situasjonen i de �este tilfel-
ler, sier Julianne.

For mange er en jente b ergingen

IMPONERTE: Mange blir imponerte når Julianne drar dem 
ut av uføret. (Foto: Frank Lauritz Jensen)

LAKKERTE NEGLER: Nylakkerte negler er ingen hindring for å gjøre en god bergingsjobb. (Foto: Frank Lauritz Jensen) 

FRANK LAURITZ JENSEN �j@lastebil.no0
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I perioden 9. til 11. mars avholdt samtlige fylker 
sine årsmøter om bord på danskebåten. Dette ble 
et vellykket arrangement med godt faglig innhold 
og gode årsmøter.

Det var etter forholdene godt oppmøte, men vi 
kunne ønsket at �ere tok seg tid til å være med på 
reisen. Markedsdirektør Kjell Olafsrud holdt et en-
gasjerende foredrag hvor Fair Transport ble viet 
mye oppmerksomhet.  Regionssjef, Odd Hugo  
Pedersen som har vært med i arbeidsgruppen for 
NLFs nye strategi, gjennomgikk organisasjonens 
fremtidsplaner. De fremmøtte var samstemt i at 
det arbeidet som var gjort var av høy kvalitet. Våre 
samarbeidspartnere var også med på turen og �kk 
samtlige anledning til å presentere det som var 
nytt fra deres del. Under landligge i Danmark �kk 
deltakerne en guidet båttur i København med  
påfølgende byvandring.

Under festmid-
dagen lørdag ble 
det gjort ære på av-
troppende fylkes- 
leder i Finnmark, 
Yngve Harila. Det er 
hevet over enhver 
tvil at Yngve har 
gjort en fantastisk 
jobb i NLF. Rune Holmen overtar ledervervet i NLF 
Finnmark. Dag�nn Eliassen takket også av som 
styremedlem i Troms, og NLF retter også en stor 
takk for det bidraget Dag�nn har stått for. For øv-
rig �kk Aksel Endresen Transport AS 60 års med-
lemskap. Karstein Larem, tidligere styremedlem i 
Nordland, var beklageligvis forhindret fra å møte 
– men Region 7 retter en stor takk også til  
Karstein. 

For mange er en jente b ergingen

Positiv påvirkning
– Jeg har verdens morsomste jobb, jeg 
gleder med hver dag til å komme på ar-
beid. Det er stor variasjon i arbeidsopp-
gavene og det blir derfor aldri kjedelig. 
Dette er en jobb som mange jenter kunne 
utføre, men det er nok enda noen gamle 
kjønnsrollemønster som må brytes ned 
før antallet jenter i bilbergingen øker.

Daglig leder, Ronny Heim, er helt klar 
på at ansettelsen av Julianne har vært en 
berikelse for bedriften. 

– Hennes påvirkning på miljøet er 
svært positiv og vi andre har nok endret 
adferden. Julianne er svært lærevillig og 
stiller ofte opp på oppdrag på tross av at 
hun ikke har vakt. Dette gjør at hun lærer 
mye og lærer fort. Det er ikke til å komme 
ifra at bilberging er ofte basert på erfaring 
og denne lærdommen tilegner man seg 
kun ved å være til stede under oppdrag.

Det at Julianne tilhører den yngre  
generasjonen medfører også at mange av 
de hendelsene hvor hun bidrar blir publi-
sert på sosiale medier.  – Dette er en e�ekt 
som vi andre i bedriften ikke ante betyd-
ningen av. Selskapet har fått mye publisi-
tet, både fra TV og aviser som en direkte 
konsekvens av denne kommunikasjonen.

FORNØYD: Ronny Heim, daglig leder ved Tromsø 
Assistanse er godt fornøyd med den nye lærlingen i 
bedriften. (Foto: Frank Lauritz Jensen)

NLF deltok med administrerende di-
rektør Geir A Mo og regionsjef 
Odd-Hugo Pedersen

Det var et variert og interessant pro-
gram på sjømatkonferansen i Narvik i 
regi av Transportutvikling ved Stig 
Nerdahl. Bakteppet er en sjømatnæ-
ring som går så det suser og produksjo-
nen er ventet å øke formidabelt i frem-
tiden. Avinor helte kaldt vann i årene 
på de som mener at de regionale luft-
havnene vil kunne starte kommersiel-
le direkte ruter til markedene, det er 
kombinasjon med passasjerer og 
�yfrakt som er muligheten og da er det 
en �yfrakthub for hele landet på Gar-
dermoen som er realistisk. Det var 
heller ikke noen spenstige nyheter fra 
BaneNor om store jernbaneutbyggin-
ger i Nord-Norge; hva det foreløpig er 
snakk om er �ere krysningsspor på 
Nordlandsbanen og Ofotbanen for å 
øke kapasiteten på jernbanetransporten 
av sjømat. 

Hovedfokus fra aktørene i sjømat-
næringen er bedre veier for å møte det 
økte transportbehovet fra næringen, 

det er særlig fylkesveiene som i dag er 
i en begredelig tilstand som trenger et 
løft.

Administrerende direktør Geir A 
Mo holdt sitt innlegg første dag hvor 
han fokuserte på transportkjøpers an-
svar for bærekraftig transport, han 
mente at transportkjøper må slutte 
med ansvarsfraskriving for sikker og 
miljøvennlig transport og heller velge 
transportører som kan dokumentere 
kvalitethetstransport. Løsningen kan 
ligge i Fair Transport som NLF nylig 
har lansert i en landsdekkende kam-
panje. 

Geir A. Mo deltok også i panelde-
batten som ble avholdt på dag 2 av 
konferansen og fokuserte der på inn-
henting av etterslepet på fylkesveiene 
og at dette må tas utenom de vanlige 
overføringene til fylkene. Det var også 
fokus på åpningstider på tollstasjonene 
noe NLF vil jobbe aktivt med frem-
over. 

NLF  kk �ere medieoppslag etter 
konferansen både i avisa fremover og i 
 skeribladet. 

NLF på sjømatkonferanse
Transport av sjømat var i fokus på den store sjømat- 
konferansen i Narvik denne uken. 

Vellykket årsmøte
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Jubilanter:

50
22.06

Tor Helge Hanssen, 9017 Tromsø
For Tor Helge Hanssen er det Honda Goldwing 1500 som gjelder når han har fri, men på jobb kjører han 
sin egen kranbil med henger for Optimera Monter. Sin første egne bil �kk han i 1999, og da meldte han 
seg også inn i NLF. Siden har han vært medlem. Selve kjøringen startet han med i 1993, da som 
leiesjåfør.

50
28.06

Sten Erik Hjartland, 8890 Leirfjord
Sjåførkarrieren startet med dyretransport i 1988, og slik har det blitt. Den dag i dag kjører Sten Erik 
Hjartland mest dyr i bedriften han startet, nemlig Helgeland Dyretransport. Når han ikke kjører bil er 
Sten Erik opptatt med gårdsdrift.

50
30.06

Lise Sigvartsen Johansen, 1739 Borgenhaugen
Lise Sigvartsen Johansen har vært sekretær og kasserer i Sarpsbort Lastebileier-Forbund – og selv om 
hun har tilgode å kjøre lastebil skal hun ta over som daglig leder for familiebedriften, Sigvartsen 
Transport, når den tid kommer. Hennes store hobby er strikking og ifølge henne selv går hun ingen 
steder uten at strikketøyet er med.

60
02.06

Ted Grødum, 4760 Birkeland
I 1979 var Ted Grødum ferdig i militæret og hans første jobb var som lastebilsjåfør. Hans første bil var en 
Scania 76, etterfulgt av en Volvo 88. Begge bilene gikk hovedsakelig med �is. Den første nye bilen �kk 
han i 1981. Det var en Volvo N10 med 300 hestekrefter. I dag har han femten vogntog som transporterer 
�is, tømmer og kontainere. I NLFs styrer har han vært aktiv i to perioder på 90-tallet. På fritiden holder 
Ted Grødum også på med lastebiler – også prioriterer han turer i bobilen med barnebarna.

70
11.06

Tor Vålen, 2110 Slåstad
Tor Vålen startet med å kjøre melk for sin far i 1966, før han begynte å kjøre til Finland to år senere. 
Han kjøpte sin første egne bil i 1978 og kjørte langtransport hovedsaklig til Finland og til Sverige i tyve 
år etter det. Tor Vålen har også vært engasjert i NLF lokalt, både som formann og som kasserer.
Pensjonist-tilværelsen blir brukt til barn, barnebarn og familie.

70
16.05

Tor Olav Bergsrønning, 7300 Orkanger
For Tor Olav Bergsrønning startet karrieren med en Volvo Bamse i 1966. Da kjørte han tømmer til Storås Sag for Grøtan 
Transport på Løkken Verk. I 1981 startet Bergsrønning for seg selv og i dag har han en bil som han kjører masse med. I 
NLF er han engasjert lokalt.
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Fødselsdager i mai 

85 år
6.  Olaf Haugen, 3350  Prestfoss

80 år
18.  Kjell Skeivoll, 4629 Kristiansand S

21.  Leif Bromseth, 7057 Jonsvatnet

31.  Frank Skogsberg, 1831 Askim

75 år
3.  Asbjørn Lund, 3603 Kongsberg

13.  Alf Otterstad, 1450 Nesoddtangen

14.  Gudmund Raaen, 7520 Hegra

18.  Roger Jensen, 3615 Kongsberg

23.  Per Olav Svedjan, 7804 Namsos

26.  Arnvald Risøy, 5955 Lindås

70 år
3.  Knut Enger, 1914 Ytre Enebakk

9.  Arild E. Engen, 2836 Biri

15.  Rolf Andersen, 3615 Kongsberg

16.  Tor Olav Bergsønning, 7300 Orkanger

19.  Helge Vik, 7633 Frosta

27.  Edwin Aakre, 3760 Neslandsvatn

28.  Egil Berg, 1707 Sarpsborg

31.  Gunnar Lyngvær, 7580 Selbu

65 år
1.  Kjell M. Skatvedt, 3160 Stokke

2.  Erik Tollersrud, 2450 Rena

10.  Kjell Erik Gangstø, 5568 Vikebygd

10.  Tor�nn Jopperud, 3870 Fyresdal

11.  Knut Gjersund, 3840 Seljord

23.  Per Rønningen, 3772 Kragerø

60 år
11. Brede Hansen, 3242 Sandefjord

13. Eskild Kvala, 4250 Kopervik

15. Ivar Kåsastul, 3936 Porsgrunn

18. Terje Johansen, 7120 Leksvik

55 år
5.  Hans Trygve Linnerud, 2353 Stavsjø

6.  Svein Petter Garberg, 5750 Odda

8.  Rune Wee, 5563 Førresfjorden

10.  Erik Lund, 2360 Rudshøgda

13.  Rune Jørgensen, 1592 Våler I østfold

19.  Jørgen Bøhle, 3735 Skien

30.  Halvard Møllerplass, 3550 Gol

50 år
1.  Leif Halvar Hansen, 9130 Hansnes

3.  Arnt Harald Wang, 9609 Nordre Seiland

10.  Ole Petter Indseth, 1401 Ski

10.  Tor Torland, 4365 Nærbø

14.  Terje Thorbjørnsen, 4900 Tvedestrand

15.  Rune Alm, 2847 Kolbu

30.  Stian Sveen, 1930 Aurskog

Fødselsdager i juni 

80 år
14.  Peder og Per Arne Briskelund, 2750 Gran

20.  Leif M Grødem, 4355 Kvernaland

28.  Torstein Langehaugen, 3550 Gol

75 år
8.  Harald Paulsen, 5563 Førresfjorden

11.  Per Aaen, 2500 Tynset

26.  Willy Eilertsen, 9010 Tromsø

70 år
11.  Tor Vålen, 2110 Slåstad

18.  Jan Tore Lauritzen, 3961 Stathelle

20.  Stian Vere, 4618 Kristiansand S

65 år
16.  Bendik Voll, 4308 Sandnes

17.  Geir Finsrud, 2133 Gardvik

19.  Leif Stangvik, 6650 Surnadal

21.  Åge Widme, 2647 Sør-fron

25.  Hans Kristian Gran, 3178 Våle

28.  Anders Eidal, 3330 Skotselv

60 år
2.  Theodor Grødum, 4760 Birkeland

2.  Øyvind Lilleby, 7713 Steinkjer

5.  Odd Asbjørn Johansen, 2007 Kjeller

10.  Odmund Larsen, 8430 Myre

23.  Rune Skrøder, 1712 Grålum

30.  Jostein Lobben, 3340 Åmot

55 år
2.  Bård Haugen, 1815 Askim

4.  Rolf Tore Engelund, 1541 Vestby

4.  Erik Nordhagen, 1929 Auli

5.  Tore Kopperud, 2040 Kløfta

7.  Knut-Børre Kjellmann, 9540 Talvik

15.  Olav Lima, 3178 Våle

17.  Terje Bakken, 9040 Nordkjosbotn

19.  Svein Nordvang, 8610 Mo I Rana

19.  Ragnar Stamnes, 7771 Flatanger

50 år
3.  Jens-Åge Næss, 9068 Nord-lenangen

5.  Tom Morud, 2032 Maura

20.  Arvid Bergli, 9023 Krokelvdalen

22.  Tor Helge Hanssen, 9017 Tromsø

23.  Svein Thomassen, 3520 Jevnaker

28.  Sten Eirik Hjartland, 8891 Leirfjord

29.  Geir Eikodd, 3229 Sandefjord

30.  Lise Sigvartsen Johansen, 

 1739 Borgenhaugen



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 Per Madsen  
Postboks 596, 3412 Lierstranda 
e-post: per@pmconsult.no  
Mobil: 913 26 700

TELEMARK
Fylkesleder Frode Bjønnes
Bjørndalsjordet 51, 3740 SKIEN 
e-post: frode@fbtran.no  
Mobil: 948 24 804

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.berg59@gmail.com

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

Konsulent Heidi Rudaa
Gammelseterlia 12, 6422 MOLDE
Mobil: 40555826
E-post: hr@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
Fylkesleder Rune Holmen
Postboks 529, 9615 Hammerfest
e-post: holmtran@online.no
Mobil: 917 98 692

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

Fylke Navn E-post MobilFylke Navn E-post Mobil

Kollegahjelpen

91 73 01 42
90 82 01 00
93 89 31 93
98 21 49 70

91 38 03 85
97 55 58 00
92 85 78 76
93 03 03 88

95 77 47 61
99 21 19 63
90 52 04 38
41 45 19 55

95 22 22 40
90 56 41 84
90 61 88 15
91 79 28 38
91 88 05 00

90 10 13 28
91 88 10 00
91 10 61 84

93 40 97 70
91 68 49 84 

99 21 62 01
90 03 43 44
97 58 53 73
91 35 53 01

91 87 91 00
41 50 72 00

48 01 30 00
90 54 08 14
90 54 08 15

48 12 48 60
91 18 76 24

91 81 72 43
91 69 30 59

90 83 32 27  
99 50 99 88
91 89 63 30

91 16 67 40
90 10 29 29
90 66 30 40
94 17 10 65
47 70 72 20
90 12 70 65

99 52 69 96
91 39 69 69

48 04 12 02
99 21 71 15

95 12 24 85
90 72 63 35
91 54 28 05
41 55 03 23

95 24 22 23
90 58 64 90
98 87 50 75
41 69 30 76

90 62 41 88
91 74 78 98

steinar@enderod.no
olanso@online.no
freddy.aasheim@hotmail.com
jon.brodremoen@online.no

tor.vidar@fgtas.no
snj@jakhelln.as
geir@bkranservice.com
gam@lastebil.no

hedopp@lastebil.no
arntrond@online.no
tore@tamnestransport.no
mai.grete@hotmail.com

aspelundjon@gmail.com
angro53@hotmail.com
odd.haakenstad@gmail.com
Oddbjorn.Vestli@transportarbeider.no
post@widme-transport.no

evaka@live.no
tomsbilb@online.no
arne.yri@li�.no

jov@vermelidtransport.no
maritlun67@gmail.com

aloverland@overlandtransport.no
magne@arne-thorsen.no

rita@bendiks-transport.no
e-stel@online.no

post@hk-solberg.no
kjell@kjellnnilsen.no
kai@kjellnnilsen.no

krakk@online.no
har-rei@online.no

arnemara@online.no
frode.borven@kvamnet.no

arnesteinar.indrebo@mesta.no
knut.ovrebotten@live.com
andreas.skrede@transferd.no

terje@heggem.no
kjell.brandal@tussa.com
nils.ivar@heggem.no
gunnshoe@online.no
rra@fritzoeengros.no
sv-ktoe@online.no

skarvanogroltdalen@hotmail.com
post@aune-transport.no

olav@skarsbakk.no
harald.ulven@ntebb.no

ka-lare@frisurf.no
kjsolb2@frisurf.no
f-karol@online.no
njojako@online.no

arnohaua@online.no
elling@haukeboe.no
annp@eliassens.no
karianne@erviktransport.no

thmikals@online.no
yngve@ybh.no

Steinar Enderød
Ole Johnny Sørensen
Freddy Aasheim
Jon Brødremoen

Tor Vidar Frydenlund
Nicolai Jakhelln
Geir Homlund
Geir A. Mo

Guttorm Tysnes
Arne Trondsen
Tore Velten
Mai Grete Skjelsvold

Jon Magne Aspelund
Anders Grønbrekk
Odd Haakenstad
Oddbjørn Vestli
Åge Widme

Eva Karin Høgberg
Tom Pedersen
Per Arne Yri

John Ove Villung
Marit Lund

Anne Lise Øverland
Magne Årvik
Jon Reidar Solstad
Vivi Solstad

Robert Birkeland
Ellef Steller

Steinar Solberg
Kjell N. Nilsen
Kai Nilsen

Endre Krakk
Harald Reinertsen

Arne Marås
Frode Børven

Arne Steinar Indrebø 
Knut Øvrebotten
Andreas Skrede

Terje Alnes
Kjell Brandal
Nils Ivar Heggem
Gunnstein Hoem
Rune Rasmussen
Odd Inge Tøsse

Per Morten Storhaug
Arnt Egil Aune

Olav Skarsbakk
Harald Ulven

Karstein Larem
Kjell Fredrik Solberg
Fred Karoliussen
Nils Harry Jakobsen

Arnold Hauan
Elling Haukebøe
Ann Pauline Eliassen
Karianne Ervik

Torbjørn Mikalsen
Yngve B. Harila

Østfold

Oslo/
Akershus

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder 

Rogaland

Hordaland

Sogn og 
Fjordane
 

Møre og 
Romsdal

Sør- 
Trøndelag

Nord- 
Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

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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I samarbeid med:

Vi har en veldig god nyhet til deg!
Vi har endret bonusreglene for vår lastebilforsikring. 

Nå får du maks 10 % bonustap ved skade. Det gir deg 
en mer rettferdig forsikring, rett og slett. 

Vil du vite mer om den nye bonusordningen og  
fordelene dine som medlem av NLF? 

 

TA KONTAKT MED EN AV VÅRE NLF-EKSPERTER PÅ TELEFON 21 49 71 69 
ELLER SNAKK MED DIN FASTE KONTAKTPERSON I IF.

NÅ REPARERER VI    
BILFORSIKRING
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