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25 år med banebrytende innovasjon.

Det er ikke ofte en lastebilprodusent kan se tilbake på 25 år med samme modell og fortsatt være 
like stolt over hvordan alt startet, som vi er optimistiske for fremtiden.                                                                                 

FH 25 year Edition



Volvo Trucks. Driving Progress

Volvos FH serie er et bevis på vårt løfte til våre kunder om å alltid levere det beste produktet, og 
samtidig tilliten dere har vist oss gjennom de siste 25 årene. Uten dere hadde vi ikke hatt noe å 
være stolte av. Uten dere hadde vi ikke hatt Volvo FH 25 Year Edition.

Takk for 25 fantastiske år - vi ser frem til fortsettelsen!
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Annethvert år møtes NLF til Landsmøte. I år ble dette gjennomført på 
Sundvolden Hotel på Ringerike – et fantastisk familiedrevet hotell der alt 
ble lagt til rette for en flott landsmøtehelg.  På forhånd var det lagt ned en 
stor innsats fra den lokale komiteen i regi av NLF Buskerud og prosjekt- 
ledelsen og arrangørstaben ved hovedkontoret i St. Olavs Gate. Planleg-
gingen gikk godt – det meste gikk på skinner i løpet av de dagene NLF- 
familien var samlet på Sundvolden. 

Et landsmøte er alltid tiden for å oppsummere resultatene av de siste to 
års arbeid. Og på det området kan NLF være stolte. Vår rolle som talerør 
– ikke bare for NLFs medlemsbedrifter, men for alle som ønsker å ta ansvar 
og være en del av løsningen på dagens utfordringer i næringen er blitt enda tydeligere. Ingen er i tvil om 
hva NLF mener. Samtidig har vi knyttet enda tettere bånd med sentrale beslutningstakere, vi har løftet 
frem nye problemstillinger og satt disse på dagsordenen og vist en gang for alle at det lønner seg å være 
på lag med NLF – enten som medlem eller som beslutningstaker.

Når NLF samles til Landsmøte er det som å samle storfamilien. Alle de gode kreftene som på hver sin 
kant kjemper for saker av både lokal og nasjonal interesse kommer sammen. Det er høyt under taket 
og rom for alle som har lyst å ytre seg. Meningene er mange, men diskusjonene foregår på en måte der 
den gjensidige respekten alltid skinner gjennom. Flertallet bestemmer. Dette er medlemsstyret i prak-
sis og NLF-familien på sitt beste.

Mye tyder på at landsmøteperioden vi nå har tatt fatt på vil bli enda tøffere enn den vi har tilbakelagt. 
Som gjenvalgt forbundsleder Tore Velten sa da han ble klappet opp på scenen: Alt vi har oppnådd hittil 
er glemt i morgen. Skal vi få til like mye i den neste perioden er det kun knallhard jobbing som teller. 
Dette er ord verdt å merke seg. 

Landsmøtet har nå lagt grunnlaget gjennom omfattende politiske vedtak og ikke minst gjennom å 
vedta ny strategi. Vi har valgt våre tillitsvalgte og det er bare å brette opp ermene og begynne arbeidet.

NLF er og skal være den samlende kraften som styrker konkurranseevnen til norske transportører. 
Det er vårt samfunnsoppdrag. Og forbundets nye visjon oppsummerer det hele for de som er opptatt 
av at alle ledd i verdikjeden skal etterspørre dokumentert kvalitet:  ANSVARLIG TRANSPORT 

Trollet er ute av esken
Mens NLF utformer strategier som skal styrke konkurranseevnen til ansvarlige transportører, dukker 
det opp flere saker som på en presis måte viser hvorfor vi har dette fokuset. Den siste tiden har NLF fulgt 
flere tilsynssaker mot store utenlandske selskaper, samt mottatt tips og varsel fra kontrollører i ute- 
apparatet til Statens vegvesen som alle peker i samme retning: Det foregår utstrakt juks, manipulasjon 
og regelrett kriminalitet på norske veger hver eneste dag. Og bak nesten hvert lovbrudd som avdekkes 
finnes en norsk transportkjøper som ikke har tatt sitt ansvar for å sikre ansvarlig transport.

Så vel Arbeidstilsynet som Statens vegvesen og politiet må gis både midler og myndighet til å følge 
opp denne typen lovbrudd i langt større grad enn i dag. Sakene omtalt i NLFs kanaler er nok sannsyn-
ligvis bare toppen av isberget. Men vi er i gang. Og tiden da useriøse aktører kan operere i de mørke 
krokene er for alltid forbi. 

NLF-familien 
på sitt beste

Leder
Administrerende direktør Geir A. Mo

NLF er og  
skal være den 

samlende kraf ten 
som styrker 

konkurranse- 
evnen til norske 

transportører.



Den nye generasjonen  
Scania har aldri tapt en  
drivstoffutfordring
Uansett konkurranse, Scania har alltid endt opp på topp i samtlige tester og utfordringer.  
Når vi sier at vi kan levere 5% drivstoffbesparelse sammenlignet med forrige generasjon Scania,  
så kan du stole på oss. Tallene taler for seg selv. 

Søk opp DRIVSTOFFEFFEKTIVITET på scania.no for å lese mer!

Telefon 22 06 45 00     info@scania.no     scania.no



AERODYNAMICS
The most aerodynamic truck  
on the market today. 



AKTUELT & SMÅSTOFF
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Da Volvo FH ble lansert i 1993 ble den anerkjent 

som den mest teknisk avanserte lastebilen på den 

tiden. I løpet av de følgende 25 årene har det skjedd 

en kontinuerlig utvikling, kanskje spesielt knyttet 

til sikkerhet - både førerens og øvrige trafikanters. 

Adm. dir. i Volvo Trucks, Claes Nilsson, anser 

Volvo FH som selve ryggraden i Volvo Trucks’ pro-

duktlinje. Han legger ikke skjul på at lanseringen i 

1993 medførte en viss risiko.

- Vi nærmet oss slutten på en nedgangsperiode, 

men valgte å satse stort. Det viste seg å være lurt. 

Vi lanserte FH på helt rett tidspunkt, og hadde det 

mest attraktive produktet på et tidspunkt da øko-

nomien og transportmarkedet fikk en oppsving, sier 

Nilsson.

Etter lanseringen gjennomgikk FH tre markante 

ansiktsløftninger frem mot 2008. Deretter begynte 

Volvo med blanke ark og presenterte en splitter ny 

FH i 2012, med helt nytt førerhus og et integrert 

klimaanlegg.

Volvo FH 
feirer 25 år

1993: 1994: 1995: 1996: 1998: 2000: 2001:
Volvo FH lanseres Modellen kåres  

til «Truck of  

the year»

Først med  

kollisjonsputer i 

lastebil

Frontmontert 

underkjørings- 

beskyttelse (FUPS) 

introdusert

Skivebrems med EBS 

(Electronic Brake 

System)

Modellen kåres  

til «Truck of  

the year»

Andre generasjon  

Volvo FH lanseres  

med den nye I-Shift 

girkassen og ESP

HELT NY FH I 2012: Fra 1993 til 2012 gjennomgikk Volvos flaggskip 

mange oppgraderinger. Da den fjerde generasjonen kom i 2012 var 

det imidlertid snakk om en helt ny bil. Foto: Volvo Trucks

I mai ble det iverksatt en tverretatlig felles-

aksjon mot turistbusser i Geiranger i Møre 

og Romsdal. Her ble 16 busser, deriblant 

fem utenlandske, kontrollert av Statens 

vegvesen, Arbeidstilsynet, Skatteetaten, 

Tolletaten og Politiet. Aksjonen ble planlagt 

på bakgrunn av innkomne tips til Statens 

vegvesens krimenheten. 

– Vi har over tid jobbet med tematikken 

knyttet til utenlandske turbusser. Vi ser 

dessverre at regelverket brytes innenfor et 

bredt regelverksområde. På vår tipsadresse 

krimtips@vegvesen.no mottar vi verdifull 

informasjon om useriøs og ulovlig virksom-

het, sier Frode Kvalstad i krimenheten.

Han forteller videre at aksjoner blir satt i 

gang etter resultat av etterretnings- og 

analysearbeid og bearbeiding av tips. Krim- 

enheten ønsker også i større grad enn tidli-

gere å rette søkelyset høyere oppe i næ-

ringskjeden, nemlig på transportbestiller.

– I tillegg til å gå etter lovbrudd hos den 

enkelte sjåfør og transportfirma, ønsker vi 

nå også å fokusere på transportkjøpers 

plikt til å undersøke om transporten de kjø-

per er lovlig og eventuelt vurdere et straffe-

rettslig medvirkeransvar, sier Kvalstad.

Under kontrollen i Geiranger fikk de ulike 

etatene gjennomført kontroll av kjøre- og 

hviletid, førerrett og yrkessjåførkompetan-

se, løyver, kabotasje, lønns- og arbeidsvil-

kår, ruskontroll, ID-kontroll, arbeidstillatel-

ser, registrering, merverdiavgift, innmelding 

oppdragsregister, skatt og trygdeytelser. 

Det ble avdekket 11 skriftlige mangler.

SESONGSTART: Kontrollen i Geiranger i mai er den 

første av flere som vil bli avholdt gjennom 

turistsesongen. Foto: Leif Jarle Bergseth / Statens 

vegvesen

Turistbuss-aksjon 
etter tips til Krim- 
enheten
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2003: 2008: 2012: 2013: 2014: 2016: 2017:
Ny motor (D16), 

adaptiv cruise- 

kontroll  

introduseres

Nytt design  

på førerhuset og 

interiøret

Helt ny Volvo FH 

lanseres med større 

førerhus, vinduer  

og nytt chassis

Volvo Dynamic  

Steering (VDS) 

introduseres

Modellen kåres  

til «Truck of  

the year»

I-Shift med  

krabbegir 

lanseres

Volvo FH LNG: 

 Mulighet til å  

kjøre på flytende 

natur- eller biogass

TOK EN SJANSE: Volvo Trucks satset alt da de lanserte 

Volvo FH i 1993.

FØRST MED AIRBAG: Sikkerhet kommer som kjent 

alltid i første rekke hos Volvo.

I-SHIFT-GIRKASSE: I 2001 kom andre generasjon FH, med ny girkasse og etter hvert ny motor og adaptiv cruisekontroll.

      DYNAMISK STYRING: I 2013 lanserte Volvo sitt VDS-system 

(Volvo Dynamic Steering), et intelligent styresystem som 

tilpasser styrefølelsen etter hastighet og situasjon.

1993

1995

2001

2013

Rekordstore 
grusmengder i Oslo
Vintersesongen 2017-2018 vil av mange 

huskes som «den store snøvinteren». Det 

sentrale Østlandet opplevde langt større 

nedbørsmengder i form av snø enn ved fore-

gående år. Dette førte også til rekordstore 

mengder grus på veger og fortau. Bare i Oslo 

kommune alene ble det brukt rundt 38 000 

tonn grus, noe som tilsvarer 2 400 lastebil-

lass. Til sammenligning ble det bare brukt 

15 000 tonn grus i 2017.

– Vi har lagt bak oss en krevende vinter i 

år, med store snøfall og mange temperatur-

svingninger rundt frysepunktet. Vi har brukt 

rekordstore ressurser på brøyting, strøing og 

fjerning av snø. Aldri før har det vært flere 

maskiner eller et større mannskap i sving, 

sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie 

Nguyen Berg (MDG) til Aftenposten.

LASTEBILEN REDDET VÅREN: Selv om grusmengdene var mer enn dobbelt så store i forhold til fjoråret, sto de aller 

fleste gatene klare til 17. mai i hovedstaden. Takket være lastebilen. Foto: Stein Inge Stølen

38 000 tonn Mengden grus som ble kjørt ut 

av hovedstaden etter den tøffeste 

vinteren på mange år.
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Nytt gass- 
sortiment fra 
Scania
Scania har i likhet med konkurrentene 

virkelig økt satsingen på alternative driv-

stoffer den siste tiden, og da særlig på 

gass: En ny 13-liters motor på 410 hk og 

et dreiemoment på 2000 Nm vil fint kun-

ne klare lettere langtransport og anlegg-

skjøring. Nå kan man dessuten velge 

mellom komprimert (CNG/CBG) eller fly-

tende (LNG/LBG) gass, og i sistnevnte 

tilfelle kan kjøretøyet ha en rekkevidde på 

inntil 1600 km for lang lastebil eller 1100 

km for trekkvogn.

Scania har også lansert oppdaterte 

versjoner av sine 9-liters gassmotorer. 

Her er effekten 280 eller 340 hk, med til-

hørende dreiemomenter på 1350 og 1600 

Nm. Alle gassmotorene leveres i kombi-

nasjon med Scanias Opticruise-automat-

girsystem.

Gassmotorene skal ha lavere utslipp 

av både klima- og miljøgasser. CO2-be-

sparelsen er størst når det benyttes bio-

gass, med en reduksjon på opptil 90-95 

prosent. I tillegg oppgis lavere driftstøy 

enn ved dieselmotorer.

Ved siden av gassmotorene har Scania 

også lansert en ny 13-liters bioe-

tanol-motor. Den yter 410 hk og har et 

dreiemoment på 2150 Nm. Bioetanol er et 

biodrivstoff som gir en CO2-reduksjon på 

inntil 90 prosent, samtidig som utslippe-

ne av NOx og partikler er lavere enn fra en 

dieselmotor. Bioetanol tenner ved hjelp av 

høy kompresjon, altså som en dieselmotor 

og har dermed høy effektivitet. Handels-

betegnelsen på drivstoffet er ED95 som 

innebærer 95 prosent bioetanol og 5 pro-

sent additiver som forbedrer tenning og 

smøring.

Varelevering med el-sykler: Fra spøk til alvor
Mange rynket på nesen da miljø- og sam-

ferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) 

annonserte at store deler av bydistribusjo-

nen i fremtiden kunne bli utført med sykler. 

Nå har derimot DB Schenker vist at de tar 

den grønne tankegangen meget seriøst. Ny-

lig presenterte selskapet fire el-varesykler 

som hver kan laste 300 kilo på «planet», 

med en oppgitt rekkevidde på 80 kilometer. 

Kommunikasjonssjef Einar Spurkeland be-

krefter at tre av disse vil i løpet av juni drive 

fast distribusjon i Oslo sentrum. DB Schen-

ker tror utviklingen går mot bruk av en mix av el-varesykler supplert av elektriske vare- og 

lastebiler for bruk i byer og sentrumsnære strøk.

– Vi har en ambisjon om å arbeide mot nullutslipp i alle norske byer, sier distribusjonssjef 

Lars Sveen til DB Schenkers internmagasin Logistikk Nettverk. Han mener el-varesykkelen 

kan bli et viktig bidrag til utslippskutt i bytrafikken.

NLFs kollektivfelt-bilde delt 
flere tusen ganger
Bruk av kollektivfelt er et omstridt tema. Norges 

Lastebileier-Forbund (NLF) ønsker at også nytte-

kjøretøy skal få tilgang til feltet, siden denne tra-

fikantgruppen i realiteten utfører kollektiv vare-

transport - ofte med trange leveringsvinduer og 

strenge kjøre- og hviletidsregler. Derfor ble følgen-

de spørsmål stilt til følgerne av NLFs Facebook-si-

de, sammen med et bilde av en enslig Tesla Model 

S som suser forbi en lang rekke lastebiler: «Hva 

tjener samfunnet best: At Teslaen slipper å stå i 

kø, eller at varene kommer frem i tide?» sammen 

med oppfordringen «Åpne kollektivfeltet for nytte-

kjøretøy». Responsen var overveldende: Innlegget ble delt over 2 200 ganger, fikk over 8 500 

«likes» og nådde ut til over 300 000 Facebook-brukere.

AKTUELT & SMÅSTOFF

EN DEL AV LØSNINGEN: Distribusjonssjef og «sykkelge-

neral» i DB Schenker, Lars Sveen (t.v.) har troen på de 

elektriske varesyklene. Foto: Erling Henriksen

STOR SPREDNING: Dette bildet ble delt på NLFs 

Facebook-side. I løpet av et par dager hadde det 

blitt delt over 2 000 ganger og nådd ut til mer 

enn 300 000 brukere. Foto: Stein Inge Stølen



En høvding i lastebilfamilien er gått bort. Gunnar 

Storhaug fra Lesja ble 83 år. Transportveteranen 

og tillitsmannen likte alt som durte – og møtte på 

verkstedet lenge etter at han fylte 80 for å ta i et 

tak. 

Lesja Bulldozerlag har vært NLF-medlem i over 

60 år og for Gunnar ble det naturlig å stille som 

tillitsmann. I 1981 ble han valgt inn i fylkesstyret, 

et verv han hadde i 20 år. Han var leder i NLF Oppland i hele 11 av dem. 

Gunnar sa også ja til sentrale verv i NLF – blant annet i Vegvesenutvalget, 

varamann i NLFs forbundsstyre samt valg- og organisasjonskomiteen. 

Han markerte seg selvsagt også i egen lokalavdeling. Gunnar ble hedret 

med NLFs fortjenestemedalje i sølv.

Gunnar var pliktoppfyllende, engasjert og en av de mest trofaste i fyl-

kesstyret. Til tross for at han hadde svært lang reiseavstand - rundt 50 mil 

tur/retur – møtte han fram på så godt som alle styremøter - uansett vær 

og føreforhold. Natta måtte ofte tas til hjelp for å komme hjem etter styre-

møtene. Tidlig neste morgen var han i gang med maskinen eller lastebi-

len.

Lesjingen var aldri redd for å si meningen sin og har kommet med for-

nuftige innspill. Alle har ikke alltid vært enige med ham, men uenighet i 

sak tvinger ofte fram gode løsninger. Han ønsket resultater og oppnådde 

det som fylkesleder. Han var flink til å se helheten og fremhevet gjerne 

unge NLF-ere som også så utenfor sin egen bedrift. En lastebileier som 

kun så sin egen del av næringen, fikk følgende karakteristikk: «Han er så 

smal mellom øya!»

Gunnar og brødrene jobbet og ledet Lesja Bulldozerlag – med anleggs-

maskiner og lastebiler. Bedriften har vært med på små og store oppdrag 

over store deler av landet – for eksempel utbyggingen av flyplassen på 

Gardermoen. Bulldozerlaget har vært med på viktige vegutbygginger i 

mange fylker, blant annet E6 i Oppland og Hedmark. Ærlighet, innspill til 

tekniske løsninger og hardt arbeid preget firmaet. Lesja Bulldozerlag ble 

en nøkkelbedrift i fjellkommunen med over 20 lastebiler, maskiner og 

traktorer. 

Gunnar var aktiv i NLF og en engasjert samfunnsborger det meste av 

livet. Så sent som i fjor deltok han på årsmøtet i lokalavdelingen. For noen 

måneder siden skrev han et godt leserinnlegg i avisa GD om nasjonal 

transportplan. Veteranen så mulighetene og avsluttet slik: «Når det gjel-

der veibygging så har jeg stor tro på Nye veier AS, for de er mindre byrå-

kratiske og ser på andre løsninger for å få bygget vei for pengene våre!»

Gunnar har også vært aktiv i kommunestyret og i idrettslaget i hjem-

bygda. Han har vært flink til å utnytte alle døgnets timer. 

Våre tanker går til Edith, de fire døtrene og 12 barnebarna, som betyd-

de så mye for ham. Takk for at vi fikk låne Gunnar og bruke av hans tid. 

Takk for alt Gunnar Storhaug har utrettet for lastebilnæringen.

Odd Haakenstad, regionleder i Norges Lastebileier-Forbund
Guttorm Tysnes, regionsjef i Norges Lastebileier-Forbund

Minneord Gunnar Storhaug (1935-2018)

• Dedikerte biler for transport av AdBlue®

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

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

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

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

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

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

Nylig klippet samferdsels- 
minister Ketil Solvik-Olsen 
snoren på et helt nytt kon-
trollanlegg på en av Norges 
viktigste grenseoverganger. 
Kapasiteten for kontroll av 
innkommende vogntog på 
strekningen styrkes nå  
betraktelig.

– Dette markerer at det gjøres en jobb 
for å bedre forholdene for de som kon-
trollerer kjøretøyene, samtidig som det 
markerer at det gjøres en jobb for de som 
har vegen som arbeidsplass, fortalte sam-
ferdselsminister Ketil Solvik-Olsen un-
der åpningen av nye Ørje kontrollstasjon 
i slutten av mai.

Stasjonen har blitt oppgradert for 
rundt 13 millioner kroner med blant an-
net en helt ny kontrollhall dimensjonert 
for et komplett modulvogntog, nytt ut-
styr både inne og ute og en generell ut-
videlse av området slik at et større antall 
kjøretøy kan hensettes ved eventuelle 
brudd.

Øker risikoen for å bli tatt
– Hvis det er liten risiko for å bli tatt, 
kan det bli fristende for mange å bryte 
reglene. Derfor er det viktig å øke risi-
koen. Det å kunne gjennomføre flere 
kontroller og gjøre dette skikkelig, 
sammen med økt bruk av teknologi, be-
tyr at vi kan gjøre kontrollene enda mer 
målrettet.

Samtidig uttrykte statsråden skuffelse 
over andelen transportører som åpenbart 
har svin på skogen.

– Det er hyggelig at det avdekkes 
mange kriminelle forhold, samtidig er 
det trist – for det viser at mange velger å 
jukse. La oss håpe at økt aktivitet gjør at 
færre og færre tar den risikoen, fordi de 
vet at de møter flere kontrollører langs 
vegene, og at reaksjonene blir fulgt opp 
i større grad enn før.

Ny kontrollstasjon åpnet på Ørje

FLUNKENDE NYTT: Stasjonen har blitt oppgradert for rundt 13 millioner kroner med blant annet en helt ny kontrollhall 

dimensjonert for et komplett modulvogntog. Alle foto: Stein Inge Stølen.

IKKE GÅ I GRAVA: Inne i kontrollhallen er det plass til et helt modulvogntog, med inspeksjonsgrav i hele kjøretøyets 

lengde.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no



renault-trucks.no

Uansett hvordan du snur på ting, så er lastebilen en svært viktig del av lønnsomheten 
din. Vi på Renault streber etter å gi deg best mulig verktøy for å sikre din produktivitet og 
lønnsomhet.  Vi har utvikklet en rekke innovasjoner som Optifleet, Optivision, Start and 
Drive servicekontrakter og Renault Trucks 24/7 - alt med kunden i fokus.
 Vår jobb er å utvikle ting for å hjelpe deg i din hverdag, slik at du kan være mest mulig 
fokusert på jobben din.

Nå kan du prøve selv - kontakt en av våre selgere for en prøvetur i en av våre mange 
demobiler. 

RENAULT TRUCKS 
DIN LØNNSOMHET ER JOBBEN VÅR. 
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Fair Transport:

14

Fair Transport-pio 

Helge R. Olsen

SKILLER SEG FRA MENGDEN: – Fair Transport-sertifiseringen 

viser at vi er en seriøs norsk transportør, sier Helge R. Olsen. 

Alle foto: Lars Thorvaldsen.
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Helge R. Olsen & Sønn AS 
ble i 2018 blant de første i 
Norge som oppnådde Fair 
Transport-sertifisering. 
– Det forpliktende kvalitets-
programmet er et godt salgs-
argument, mener Olsen selv.  

Helge R. Olsen & Sønn AS har lenge 
vært kjent som en kvalitetsleverandør. Da 
Norges Lastebileier-Forbund (NLF) lan-
serte Fair Transport-programmet som-
meren 2017 var det ikke unaturlig at  
Oslo-bedriften var en av de aller første 
som viste interesse. 

Veien mot kvalitetssikringen har vært 
hard og selskapet har jobbet målrettet for 
å kunne bli sertifisert i henhold til krite-
riene for Fair Transport. I februar fikk de 
lønn for strevet - da kom godkjenningen 
og Helge R. Olsen & Sønn AS kunne 
smykke bilene med den ettertraktede Fair 
Transport-logoen.

Administrerende direktør Helge R. 
Olsen er storfornøyd med å kunne vise til 
kvalitetssikringen blant sine kunder. Han 
forteller at Fair Tran-sport er et godt 
salgsargument. 

– I tillegg viser Fair Transport-sertifise-
ringen at vi er en seriøs norsk transportør, 
sier Olsen.

Først i Sverige
Fair Transport har høstet mye opp-
merksomhet siden konseptet 
ble lansert og presentert 
under NLFs trans-
portturné sommeren 
2017.

– Bedrifter som 
slutter seg til Fair 
Transport forplikter 
seg til å møte strenge 
krav til arbeidsvilkår, 
trafikksikkerhet, kli-
ma og miljø. Målet er at 
transportkjøpere skal ta 
ansvar og benytte seg av Fair 
Transportbedrifter fremfor useriøse 
lavpris-aktører, fortalte administrerende 
direktør Geir A. Mo den gangen. 

Fair Transport ble først lansert i  

Sverige, hvor Helge 
R. Olsen har mye 

kjøring. Han la tidlig 
merke til konseptet, 

og at det ble tatt godt 
imot.

– Svenskene har hatt en lig-
nende ordning en stund. Vi opere-

rer mye i Sverige og har derfor sett at 
mange transportører har hatt suksess 
med dette overfor sine kunder. Derfor var 

vi tidlig ute med å bli sertifisert da vi så 
hvor positiv ordningen var i Sverige.

Reaksjonene har latt vente på seg
Selv om Fair Transport på mange måter 
er en suksess i nabolandet, så har ikke 
Helge R. Olsen fått så mye oppmerksom-
het knyttet til sertifiseringen her hjemme, 
foreløpig. 

– På sikt er vi sikre på at dette vil få mer 
oppmerksomhet, noe som kommer til å 

Fair Transport:

LARS THORVALDSEN

ETABLERT I 1936: Bedriften har lenge vært en del av det norske transporteventyret. I 2016 feiret de  80-årsjubileum. 

KJENT LOGO: Helge R. Olsen sine biler er et vanlig syn både i Norge og Sverige. Det 

tradisjonsrike selskapet har bygd stein på stein.
Fair Transport  

er med på å synliggjøre 

de seriøse aktørene.
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Dette er Fair Transport
Fair Transport er et kvalitetssikringsprogram for vegtransportører som 

er medlem i Norges Lastebileier-Forbund. Kvalitetsprogrammet er for-

pliktende og skal gjøre det enklere for transportkjøpere å velge bære-

kraftige, trafikksikre og sosialt ansvarlige alternativer når man skal 

kjøpe transport.

Prosjektleder Jens Olaf Rud forteller at det i dag er over 170 NLF- 

bedrifter som tilfredsstiller kravene for å bli en Fair Transport-bedrift.

– Det stilles en rekke krav til Fair Transport-bedrifter. De må imple-

mentere og benytte et godkjent trafikksikkerhetsprogram for å kjøre 

mest mulig trafikksikkert. I tillegg må bedriften bruke kjøretøyets flå-

testyringsprogrammer for å kjøre mest mulig utslippsvennlig, og man 

må ha et godkjent HMS-system, sier Rud. 

– Vi er veldig fornøyd med at Helge R. Olsen valgte å bli en Fair 

Transport-bedrift. De har alltid vært en bedrift som har alt på stell og 

jobber etter prinsippene i Fair Transport. Det er også veldig moro at de 

var blant de første som ønsket å sertifisere seg. 

Etablerer bransjeregister
Fair Transport-bedriftene kommer etter hvert inn i et bransjeregister. 

Registeret skal inneholde hvilken kategori selskapet hører hjemme i, 

hvilken transport de bedriver og hvilke godkjenninger de har. Registe-

ret blir lagt under varemerket Fair Transport. 

– Vi jobber også med en revisjonsordning som gjør at man hvert 

andre år blir revidert av en institusjon for å opprettholde Fair Trans-

port-sertifiseringen. Det skal ikke være slik at man signerer en avtale 

og egenerklæring og så er man Fair Transport-bedrift for bestandig, 

forteller Rud. 

medføre at transportkjøpere blir mer be-
visst når de skal velge transportør,  
mener han. 

Han forteller videre at selv om man er 
ISO-sertifisert, så betyr ikke det at man 
nødvendigvis er en seriøs bedrift. 

– Fair Transport er med på å synlig- 
gjøre de seriøse aktørene, og det gjør det 
lettere for transportkjøperne å velge  
bedrifter som har alt på stell. 

TIDLIG UTE: Fair Transport er et kvalitetssikringsprogram 

for NLF-medlemmer. Helge R. Olsen var blant de første i 

Norge som ble sertifisert.
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Endrede krav:

Fra februar 2019 vil siste 
siffer i registreringsnumme-
ret ikke lenger bestemme 
kontrolltidspunktet. Det  
blir også nye krav til de som 
utfører kontrollen og krav  
til kontroll av traktor.

Hvert år gjennomføres det over 2 millio-
ner EU-kontroller i Norge. Omtrent en 
tredel av disse er etterkontroller. Hvilken 
måned kjøretøyet må være kontrollert og 
godkjent bestemmes av siste sifferet i  
registreringsnummeret. Neste år blir det 
endringer.

– Fra februar vil kontrollfristen bestem-
mes av dato for førstegangsregistrering og 
siste godkjente kontroll, uavhengig av 
tallene i registreringsnummeret ditt. For 
de fleste bileiere betyr det at de kan kon-
trollere bilen når de vil så lenge den blir 

godkjent innen to år etter siste godkjente 
kontroll, forklarer avdelingsdirektør 
Henning Harsem i Statens vegvesen.

Endres løpende
Den nye ordningen vil fases inn etter 
hvert som kjøretøyene er til kontroll.

– Det er ikke slik at alle biler plutselig 
får ny frist i februar. Den fristen du har 
gjelder til det gjennomføres en ny kon-
troll, forklarer Harsem.

Kontrollintervallene forblir de samme 
som i dag, det vil si at personbiler stort 
sett skal inn første gang etter fire år og 
deretter annethvert år, mens kjøretøy over 
7500 kg skal inn hvert år.

Krav om opplæring av kontrollører
Det blir også nye krav om en egen opp- 
læring for de som utfører EU-kontrollen.

– I dag er det bare krav til virksomheten 
som utfører kontrollen, men nå blir det 
krav om opplæring og personlig godkjen-
ning av nye kontrollører og tekniske lede-
re. Målet er bedre, likere og mer trafikk-
sikre kontroller, sier Harsem.

For de som allerede jobber som kontrol-
lører og tekniske ledere i dag vil det bli en 
egen overgangsordning.

Krav om kontroll av traktorer
Fra 2021 blir det også krav om kontroll av 
traktorer med hastighet over 40 km/t.

– Disse traktorene skal inn første gang 
etter fire år og deretter annethvert år, og 
reglene gjelder traktorer som hovedsakelig 
brukes til transport eller arbeid på offentlig 
vei. Har du traktor som bare brukes på 
offentlig vei i egentransport i primærnæ-
ring, kan du få unntak fra kravet om kon-
troll, sier Harsem.

Nye regler for EU-kontroll

IKKE LENGER SKILTNUMMER SOM BESTEMMER: Fra februar 2019 blir det førstegangsregistrering og siste godkjente kontroll som avgjør tidspunktet for neste EU-kontroll.

GJELDER OGSÅ TRAKTORER: Mange traktorer benyttes til 

transport på offentlig veg. Nå vil også disse være 

underlagt krav om EU-godkjenning.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no



nordeafinans.no

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.

10
 års samarbeid 

m ed NLF
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DAB:

– Vi var klar over at mange yrkessjåfører 
opplever DAB-dekningen som mangel-
full. Men at så mange også har opplevd 
trafikkfarlige situasjoner som de mener 
kan tilskrives DAB var vi ikke forberedt 
på, forteller administrerende direktør i 
NLF, Geir A. Mo.

Han sikter til funnene fra en fersk 

«Vi får jo ikke 
meldinger om 
ulykker»

Etter flere måneder med landsdekkende DAB-dekning 
har NLF spurt medlemsbedriftene om deres oppfatning  
av tilbudet fra et sikkerhetsperspektiv. Resultatene er  
nedslående.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no



21NLF-MAGASINET 2018 • NR 4

landsomfattende undersøkelse blant 
NLFs medlemsbedrifter. Flertallet av de 
fem hundre respondentene har ettermon-
terte DAB-løsninger, mens et mindretall 
har fabrikkmonterte mottakere i sine kjø-
retøy. De aller fleste, hele 81,7 prosent, 
opplever radiodekningen som dårligere nå 
enn da FM-nettet fortsatt var i bruk. 

Nærmere halvparten (46,7 prosent) opp-
lever også tekniske problemer med utsty-
ret.

Gjelder hele landet
Bedriftene oppgir et tresifret antall strek-
ninger og områder hvor dekningen opp-
leves som utilstrekkelig. Disse fordeler 

seg jevnt utover landet, men én tilbake-
melding går igjen: Dekningsgraden i 
tunneler oppleves generelt som svært dår-
lig. Og dette er et problem for trafikksik-
kerheten.

– Yrkessjåfører er helt avhengig av å få 
varsel om ulykker, føre og trafi-
kale problemer, ikke bare for å 

«Trafikkulykke  
ved Rv3, hvor melding om 

ulykken faktisk ble sendt ut via  
TA – men pga. manglende 
dekning så jeg det ikke før  

jeg plutselig var rett  
opp i ulykken.»

«Stenging av E16  
ifm. ulykke. Den kom brått på,  
de som kom fra vest hadde fått 
det med som trafikkmelding. Vi 

andre hadde ikke dekning.»

«Fikk ikke inn  
veimeldinger som jeg pleide  

og kom rundt en sving...  
Der sto alt stille pga. ulykke  
som jeg ikke hadde fått inn  

på DAB, men som jeg før  
fikk inn på FM.»

SIKKERHETSRISIKO: Yrkessjåførene er ikke fornøyd med  

DAB-dekningen og opplever at viktige varsler ikke kommer  

frem. Dette er spesielt utfordrende i tunneler.  

Alle foto: Stein Inge Stølen
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DAB:

ferdes så sikkert som mulig på vegene, 
men også for å legge opp arbeidsdagen på 
en god måte, sier NLF-direktøren, og 
legger til: – Dette er spesielt viktig i tun-
neler, hvor selv små ulykker og trafikk-
problemer kan få store konsekvenser. Da 
er det viktig at informasjonen kommer 
frem til alle så fort som mulig. Dette er 
ikke tilfellet i dag.

Urovekkende erfaringer
En av de mer overraskende funnene i un-
dersøkelsen er at hele 18,2 prosent oppgir 
å ha opplevd situasjoner hvor manglende 
DAB-dekning har utgjort en sikkerhets-
risiko. Eksemplene varierer fra distrak-
sjon på grunn av signal som faller ut, til 
helt konkrete hendelser som kunne ha 
gått skikkelig galt. 

Fabrikkmontert ikke  
nødvendigvis best
Tidligere har man antatt at dekningsgra-
den generelt er bedre ved fabrikkmonter-
te løsninger. Funnene fra NLFs undersø-
kelse avliver denne myten; eiere av både 
fabrikk- og ettermonterte DAB-motta-
kere mener dekningen er dårligere nå enn 
da FM-båndet fortsatt var i bruk, hen-
holdsvis 79,7 og 82,6 prosent. Andelen 
som mener DAB-dekningen ikke er til-
fredsstillende i det hele tatt er faktisk 
høyere blant eiere av fabrikkmonterte 
løsninger, med 44,0 prosent mot 32,4 
prosent blant de med ettermonterte løs-
ninger. 

Det samme gjelder andelen som har 
opplevd sikkerhetsrisikoer på grunn av 
manglende DAB-dekning; her svarer 
hele 24,7% av respondenter med fabrikk-
montert DAB-mottaker bekreftende, 
mot 14,7% blant respondenter med etter-
monterte løsninger. Men eierne av etter-
monterte DAB-mottakere melder oftere 
om tekniske problemer; 55,1% mot 31,2% 
hos eiere av fabrikkmonterte DAB-mot-
takere.

Når ikke ut til utenlandske  
kjøretøy
NLFs telleaksjoner stadfester at hvert 
tredje tunge kjøretøy som ferdes på nor-
ske veger er av utenlandsk opprinnelse. 
En stor del av sjåførene snakker eller for-

Har du opplevd situasjoner hvor manglende DAB-dekning har utgjort en sikkerhetsrisiko?

JA NEI

18,2%

81,8%
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står skandinaviske språk og er like avhen-
gig av trafikkvarsler som norske yrkessjå-
fører. Siden DAB-overgangen er en 
særnorsk ordning er det lite sannsynlig at 
kjøretøyene har mottakere som kan ta 
imot trafikkvarsel under kjøring i Norge. 
Det betyr at viktige beskjeder om ulykker 
og utfordrende vær- og føreforhold ikke 
kommer frem til de som kanskje trenger 
det aller mest.

– Utenlandske lastebiler har to til tre 
ganger høyere ulykkesrisiko enn norske. 
Mye av dette handler om manglende 
kompetanse om kjøring under vanskelige 
forhold. Da FM-nettet fortsatt var aktivt 
kunne varsel om vær, føre og trafikk også 
nå ut til denne sjåførgruppen, og de kun-
ne velge å avstå fra å kjøre over en værut-
satt fjellovergang. Nå har de mistet dette 
hjelpemiddelet, avslutter Mo.

FÅR IKKE VARSEL: En av tre lastebiler er utenlandske. 

Disse har som regel ikke DAB-mottaker, og mottar derfor 

ikke viktige trafikkmeldinger.

FAKTA
NLFs landsomfattende 
DAB-undersøkelse ble 
gjennomført i uke 18 og 
19 blant NLFs medlems-
bedrifter, med totalt 
521 respondenter. 
Dette er funnene:  

•   Blant de 442 bedriftene 
som oppgir å ha DAB- 
mottaker installert sier  
288 (64,3%) at de har 
ettermonterte løsninger 
(heretter kalt E), mens  
154 (34,8%) oppgir å ha 
fabrikkmontert mottaker 
(heretter kalt F).

•   81,7% svarer at de 
opplever DAB-dekningen 
som dårligere enn FM- 
dekningen var før sluk-
king. (E: 82,6%. F: 79,7%.)

•   67,5% svarer at de mener 
DAB-dekningen utgjør en 
sikkerhetsrisiko. (Alle 
svaralternativer, både E 
og F: Ikke i det hele tatt: 
6,4%, i liten grad: 26,1%, i 
noen grad: 41,4%, i stor 
grad: 26,1%.)

•   18,2% oppgir å ha opplevd 
situasjoner hvor manglen-
de DAB-dekning har 
utgjort en sikkerhetsrisi-
ko. (E: 14,7%. F: 24,7%.)

•   46,7% svarer at de opp- 
lever tekniske problemer 
med DAB-utstyret.  
(E: 55,1%. F: 31,2%.)

Oppleves DAB+dekningen som bedre eller dårligere enn FM-dekningen var?

Dårligere Omtrent det samme Bedre

81,7%

13,6%
4,8%
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Ørland Transport:

Eventyret som begynte i 1928, da Johannes 
Ørland kjøpte en lastebil for transport av 
ved, er en suksesshistorie av de sjeldne.  
Bedriften med base i Sandnes har vokst 
jevnt og trutt og har i dag rundt 150 ansat-
te og en bilpark bestående av 120 kjøretøy.

– Tuftet på engasjement og åpenhet
Selve veksten er kanskje ikke så unik i seg 
selv. Det som kjennetegner Ørland Tran- 
sport er derimot et image basert på seriø-
sitet og kvalitet som bare har styrket seg i 
takt med den økende kundemassen. Dette 
har ikke gått NLF-direktøren hus forbi.

– Det skal godt gjøres å finne en bedrift 
som gjenspeiler det vi arbeider for i NLF 
slik Ørland Transport gjør. Og da snakker 
jeg ikke bare om det rent målbare, som at 
bedriften er helt i spydspissen av Fair 

Transport-satsingen og deltar aktivt i tra-
fikksikkerhetsopplæring for barn gjennom 
Venner på veien. Gjennom tidene har vi 
også sett at det er bygget en bedriftskultur 
tuftet på engasjement og åpenhet. Ørland 
Transport dyrker ildsjelene og lar dem lede, 
fra lærlingene og helt opp til toppen, for-
talte Geir A. Mo i sin tale under jubileet 
som ble avholdt i idylliske omgivelser på en 
vingård i Bologna-distriktet i Nord-Italia.

Tredagers drømmetur
Som om ikke selve turen og omgivelsene 
var nok, hadde daglig leder Kjell Haugland 
virkelig slått på stortromma og skaffet to 
nydekorerte trekkvogner – en Volvo og en 
Scania – med den nye jubileumslogoen 
tydelig prentet inn på siden av hytta.

Totalt fikk nærmere 200 ansatte med 

følge og gode samarbeidspartnere en tre-
dagers drømmetur med utflukter til  
Bologna og magiske Venezia for å feire be-
driftens jubileum. Hele kalaset ble rundet 
av med en stor festmiddag på vingården.

– Vi gratulerer Ørland Transport med 
90-årsjubileet og ser frem til de neste 90 
årene som en god representant for Norges 
Lastebileier-Forbunds kjerneverdier, sier 
NLF-direktøren.

Feiret 90-årsjubileum i Italia

Det er ikke alle forunt å oppleve en stor jubileumsfeiring 
som medarbeider i en transportbedrift. Ørland Transport tok 
det enda et stykke lenger: Der fikk samtlige ansatte med 
følge påspandert tidenes drømmetur til Italia med fest- 
middag på en herskapelig vingård.

EN FEIRING AV DE SJELDNE: Ørland Transport tok’an  

helt ut med drømmetur til Italia for ansatte med følge og 

samarbeidspartnere. Foran i bildet står daglig leder Kjell 

og kona Anne Beth Haugland. Alle foto: Frode Tellevik

JUBILEUMSLOGO: De ansatte ble overrasket av to 

nydekorerte trekkvogner som daglig leder Kjell Haugland 

hadde «tryllet» til Italia.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no
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Landsmøte 2018 – 15.-17. juni – Sundvolden Hotel:

– Vi holder 
på å knekke 
koden
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen hadde mange 
gode nyheter til NLF-folket da han talte til landsmøtet på 
Sundvolden Hotel. Mange av disse handlet om hvordan 
myndighetene vil håndtere organisert transportkriminalitet 
i fremtiden.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

Når et samlet forbunds- 
apparat i fellesskap vedtar 
resolusjoner, lytter både 
myndighetene og nærings- 
livet nøye. Her er de poli- 
tiske kravene fra Norges 
Lastebileier-Forbunds  
høyeste organ.

Resolusjonene fra NLFs Landsmøte de-
finerer i stor grad hvilken retning organi-
sasjonen vil ta de neste to årene. Mange 
av temaene er kjente, mens andre er nye. 
Samtlige består av forslag som fremlegges 

for å bidra til en positiv endring i nærin-
gen. 

Kritisk rekrutteringssituasjon
Den neste tiden er det ingen tvil om at 
spesielt to interesseområder vil få stor 
oppmerksomhet: Konkurransevilkår mel-
lom norske og utenlandske transportører, 
og rekrutteringssituasjonen som nærin-
gen nå står ovenfor. I tillegg har det aldri 
vært viktigere å påvirke myndighetene til 
å ta de riktige valgene når det kommer til 
effektiv og ansvarlig utbygging av en sta-
dig mer kontrastfylt infrastruktur.

Disse temaene er konkretisert gjennom 
tre resolusjoner som på Sundvolden Hotel 
ble debattert og stemt frem av et samlet 
landsmøte. Over de neste sidene får du 
hovedinnholdet gjengitt.

Like konkurransevilkår
Medlemmene i Norges Lastebileier-For-
bund har alltid operert i et marked med 
tøff konkurranse, som har ført til at nor-
ske transportbedrifter leverer høy kvalitet 
til en lavest mulig pris. Det som har gjort 
det til en sunn konkurranse er at det i 
bunn har ligget et felles kostnadsbilde. 
Alle deltakere i konkurransen har relativt 
sett hatt samme kostnader knyttet til 
skatter, avgifter, forsikringer, lønn til ar-
beidstakerne osv. Dette har betydd at 
konkurransen i all hovedsak har dreid seg 
om kvalitet.

Bildet i dag er mer uoversiktlig. Norske 
transportører opplever en stadig mer kre-
vende konkurranse i møte med utenland-
ske lavprisselskaper, hovedsakelig fra 

Dette krever NLFs Landsmøte

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no
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– Det er sunt med konkurranse. Men det 
skal være på like vilkår. Vi er veldig be-
visst de utfordringene man opplever i 
møte med konkurrenter som ikke har 
rent mel i posen, fortalte statsråden til 
en sal fylt av et engasjert forbundsappa-
rat. 

I harmoni med NLFs krav
Det var slett ikke stor avstand mellom 
budskapet Solvik-Olsen presenterte og 
kravene NLF nå har satt gjen-
nom sine politiske resolu-
sjoner for de to neste 
årene. 

– Vi holder på å 
knekke koden knyt-
tet til å kreve inn 
ubetalte bøter fra 
utenlandske trans-
portører. Norge skal 
ikke være et fristed 
hvor folk kan gjøre hva 
de vil så lenge de har uten-
landsk pass. Det skal ikke løn-
ne seg å være kjeltring, slo samferdsels-
ministeren fast. 

Han satte også to streker under svaret 
på spørsmålet om hva myndighetene 

tenker rundt detaljene i EUs kommende 
vegpakke som omhandler kabotasje.

– Det å liberalisere kabotasjemarkedet 
nå, vil være helt feil. Jeg var i møte i 
Brussel senest 14. mai og opplevde bred 
enighet rundt dette. 

Kan komme forhåndsbetalt 
bombrikke til nyttår
Et av de viktigste temaene som ble tatt 
opp på landsmøtet var konkurransevil-

kår. NLF har i lang tid etterlyst 
en forhåndsbetalt bom-

brikkeløsning for tunge 
kjøretøy, slik at en 
unngår situasjonen 
som råder i dag hvor 
det hersker stor tvil 
rundt hvor mange 
som faktisk betaler 

bompengene etter å 
ha utført transpor-

toppdrag i Norge. Her 
mente Solvik-Olsen det var 

lys i enden av tunnelen:
– Vi har et mål om å få på plass en 

løsning hvor AutoPass-avtalen kobles 
mot kredittkort, som bør kunne tre i 
kraft 1. 1. 2019.

SOM Å KOMME HJEM: Statsråden  

legger ikke skjul på at han trives  

blant lastebileierne. Alle foto:  

Stein Inge Stølen

Norge skal ikke være et 

fristed hvor folk kan gjøre 

hva de vil så lenge de har 

utenlandsk pass.

Øst-Europa, som opererer i kabotasje-
markedet. Det er ikke lenger slik at alle 
aktører har det samme kostnadsbildet 
liggende til grunn. Selv om vi har en all-
menngjort minstelønn fjerner ikke dette 
konkurranseskjevhetene mellom norskre-
gistrerte og utenlandske selskaper. Det er 
en rekke kostnader til blant annet pensjon 
og sosiale kostnader som flere utenland-
ske konkurrenter ikke er i nærheten av – i 
tillegg til at de generelle driftskostnadene 
er lavere. Desto viktigere blir det at de 
reglene vi faktisk har blir fulgt. Dette er 
ikke tilfellet i dag. Arbeidstilsynet offent-
liggjorde tidligere i år nedslående kon-
trollresultater som viser at syv av ti uten-
landske sjåfører som kjører kabotasje får 
mindre enn de har krav på, og øvrige 
brudd på kabotasjereglene blir avdekket 
til stadighet.

NLF opplever heldigvis bred politisk 
støtte i vårt krav om at Norge 
må motsette seg ethvert forslag ENSTEMMIG: NLFs resolusjoner ble vedtatt av et samlet forbundsapparat under NLFs Landsmøte.



28 NLF-MAGASINET 2018 • NR 4

Landsmøte 2018 – 15.-17. juni – Sundvolden Hotel:

fra EU om å liberalisere kabotasjereglene 
ytterligere. Dette er bra, men det vil ikke 
forhindre utenlandske transportører i å 
fortsatt kjøre ulovlige kabotasjeoppdrag i 
Norge. Vi mener derfor man uansett gjel-
dende regelverk er nødt til å ta i bruk 
langt mer kraftfulle grep enn i dag for å 
hindre ulike konkurransevilkår.

For å gjøre konkurranse- 
situasjonen mellom norske og 
utenlandske transportører mest 
mulig rettferdig krever NLF at:

•   Dagens ordning med differensiert 
arbeidsgiveravgift erstattes med en 
lavere, men lik arbeidsgiveravgift for 
godstransport på vei.

•   Norske myndigheter jobber for å inn-
føre krav til garantisum for felles-
skapstillatelser utstedt i alle EØS-land 
og deretter får kanaler på plass for å få 
tilgang til disse garantiene, slik at disse 
kan dekke økonomiske krav mot uten-
landske kjøretøy.

•   Statens vegvesen, Tollvesenet og Ar-
beidstilsynet, i tillegg til Politiet, må gis 
rett og mulighet til å holde utenlandske 
vogntog tilbake inntil eventuelle skyl-
dige bøter og avgifter er betalt, og/eller 
til vogntoget er i lovlig og forsvarlig 
stand.

•   Det innføres obligatorisk forhåndsbe-
taling av bombrikker, også for norske 
lastebiler, slik at vi kan sikre at absolutt 
alle aktører i transportnæringen har 
like utgifter forbundet med bompasse-
ringer, samt at norske myndigheter ikke 
må bruke store ressurser på å drive dis-
se inn. Denne forhåndsbetalingen bør 
åpne for en løsning knyttet til kreditt-
kort for å unngå unødig binding av 
kapital.

•   Transportkjøpere som har brutt sin in-
formasjons- og påseplikt i tilfeller der 
brudd på allmenngjøringsforskriften 
avdekkes automatisk må 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.

Trafikksikre og 
effektive veier
NLF ønsker en sikker og effektiv gods- 
transport. Vi bidrar til dette på mange 
måter, blant annet ved å sørge for at våre 
medlemsbedrifter har adgang til de  
beste verktøyene for å forebygge ulykker, 
og at de har fokus på HMS når de plan-
legger og gjennomfører sine oppdrag. 
Vår innsats for å lære barn om blindsoner 
på store kjøretøy gjennom programmet 
«Venner på veien» er også et eksempel  
på våre viktige bidrag til trafikksikker-
het. Likevel er det mange faktorer vi 
ikke har kontroll over. Den viktigste av 
disse er veistandarden og Norges sær-
skilte utfordringer pga. vårt landskap og 
våre skiftende årstider. Vi er derfor av-
hengig av at myndighetene gjør sin del 
av jobben.

For å bedre sikkerheten og  
effektiviteten på det norske  
veinettet krever NLF derfor:

•   At det norske veinettet har et nivå på 
vinterdriften som fører til stabile føre-
forhold dersom det ikke er ekstremvær.

•   At det blir innført tydelige standarder 
på vinterdrift og at disse følges opp tett.

•   At vinterdriftskontrakter som inngås 
gir aktørene som faktisk utfører arbei-
det gode nok rammevilkår til å holde 
seg godt innenfor den satte standard.

•   At det utformes generelle instrukser 
som gjør at oppryddingen etter ulykker 
går raskere enn i dag.

•   At berging av biler utenfor veien som 
hovedregel må utføres om natten.

LIKHET FOR LOVEN: Både useriøse aktører og kundene som benytter seg av disse bør få strengere reaksjoner, mener NLF.
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•   At det i tilfeller der lastebiler og vogn-
tog får stans pga. dårlige dekk og/eller 
kjøreferdigheter må bilbergerne få mu-
lighet til å fjerne kjøretøyet og holde det 
igjen inntil regningen er betalt.

•   At det åpnes for kolonnekjøring eksklu-
sivt for tunge kjøretøy over fjellover-
ganger under vanskelige værforhold.

•   At SVV prioriterer myke trafikanters 
sikkerhet foran bussenes framkomme-
lighet når de planlegger nye busstopp.

•   At framtidige fjordkryssinger fortrinns-
vis løses med bro, og at man skal etter-
strebe å alltid legge beste tilgjengelige 
teknologi til grunn i utredninger.

•   At ulike veiprosjekter alltid må sees i 
sammenheng, på tvers av etater og 
byggherrer, med mål om å minimere 
påvirkningen på eksisterende trafikk.

Bærekraftig transport
Den forventede veksten i befolkningen og 
norsk økonomi vil føre til at mengden 
gods som skal fraktes også vil øke. 
Godsanalysen som ligger til grunn for 
NTP (2018-2029) viser at størsteparten 
av denne veksten vil komme på veiene. 
Fram mot 2030 er det beregnet at veksten 
i gods på vei vil være på nærmere 50%. I 
samme tidsrom har norske myndigheter 
gjennom Paris-avtalen forpliktet seg til å 
kutte kraftig i sine klimautslipp. Trans-
portnæringen skal på sin side kutte 40% 
i sine utslipp innen 2030. Kombinert med 
den forventede veksten i godsmengde er 
dette en formidabel oppgave. NLF er-
kjenner at vår nærings aktivitet har nega-
tive følger for miljø og klima, og ønsker å 
bidra til å minimere disse.

På samme tid har næringen også utfor-
dringer med å rekruttere nok sjåfører. 
Utregninger med basis i NLFs konjunk-
turundersøkelse viser at våre medlemsbe-
drifter alene trenger 15 000 nye sjåfører 
fram mot 2030, dersom de skal utføre en 
like stor andel av det framtidige trans-
portarbeidet som i dag. Vi kan også slå 
fast at denne utfordringen ikke kan løses 
ved å rekruttere sjåfører fra andre land. 
Hele Europa sliter med sjåførmangel i 
mer eller mindre like stor grad. Derfor er 
det avgjørende at NLF sammen med 
myndighetene tar kraftfulle grep for  
å løse dette ved å rekruttere sjåfører i 
Norge.

For å jobbe mot målet om en  
bærekraftig transport krever NLF:

•   At det tillates økte totalvekter på eksis-
terende bilpark

•   At arbeidet med å fjerne flaskehalser for 
modulvogntog intensiveres

•   At myndighetene tar grep for å sikre 
transportnæringen tilgang til bærekraf-
tig HVO

•   At eventuelle nye incentivordninger for 
å skape et marked for ny, klimavennlig 
teknologi sikrer at også små aktører kan 
benytte seg av dem

•   At rekrutteringen av lastebilsjåfører 
styrkes, spesielt blant kvinner

•   At det åpnes for lånekassefinansiering 
av yrkessjåførutdanningen for lastebil-
sjåfører

•   At landslinjene for logistikk- og trans-
portfag styrkes

KRITISK SJÅFØRMANGEL: Selv om det aldri har vært større tilstrømming til sjåføryrket opplever næringen et stort 

underskudd.   Arkivfoto: Colourbox

IKKE OPTIMALT: Vinterdriften av norske veier har de siste 

årene mange steder holdt en standard som ikke er 

akseptabel. NLF krever derfor at det innføres tydelige 

standarder.
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Landsmøte 2018 – Ny strategi:

Vedtektenes § 1 som omtaler forbundets 
navn og formål står uendret, og setter 
rammene for hvordan strategien utfor-
mes:

«Forbundets navn er Norges Lastebil- 
eier-Forbund, og dets initialer er NLF. 
Forbundet er en partipolitisk uavhen-
gig næringsorganisasjon, og en arbeids-
giverorganisasjon med rett og plikt til å 
inngå tariffavtaler etter Hovedavtalens 
bestemmelser. Forbundets formål er å 
utvikle den lovlige godstransporten på 
vei på en samfunnsmessig ansvarlig og 
miljømessig bærekraftig måte, samtidig 
som utøvernes økonomiske, faglige og 
sosiale interesser ivaretas. Forbundet 
har ikke erverv til formål.» 

Visjon: 
Ansvarlig transport
For NLF er det en kjerneoppgave å arbei-
de for at alle sentrale aktiviteter i med-
lemsbedriftene, organisasjonen, nærin-
gen, verdikjeden og samfunnet foregår i 
tråd med lover og forskrifter, avtalene i 
arbeidslivet og der hensyn til miljø og 
klima ivaretas.

Visjonen omfatter alle direkte og indi-
rekte aktører i verdikjeden, som for ek-
sempel transportkjøpere, kontraktsparter 
med mellomledd, myndigheter, politike-
re, kjøretøyer, sjåfører, leverandører, eiere, 
bedriftsledere, veiere, infrastruktur, andre 
veibrukere og øvrige trafikantene.

Verdier
•   Ansvarlig

•   Kompetent

•   Samlende

•   Bærekraftig

Dette 

    
     

   A N S VA R L I G

Med NLF 
mot 2030

– Som en medlemsstyrt organisasjon 
må NLF arbeide målrettet og struktu-
rert for å engasjere medlemsbedriftene 
til å forme fremtiden, til næringens og 
medlemsbedriftenes beste. NLF må 
være organisert for å håndtere alle 
endringene som kommer, med bered-
skap for å ta nye strategiske valg når det 
er nødvendig, fortalte NLF-direktør 
Geir A. Mo da han presenterte resul-
tatet av over et års intensivt arbeid.

Grundig prosess
Siden forrige landsmøte i Alta i 2016 
har oppdraget stått klart: NLF må sta-
ke ut kursen for de kommende årene, 
som vil innebære store omveltninger 
– kanskje de største samfunnet har sett 
innen transport noensinne. Oppgaven 
ble gitt til en strategigruppe bestående 
av utvalgte fagpersoner i administra-
sjonen og representanter for med-

lemsmassen. Resultatet sto klart til 
behandling i apparatet i vår, og under 
Landsmøte 2018 ble strategien endelig 
formelt vedtatt.

– Strategien redegjør ikke i detalj 
hvordan målene skal nås. Dette vil 
fremkomme i organisasjonens aktivi-
tetsplaner og kommunikasjonsplaner 
som vedtas med kortere horisont enn 
en langsiktig strategi. Det skal være 
rom for handlinger og aktiviteter som 
til enhver tid støtter opp om visjon og 
mål, forklarer NLF-direktøren.

– Dette samspillet mellom langsiktig 
strategi, kortsiktige aktivitetsplaner og 
daglige innspill fra organisasjonen og 
samfunnet rundt er nøkkelen for å sik-
re at NLF befester sin posisjon som 
den samlende aktøren som bidrar til å 
styrke konkurranseevnen til norske 
transportører, og muliggjør visjonen 
om «Ansvarlig transport».

Norges Lastebileier-Forbund har en utfordrende og 
spennende fremtid. Det forventes store endringer som 
vil påvirke organisasjonen, medlemmenes hverdag og 
næringens struktur. Under landsmøtet ble det derfor 
lansert og vedtatt en ny strategi som skal være førende 
for NLFs virksomhet i årene som kommer.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no
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er NLFs strategi
Verdiene viser hva NLF, våre medlems-
bedrifter og organisasjonens ansatte er. 
De forplikter og betydningen av dem skal 
gjenkjennes når vedtakene fattes, organi-
sasjonens politikk utformes og iverksettes.

Medlemsbedrifter i NLF forplikter seg 
til å legge organisasjonens verdier til 
grunn for egen virksomhet.

Samfunnsoppdrag
NLF skal være den samlende 
kraften som styrker konkurranse-
evnen til norske transportører.
NLF skal være en medlemsstyrt og kom-
petansebasert organisasjon som aktivt 
arbeider med næringspolitiske saker, til-
byr arbeidsgivertjenester og dekker med-
lemmenes behov.

•   Næringsorganisasjonen NLF skal 
være næringens naturlige og foretrukne 
talerør, pådriver og faglige ressurs i næ-
ringspolitiske spørsmål.

•   Arbeidsgiverorganisasjonen NLF 
skal, i tillegg til å inngå og forvalte ta-
riffavtaler, tilføre medlemsbedriftene 
profesjonell kompetanse i deres rolle 
som arbeidsgivere.

•   Medlemsorganisasjonen NLF skal 
ivareta medlemsbedriftenes økonomis-
ke, faglige og sosiale interesser.

Å utforme strategi er å velge retning. 
NLFs samfunnsoppdrag tydeliggjør ret-
ningen ved at NLF skal være sterk og lede 
an på vegne av hele den norske transport-
næringen.

Mange er opptatt av transportnærin-
gens plass i samfunnet. Det er kun NLF 
som har som formål «… å utvikle den 
lovlige godstransporten på vei på en sam-
funnsmessig ansvarlig og miljømessig 
bærekraftig måte …». Med et slikt formål 
tar NLF på seg et viktig samfunnsopp-
drag, og det forplikter.

Strategiske mål
Like konkurransevilkår
•   Alle aktører i det norske transportmar-

kedet skal følge det samme regelverket.

•   Myndighetenes håndhevelse skal være 
effektiv og sanksjoneringen lik.

•   Stat og kommune går foran som ansvar-
lig transportkjøper og sikrer gjennom 
lovgivning og oppfølging at også priva-
te transportkjøpere ansvarliggjøres.

Aktørene i det norske transportmarkedet 
er underlagt de samme konkurranseregle-
ne, men ikke alle følger dem. Ikke alle 
blir kontrollert og regelverket gir rom for 
ulike tolkning. Det blir dermed ulike 
konsekvenser av like regelbrudd, enten i 
form av ulik oppdagelsesrisiko eller ulike 
sanksjoner. De tilgjengelige verktøyene 
og metodene for å følge opp for eksempel 
økonomiske uregelmessigheter kan alltid 
utnyttes bedre, i arbeidet for å skape like 
konkurransevilkår. Like viktig som 
håndhevelse av regelverk er det offentliges 
rolle som ansvarlig transportkjøper. Den-
ne må styrkes. Det må også myndighete-
nes arbeid for å ansvarliggjøre private 
transportkjøpere.

Bærekraftig transport
•   NLFs medlemsbedrifter tar i bruk den 

beste tilgjengelige teknologien og kjø-
rer miljøvennlig og trafikksikkert.

•   Det er behov for realistiske og forutsig-
bare krav og forpliktelser.

Aktiviteten til næringen påfører samfun-
net ulemper i form av lokale utslipp, kli-
mautslipp, støy, ulykker og køer. Med 
høy utskiftingstakt tar NLFs medlems-
bedrifter raskt i bruk ny teknologi for å 
redusere ulempene mest mulig. Det er 
viktig at det tilrettelegges for å redusere 
ulempene på en realistisk og inkluderen-
de måte.

Trafikksikre og effektive veier
•   God standard på bygging, drift og ved-

likehold er grunnlaget for forutsigbar 
framkommelighet og sikker transport.

•   Veien er arbeidsplassen og den viktigste 
faktoren for helse, miljø og sikkerhet.

•   0-visjonen krever trygge veier.

Veiene er «fabrikkgulvet» for transport-
næringen. Veienes standard er viktig for 
næringens evne til å produsere konkur-
ransedyktig transport for oppdragsgiver-
ne, og for at dette kan gjøres på en tryg-
gest mulig måte for transportørene og 
øvrige trafikanter.

Profesjonelle medlemsbedrifter
•   En profesjonell medlemsbedrift arbei-

der systematisk og målrettet for at be-
driftens ansatte opptrer trafikksikkert 
og bærekraftig.

•   For å skape konkurransefortrinn for 
medlemsbedriftene, må NLF til enhver 
tid ha nødvendig kunnskap og rett 
kompetanse samt organisatoriske evner.

Profesjonalitet i en bedrift kan gjenkjen-
nes ved evnen til å betrakte sin egen virk-
somhet i en større sammenheng. Med-
lemsbedriftene skal imøtekomme kravene 
som stilles dem, de skal oppsøke og bruke 
riktig kunnskap og ivareta sin del av sam-
funnsansvaret.

Ledende medlemsavtaler
•   Ledende medlemsavtaler gir konkur-

ransefordeler og er viktig for rekrutte-
ring av medlemsbedrifter.

•   Strategisk samarbeid for offensivt å 
møte endringer i verdikjede og forret-
ningsmodeller.

Medlemsbedriftene er mangfoldige, og 
har ulike behov for avtaler og tilbud for å 
styrke egen konkurransekraft. For NLF 
er det viktig å tilby ledende medlemsav-
taler som også bidrar til å rekruttere nye 
medlemsbedrifter til forbundet.
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Stilte opp 
for NLF
På Sundvolden Hotel fikk de oppmøtte oppleve  
langt mer enn et formelt politisk arrangement. Takket 
være NLFs samarbeidspartnere ble det stelt i stand 
en spennende og innholdsrik «mini-messe» i lands- 
møtelokalet.

Norges Lastebileier-Forbund har en rekke samarbeidspartnere som tilbyr 
medlemmer skreddersydde tilbud og unike avtaler. Dette er viktig for å styr-
ke konkurranseevnen og tilby mest mulig valuta for medlemskontingenten. 
Derfor har det i en årrekke vært tradisjon å invitere disse samarbeidspartner-
ne til å delta på landsmøtene og presentere sine tilbud til NLF-medlemmer. 
Denne gangen ble dette tatt til nye høyder ved å lage en egen «mini-messe» 
inne i selve møtelokalet. CIRCLE K:I tillegg til å levere konkurransedyktige drivstoffavtaler til         

gjelder alt fra å nekte palmeolje i sitt biodrivstoff til å tilby et godt          

oppmøtte anledning til å sikre seg en smaksprøve fra Circle Ks meny,      

DEKKMANN: Salgssjef Joakim Skoglund og Ole Jørgen Spetaas presenterte testvinneren fra Continental, som de mener 

er det uovertrufne lastebildekket for norske forhold.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

TELENOR OG TELERING: Å kommunisere med kundene er 

en viktig del av hverdagen for NLFs medlemmer. Her står 

Hege Knutstad Garshoel fra Telering og Trond Hartermann 

fra Telenor klar for å gi NLF-medlemmene gode tilbud.

SOTIN: Rekrutteringsspørsmålet fikk mye plass under 

NLFs Landsmøte. Samarbeidsforum for opplæringsvirk-

somheter innen transport- og logistikkfag i Norge, SOTIN.

Her stilte Tone Halseth og Charles Galaasen.
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      NLFs medlemmer er Circle K bevisst sitt samfunnsansvar. Dette 

      utvalg av sunn mat på sine stasjoner. Under pausene fikk de 

      servert av Chris Gregers og Roar Fjeld. Alle foto: Stein Inge Stølen

IF: En av de største utgiftspostene for en transportbedrift er forsikringskostnader. Derfor er If en av NLFs aller viktigste 

samarbeidspartnere og salgssjef Olav Viken er et kjent ansikt for mange. Det utvikles stadig nye tilbud og selskapet 

står sentralt i Fair Transport-satsingen, hvor et av hovedmålene er å redusere antall ulykker og skader med tunge 

kjøretøy gjennom programmet If Aktiv sikkerhet.

NORDEA FINANS: Jan Egil Sandstad fra Nordea overrasket mange med et gledelig tilbud. I sammenheng med feiringen 

av 10 års samarbeid mellom NLF og Nordea Finans vil de nå redusere etableringsgebyret for alle nye låne- og 

leasingkontrakter fra normalt 2 500 kroner til den hyggelige og treffende summen av 10 kroner! Kampanjen gjelder alle 

kontrakter som signeres frem til nyttår og forutsetter kredittgodkjennelse.TRANSPORTKOMPETANSE: Betydningen av å ha et godt 

tilbud av etterutdannings- og videreutdanningskurs av 

høy kvalitet blir bare viktigere og viktigere. Her daglig 

leder Svein Ove Vetrhus.

VOLVO OG SCANIA: Begge de største lastebilleverandørene 

var representert på NLFs Landsmøte. Og hva passer vel 

bedre enn å ta med bilene inn i hotellets storstue for 

allmenn beskuelse?

NOR SLEP: Den allsidige leverandøren hadde stilt ut en 

av sine løsninger utenfor hotellet - en solid trippelakslet 

tipphenger fra Gullkant-sortimentet. På bildet: Ole Mikal 

Hausberg og Geir André Eide.

TRAILERPARTNER: Utstilleren som hadde med seg det 

mest omfattende presentasjonsmateriellet, i alle fall 

målt i dimensjoner, var Trailerpartner. Her Geir Strande 

og Ann-Kristin Smestadmoen.
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SKAPTE STEMNING: Ingen ringere enn Harald Rønneberg tok seg av konferansierjobben på lørdagskvelden. Han fikk hele lokalet i aksjon og kunne by på både lek og moro.

DYKTIGE HJELPERE: Det var forbundsapparatet i NLFs region 3 som hadde ans

arrangementet på Sundvolden - en oppgave de taklet med glans. Her mottar

forbundsleder Tore Velten.

SPLITTER NYE LOKALE
møtelokaler hvor båd
godt.

PASSER PÅ GULVET: Det er ikke bare-bare å manøvrere trekkvogner som veier flerfoldige tonn 

innendørs i et møtelokale.

BEST PÅ

Ifs trafi

ikke va

Landsmøte 2018 – 15.-17. juni – Sundvolden Hotel:

Høydepunkter fra 
Sundvolden
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HALSBREKKENDE HALLINGDANS: Under den formelle 

åpningen av landsmøtet ble det demonstrert både 

musikk og kroppsbeherskelse som tok pusten fra 

de fleste.

svar for rammeverket rundt 

 de en velfortjent takk av 

ER: Sundvolden Hotel kunne tilby toppmoderne  e arrangørene og deltakerne så ut til å trives  

STASELIG VELKOMST: Ved entreen på Sundvolden Hotel sto blant annet denne 

Scania LS 111-en og tok imot gjestene.VELFORTJENT OPPMERKSOMHET: Bedriften Rennesøy Trafikk AS ble 

stemt frem som vinner av NLF og Bilimportørenes transportørpris.

STORTSTILT AVSKJED: Heidi Dahl har sittet i NLFs forbundsstyre i seks 

år og trer nå av. Det fortjente ekstra oppmerksomhet, men det ble 

kanskje ikke helt slik hun hadde tenkt. Hun tok likevel utfordringen på 

strak arm: Her klinker hun til og synger duett med Harald Rønneberg 

foran stående applaus fra øvrige NLF-ere.

TRAFF BLINK: Øyvind Loven fant tonen med 
lastebileierne på fredagskvelden

Å TRAFIKKSIKKERHET: Fylkesleder i Hordaland, Torgils Rogne, mottok NLF og 

kksikkerhetspris på vegne av vinneren System Trafikk AS, som dessverre 

r til stede for å motta prisen personlig.



Endringer i regelverket:
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Europaparlamentet og 
EU-rådet har nå vedtatt 
endringer i regelverket for 
opplæring av yrkessjåfører 
som blant annet legger større 
vekt på bruk av sikkerhets- 
utstyr og risikovurdering ved 
vanskelige kjøreforhold. 
– Dette er et steg i riktig 
retning, sier NLFs fagsjef 
Dag Nordvik. 

NLF har gjennom sitt arbeid mot myndig-
hetene og i NLA jobbet for at det må legges 
større vekt på trafikksikkerhet ved ekstreme 
værforhold og at sjåførene må få opplæring 
i glattkjøring med tunge kjøretøy. 

– Dette er et skritt i riktig retning. 

NLF har også understreket viktigheten 
av å få praktisk opplæring i å legge på 
kjetting på tunge kjøretøy inn i etterut-
danningen. Dette har Europaparlamentet 
og Rådet nå tatt hensyn til, forteller fag- 
sjef Dag Nordvik.

Skal være kjent med bruk av 
sikkerhetsutstyr
Endringene i kravene bør være positiv les-
ning for alle som har etterlyst høyere kom-
petansekrav for EU-sjåfører som kjører i 
Norge. Spesielt følgende punkt, hvor det 
sies at sjåførene må «forstå hvordan en skal 
forberede og planlegge en reise under 
unormale værforhold og være kjent med 
bruk av tilhørende sikkerhetsutstyr og for-
stå når en reise må utsettes eller avlyses på 
grunn av ekstreme værforhold».

Samtidig understreker Nordvik at det 
ikke vil skje endringer over natten. 

– Det er som regel en frist på 18 måne-
der å implementere dette i lovverket, så 
det vil ta tid før alle sjåfører har gjennom-
gått denne nye opplæringen.

Nye EU-krav til 
etterutdanning

FAKTA
Her er de viktigste endringene i 
Europaparlamentets og -rådets 
Direktiv 2003/59/EC:

Pkt. 1.2
Mål: å kjenne til de tekniske egenskapene og 

bruken av sikkerhetsreguleringen for å kon-

trollere kjøretøyet, minimere slitasje og unn-

gå funksjonsfeil: begrensninger for bruk av 

bremser og retarder, kombinert bruk av 

bremser og retarder, bedre utnyttelse av 

hastighet og girforhold, bruk av kjøretøyets 

treghet, ved hjelp av måter å bremse ned og 

bremse i nedoverbakke, handling i tilfelle 

feil, bruk av elektroniske og mekaniske en-

heter som ESP, AEBS, ABS TCS IVMS og an-

net, godkjent for bruk, sjåførassistanse eller 

automatiseringsenheter.

Nytt 1.3.a
Evne til å forutse, vurdere og tilpasse seg ri-

siko i trafikken; være klar over og tilpasse seg 

ulike vei-, trafikk- og værforhold, forutse 

kommende hendelser; forstå hvordan du skal 

forberede og planlegge en reise under unor-

male værforhold og være kjent med bruk av 

tilhørende sikkerhetsutstyr og forstå når en 

reise må utsettes eller avlyses på grunn av 

ekstreme værforhold; ta tilpasning til tra-

fikkrisikoen, inkludert farlig oppførsel i tra-

fikk eller distrahert kjøring (bruk av elektro-

niske enheter, spising, drikking etc.); 

gjenkjenne og tilpasse seg farlige situasjo-

ner og å kunne takle stresskjøring, særlig 

knyttet til størrelse og vekt på kjøretøy og 

sårbare trafikanter, som fotgjengere, syklis-

ter og motorsyklister; identifisere mulige far-

lige situasjoner og korrekt tolke hvordan dis-

se potensielt farlige situasjonene kan 

forvandle seg til situasjoner hvor kollisjon 

ikke lenger kan avverges, og velge og gjen-

nomføre handlinger som øker sikkerhetsmar-

ginene i en slik grad at kollisjon fortsatt kan 

avverges i tilfelle potensielle farer oppstår.

FORNØYD: Dag Nordvik er fagsjef for området teknikk i 

NLF. Han tror endringene i opplæringskravene er et steg i 

riktig retning. Alle foto: Stein Inge Stølen.

STRAMMES INN: Endringer i kravene til etterutdanning gjør nå at alle EU-sjåfører skal drilles på forståelse av kjøring 

under vanskelige værforhold, deriblant praktisk bruk av sikkerhetsutstyr.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no



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.

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



Her er transpo 

Samtlige tunge kjøretøy veies. 

Underveis velger kontrolløre-

ne ut hvilke som skal tas ut 

til grundigere sjekk i kontroll-

hallen (til venstre for bildet).

Tolletaten scanner utvalgte kjøretøy 

med sitt mobile røntgenapparat 

(bak modulhengeren). Spesialtren-

te hunder leter etter narkotika og 

eksplosiver.

Mellom veiing og videre kontroll (utenfor bildet) 

står Arbeidstilsynet klar for å ta samtaler med 

sjåfører. Her kartlegges blant annet lønns- og 

arbeidsbetingelser.

Nærmere 70 kontrollører fra fem 

forskjellige etater står klare til å ta 

imot et høyt antall kjøretøy.
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Et intrikat samspill: Det er slett ikke få brikker i bevegelse når 
Statens vegvesen, Politiet, Tolletaten, Skatteetaten og Arbeids-
tilsynet slår seg sammen og gjennomfører en fellesaksjon. Slike 
storkontroller utføres oftere og oftere, noe som gleder NLF- 
direktør Geir A. Mo. – Vi har etterlyst et slikt samarbeid i mange 
år. Nå ser vi at kontrollene effektiviseres og etatene deler erfa-
ringer og informasjon seg imellom. Det gir unektelig resultater og 
vi håper innsatsen bare styrkes i fremtiden.



rtpolitiet

Samtlige sjåfører blir  

testet for promille. Brukte 

munnstykker kastes i de  

blå posene.

Tunge og lette kjøretøy 

separeres og sluses til hvert 

sitt område før kontrollen 

iverksettes.
To kjørefelt innskrenkes 

til ett hvor lyssignal og 

mannskap leder 

samtlige kjøretøy inn 

på kontrollplassen.
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Kontrollen begynner allerede før bilene 

vinkes inn: Skiltgjenkjenningskameraer 

(ANPR) står plassert flere hundre meter 

før kontrollplassen. Disse er koblet opp 

til en database som flagger kjøretøy av 

særskilt interesse.
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– Oppdrag utført
NLF-direktøren er glad for å kunne «kvittere ut» målet om et organisert 
og etablert transportpoliti. – Formen er ikke helt identisk med utkastet vi 
la frem for myndighetene, men resultatet som oppnås er det samme. Han 
roser også Ketil Solvik-Olsen for å ha tatt næringens behov på alvor. – Når 
samferdselsministeren selv beskriver dette samarbeidet som en leveran-
se på vår bestilling av et såkalt transportpoliti, viser det også at NLF blir 
både hørt og respektert. Det neste som gjenstår nå, er å sikre at det juri-
diske arbeidet holder samme nivå. Her har vi dessverre sett mange  
eksempler på nedprioritering, selv i saker hvor man tydelig mistenker  
organisert transportkriminalitet. Det er neste målsetning. Men for akkurat 
dette målet kan vi med glede si «oppdrag utført», avslutter Mo.

Like før: Mannskapet blir grundig briefet i forkant av aksjonen av kon- 

trolleder Jon Reidar Vestby. Til høyre: Tunge kjøretøy får spesielt mye 

oppmerksomhet av både Vegvesenet, Politiet, Arbeidstilsynet og Tolletaten.
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Alle skal med: Ved hjelp av 

en utstasjonert politibil og 

trekkvogn (øverst) tvinges  

all trafikk over i ett felt, hvor 

kontrolløren vinker kjøre- 

tøyene inn på plassen.

Radioaktiv: Det lønner seg å 

holde avstand når scanneren 

holder på; den avgir ioniser- 

ende elektromagnetisk stråling 

– også kalt gammastråling.
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Folkemøte i Molde:

Flere hundre mennesker møtte opp da 
NLFs folkemøte om utredning av Roms-
dalsaksen åpnet i Bjørnsonhuset i Molde 
i slutten av mai. Her fikk eksperter og 
regionspolitikere ytre sine meninger 
rundt alternativer for den kommende 
E39-traseen gjennom fylket.

I utgangspunktet er Møreaksen, med 
bl.a. 16 km undersjøisk tunnel fra Vik til 
Vestnes i Midsund og 2 km hengebru til 
Molde, allerede vedtatt som løsning. Men 
mange, inkludert NLF, mener Romsdal-
saksen, et alternativ som eliminerer den 
undersjøiske tunnelen ved bruk av over-
sjøiske broløsninger via øya Sekken, ikke 
har blitt tilstrekkelig utredet. Argumen-
tasjonen fra myndighetene har vært at 
teknologien ikke er moden for å bygge 
broer av den typen som er nødvendig i 
Romsdalsaksen-alternativet, og at derfor 
denne løsningen ikke er gjennomførbar. 
Problemet er bare at denne avgjørelsen ble 
tatt for flere år siden, og i mellomtiden 
har den nødvendige teknologien kommet 
på plass.

– Kan begå historisk feilgrep
– Utredning av en alternativ fjordkryssing 
er mulig. Det har vi fått slått fast her i 
dag, sa NLF-direktør Geir A. Mo i sin 

oppsummering av folkemøtet i Molde. 
Han understreket at det ikke bare er den 
mye omtalte undersjøiske tunnelen som 
innebærer både miljø- og sikkerhetsutfor-
dringer sammenlignet med alternativene. 
Også andre partier ved traseen er utfor-
met på en måte som øker utslippene fra 
tyngre kjøretøy. 

– Hvis politikerne mener Romsdalsak-
sen er godt nok utredet, og på bakgrunn 
av dette sier nei til et potensiale for å byg-
ge strekningen til halve prisen sammen-
lignet med Møreaksen, da begår de et 
historisk feilgrep. Men hvis det ikke er 
godt nok utredet bør vi i alle fall få svar 
på de påstandene som fremlegges. Kun da 
er vi trygge nok på at avgjørelsene som tas 
er de riktige. Ellers vil dette spørsmålet 
være som et sår i fylket i årevis fremover.

Varsler valgkampsak i 2019
I etterkant av folkemøtet ble temaet 
utredning av Romsdalsaksen tatt opp i 
fylkesutvalget. Etter en høylytt debatt ble 
forslaget nedstemt med fem mot åtte 
stemmer. Det betyr likevel ikke at kam-
pen er over. Frank Sve, fylkesleder i Møre 
og Romsdal FrP, melder at dette er en 
valgkampssak som opptar alle innbygger-
ne i fylket. 

– Hvorfor skal vi la være å bry oss om 
saker som innbyggerne er opptatt av? Vi 
ser at engasjementet er enormt. Vi har 
god tid fortsatt hvis dette blir tatt opp 
igjen i 2019, sier han til Tidens Krav. 
Heller ikke leder for samferdselsutvalget, 

Kampen om 
Romsdalsaksen 
tilspisses
Fra å være et nærmest skrinlagt prosjekt, blåste NLFs 
vellykkede folkemøte i Molde nytt liv i kampen for Roms-
dalsaksen – et prosjekt som antas å være både rimeligere, 
tryggere og mer miljøvennlig enn den foreslåtte Møreaksen. 
Nå herjer debatten i både aviser og sosiale medier.

VEKKER ENGASJEMENT: Flere hundre mennesker møtte opp i Bjørnson       

Romsdalsaksen. Foto: Knut Gravråk

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no



43NLF-MAGASINET 2018 • NR 4

Kristin Sørheim (Sp), er i tvil om at det 
blir en viktig valgkampsak i 2019 – og 
utover i tid.

– Motstanden kommer bare til å vokse 
og vokse, sier hun.

Dette er noen av argumentene for Romsdalsaksen:
•  Miljø: Romsdalsaksen er det klart beste alternativet med tanke på drivstof- 

forbruk, slitasje på vegbane, bremser og materiell

•  Trafikksikkerhet: Undersjøiske tunneler medfører et langt høyere katastrofe- 

potensiale enn oversjøiske løsninger

•  Knutepunkt: Den knytter til seg eksportvegen til Østlandet på en skikkelig måte. 

Dette gir bedre kommunikasjon mellom Molderegionen og nordlige del av fylket, 

og Østlandet. Romsdalsaksen avlaster dermed en til dels dårlig veg mellom 

Åndalsnes og Åfarnes samt sambandet Sølsnes-Åfarnes.

•  Kapasitet: Vegen over Skåla har allerede sprengt kapasitet grunnet puljevis 

trafikk når fergene legger til kai. Med den forventede økningen i trafikkmengder 

vil ikke denne utfordringen bli mindre i årene som kommer.

•  Vedlikehold: Undersjøiske tunneler krever omfattende og kostbart vedlikehold 

sammenlignet med oversjøiske løsninger.

•  Sikrere kostnadsrammer: Det er foreløpig ikke presentert en konkret kostnads-

ramme rundt utbygging av Møreaksen slik den foreligger. Det er samtidig hevet 

over enhver tvil at Romsdalsaksen er et rimeligere alternativ med tryggere og 

sikrere kostnadsrammer. Siden strekningen vil bli delvis finansiert av bompenger, 

vil dette føre til lavere bomkostnader for privatpersoner og nyttetransport. 

Sistnevnte kostnader vil uansett måtte viderefaktureres til det lokale nærings- 

livet, noe som får ringvirkninger for hele området.

       huset i Molde da NLF inviterte til folkemøte om utredning av 

ET GODT ALTERNATIV: I tillegg til å være rimeligere, tryggere 

og mer miljøvennlig enn Møreaksen, byr også Romsdalsak-

sen på spektakulære naturopplevelser - som ved kryssingen 

av Romsdalsfjorden. Foto: Romsdalsaksen.no



Test: Scania L-serie og P-serie :
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Her er det slett ikke snakk om en enkelt 
lastebil, men et svært omfattende kjøre-
tøyprogram. Med Scanias modulsystem 
er det mulig å skreddersy veltilpassede 
løsninger for alle typer transport som 
foregår i byer og tettbygde strøk. Urbane 
oppdrag er meget krevende, særlig med 
tanke på sikkerheten. Lastebilen skal 
operere i tett trafikk som også omfatter 
fotgjengere og syklister.

L-førerhuset
Et problem med en konven-
sjonell lastebil i bytrafik-
ken er at sjåføren sitter 
høyt over andre tra-
fikanter. Det gir 
store blindsoner 
foran og på siden 
av kjøretøyet. 
Dette har Scania 
løst ved å ta frem 
L-førerhuset som 
er plassert meget 
lavt foran forakselen. 
Dermed sitter ikke sjåfø-
ren stort høyere enn at hun 
eller han lett kan ha øyekontakt 
med andre trafikanter. Denne plasserin-
gen gir dessuten betydelig mindre blind-
soner foran og på siden.

Blindsonen på skrå til høyre kan gjøres 

enda mindre ved å velge det nye Scania 
City Safe Window i passasjerdøren. Di-
rekte sikt ut her er et godt supplement til 
synsfeltet som nærsiktspeilet på høyresi-
den dekker. City Safe Window kan leve-
res i både L- og P-førerhusene, de to fø-
rerhusseriene som er mest aktuelle i urban 
transport. 

Kan nærmest gå rett inn
Den lave førerhusplasseringen gjør inn- og 

utstigning såre enkelt. Man har nær-
mest følelsen av å gå rett inn i 

førerhuset, og ikke å klatre 
opp i det. Du kan velge 

mellom to forskjellige 
innstegsløsninger, 
ett trinn i kombina-
sjon med kneeling 
foran, eller to trinn. 
Stigtrinnene er 
dessuten bredere 

enn i de andre fører-
husvariantene, hele 

79 cm.
Den fremskutte fører-

husplasseringen gir god plass 
foran motortunnelen, noe som sik-

rer gode gjennomgangsmuligheter i fø-
rerhuset. Det er særlig nyttig i bytrafik-
ken hvor det ofte er enklere og tryggere å 
gå ut av førerhuset på høyre side. Hytten 

Scanias nye 
«lowriders»
Scania har nettopp avsluttet sin omfattende lansering  
av det nye lastebilprogrammet Next Generation. I det brede 
sortimentet har spesielt de urbane distribusjonsbilene fått 
mye oppmerksomhet. Nå har vi også fått smake på  
L-serie og P-serie.

HALVDAN KORSMO

Med Scanias  

modulsystem er det mulig 

å skreddersy veltilpassede 

løsninger for alle typer 

transport.
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kan også leveres med ekstra sete på 
motortunnelen og flere forskjellige tak-
høyder.

I tillegg til renovasjonskjøring egner 
det nye førerhuset seg også godt til by- 
distribusjon, både med tanke på hyppige 
inn- og utstigninger, men også med tan-
ke på sikkerheten for andre trafikanter. 
Container, liftdumper, krokløft, kran og 
plan i urban trafikk er også aktuelle 
bruksområder.

Fem- og sekssylindrede motorer
Det er de femsylindrede rekkemotorene i 
DC09-serien (9,3 liter) som benyttes i 
L-serien, altså motoreffekter på 280, 320 
og 360 hk i dieselutførelse, hvorav de to 
største også kan gå på biodiesel. I løpet av 
høsten kommer det også oppdaterte 9-li-
ters gassmotorer på 280 og 340 hk. Die-
selvariantene har eksos-etterbehandling 
kun ved hjelp av SCR (Selective Catalytic 
Reduction), mens gassmotorene benytter 
både EGR (eksosresirkulering) og treveis 
katalysator. Alle motorene har høyt dreie-
moment over et bredt turtallsområde og 
byr dermed på god kjørbarhet for både 
to- og tre-akslede biler.

For P-serie vil de splitter nye DC07-mo-
torene være et spennende alternativ. Dette 
er et program bestående av 6,7-liters rek-
keseksere opprinnelig utviklet av Cum-
mins og videreforedlet av Scania. I  svensk 
drakt kommer motoren i tre varianter på 
220, 250 og 280 hk, med tilhørende dreie-
moment på 1000, 1100 og 1200 Nm. For-
trinnet ved denne motoren i forhold til 
DC09 ligger først og fremst i vekt. Den 
naturlig balanserte rekkesekseren slipper 
tunge balanseaksler i tillegg til 2,6 liter 
mindre volum - dette sparer den hele 360 
kilo på i forhold til den femsylindrede 
9,3-literen. Dette gir igjen utslag i lavere 
drivstofforbruk og mindre støy.

DC07 er først og fremst beregnet på 
urban distribusjon, hvor kjørehastigheten 
ofte er lav og hvor man gjerne starter 
kjøringen med fullastet bil som blir lette-
re og lettere etter hvert som 
man losser rundt om i byen. På 

ANVENDELIG PLATTFORM: I tillegg til distribusjon kan 

L-førerhuset også benyttes i mer anleggspreget transport 

i urbane områder, som transport av liftdumper (bildet), 

krokløftcontainere eller ordinære containere. Alle foto: 

Scania

IKKE BARE SØPPEL: L-førerhuset vil 

åpenbart komme på renovasjonsbiler, 

men er også et attraktivt valg for 

distribusjonsbiler i bytrafikk.

LAVTERSKEL-TILBUD: Scania L-serien med ett stigtrinn 

har i tillegg kneeling foran. Da er innsteget ekstra 

bekvemt.

FÆRRE BLINDSONER: Denne P-serien er utstyrt med City 

Safe Window i høyre dør. Det ekstra vinduet gir direkte 

sikt mot et område på skrå foran sjåføren som det 

vanligvis er vanskelig å se.
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Test: L-serie og P-serie :

grunn av den mer kompakte konstruksjo-
nen kan P-førerhuset om ønskelig leveres 
med motortunnel som er senket 95 mm, 
noe som gir et luftigere førerhus.

Verdens sterkeste Crew Cab
I mai viste Scania også sitt nye mann-
skaps-førerhus (Crew Cab) hvor sikkerhe-
ten er særlig godt ivaretatt. I tillegg til 
elementer som sterkere stigtrinn, forbedre-
de håndtak og holdetenger kan bilene også 
bestilles med fire store side-airbags som gir 
optimal sikkerhet hvis man skulle velte. 

Scanias Crew Cab skal også være ver-
dens sterkeste mannskaps-førerhus etter-
som de i tillegg til de vanlige, internasjo-
nale styrketestene også skal tilfredsstille 
de tidligere svenske testene som går enda 
lenger. Den økte sikkerheten har sam-
menheng med at løsningen først og 
fremst blir benyttet av brann- og red-
ningstjenester.

Crew Cab kommer i to forskjellige 
lengder og kan leveres i mange forskjelli-
ge sete- og innredningskonfigurasjoner. 
Siden den i utgangspunktet er en P-se-
rie-konstruksjon kan den leveres med alle 
motorvarianter som er mulig i den ordi-
nære P-serien, samt i treakslet utførelse.

Prøvekjøring
Et bredt spekter av lastebiler sto til dispo-

sisjon under lanseringen. L-serien impo-
nerte med særdeles god oversikt på grunn 
av det lavt monterte førerhuset, samt det 
superlave innsteget. P-serien med den nye 
7-litersmotoren var også et meget hygge-
lig bekjentskap, både på grunn av det lave 
støynivået og den økte innvendige plas-
sen. Vi prøvde også et par gassvarianten, 
og den eneste forskjellen man merker fra 
et tilsvarende dieselkjøretøy er et lavere 
støynivå. Også tyngre transporter foregår 
i urbane områder. Da er G-serien et at-
traktivt valg. Også dette førerhuset har en 
relativt lav plassering, samtidig som man 

har plass nok hvis man skal ut på en len-
gre, regional transport.

Som siste kjøretøy prøvde vi en Crew 
Cab oppbygd hos Egenes Brannteknikk 
AS. Uten å ha noen som helst erfaring 
med verken brannslukning eller red-
ningsarbeid i forbindelse med ulykker, 
sitter vi igjen med et inntrykk av det er 
krevende å konkurrere mot komforten og 
sikkerheten disse bilene byr på.

I hele tatt har Scania nå et meget om-
fattende og attraktivt kjøretøyprogram 
beregnet på urban transport.

NYE SCANIA CREW CAB: finnes i to lengder og er særlig 

aktuell for bygging av brannbiler. Denne er oppbygd hos 

Egenes Brannteknikk AS utenfor Flekkefjord.

STILLEGÅENDE SEKSER: Den nye Scania DC07-motoren er kompakt og leveres med effekter på 220, 250 og 280 hk. Den 

er hele 360 kg lettere og mer stillegående enn den større DC09-motoren. Foto: Halvdan Korsmo
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Da Norsk Transportforum 
inviterte til seminar med 
bompenger som tema, fikk 
myndighetene anledning til å 
oppklare forvirringen rundt 
utenlandske tunge kjøretøys 
betalingsandel. Det fungerte 
ikke etter hensikten. 

Møtet tok for seg flere sentrale aspekter 
ved dagens og fremtidens bompengeløs-
ninger: Hvilke mangler og svakheter fin-
nes i systemene i dag? Hva kan man gjø-
re for å sikre mer rettferdig fordeling av 
byrdene, og samtidig sikre at absolutt alle 
betaler? For å kaste lys over disse temaene 
hadde Norsk Transportforum invitert se-
niorrådgiver i Samferdselsdepartementet, 
Kari Johanne Hjeltnes, direktør for tra-
fikksikkerhet, miljø og teknologi i Vegdi-
rektoratet, Marit Brandtsegg, samt seni-
orrådgiver i Vegdirektoratet, Toril Lie. 

Ubesvarte spørsmål etter  
NLF-undersøkelse
Manglende data og mot- 
stridende statistikker var 
bakgrunnen for at NLF 
i 2017 gjennomførte 
en uavhengig under-
søkelse av bompasse-
ringer knyttet til 
utenlandske tunge 
kjøretøy. Her ble det 
funnet at 24,5 prosent 
av alle utenlandske vogn-
tog ikke utløste lyssignal i 
bomanleggene, selv om mange 
hadde synlig AutoPass-bombrikke i vin-
duet. Spørsmålet fra NLF har siden den 
gang stått ubesvart – hva skjer med disse 
24,5 prosentene? Registreres de? Og i så 

fall, sendes det ut fakturaer? Og betales 
disse?

Fem millioner bompasseringer  
ble aldri fakturert
Selv om mange av tallene ikke er mulig å 
hente ut fra dagens systemer, presenterte 
seniorrådgiver Toril Lie likevel noen in-
teressante tall: 0,4 prosent av alle bom-
passeringer, omtrent 2,5 millioner i 2016, 

lar seg ikke identifisere. Dette kan 
være traktorer og motorsy-

kler, samt skilt som er til-
dekket av snø eller lig-
nende. Deretter har 
bompengeselskapene 
problemer med å skaffe 
fakturaadresser ved 
nye 2,5 millioner pas-

seringer. Så allerede før 
fakturaene sendes ut, er 

hele 5 millioner bompasse-
ringer fjernet fra regnestykket. 

Med tanke på at det totale antallet 
bompasseringer med utenlandske tunge 
kjøretøy i 2016 sannsynligvis var av sam-
me størrelsesorden vil det være svært vik-
tig å kartlegge hvilke kjøretøy som finnes 

i disse eliminerte bompasseringene. 
– Det er i alle fall rimelig å anta at 

mange av de 2,5 millioner passeringene 
hvor en ikke finner fakturaadresse kan 
knyttes til utenlandske kjøretøy, kom-
menterer NLF-direktør Geir A. Mo. 
Han legger til at NLF vil fortsette å et-
terlyse bedre og mer pålitelige tall for å 
finne ut hvor mange utenlandske lastebi-
ler som betaler, eller eventuelt ikke beta-
ler bompenger i Norge.

– Vi vil også fortsette vårt arbeid med 
å fremskynde innførsel av en forhåndsbe-
talt brikkeløsning som i all hovedsak vil 
eliminere dette problemet, avslutter Mo.

Forsøk på oppklaring 
fikk motsatt effekt

Bompenger:

MANGLER FORTSATT DATA: NLF-direktør Geir A. Mo benyttet anledningen til å snakke direkte til representanter for 

Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet, og etterlyste bedre og mer håndfast data rundt betaling av bompenger.

FEM MILLIONER UFAKTURERTE BOMPASSERINGER: 

Seniorrådgiver Toril Lie i Vegdirektoratet kunne opplyse at 

mange bompasseringer blir aldri fakturert grunnet 

identifiseringsproblemer ved både kjøretøy og 

fakturaadresse. Alle foto: Stein Inge Stølen

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

Det er rimelig å anta  

at mange av de 2,5 millioner 

passeringene hvor en ikke finner 

fakturaadresse kan knyttes til 

utenlandske kjøretøy.
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I to år har Vegvesenet utbedret fire mil på 
E8 mellom Skibotn og grensen mot Fin-
land på en måte som går langt utenom 
normalen. I stedet for den sedvanlige as-
falteringen, vegmerkingen og montering 
av rekkverk har de utstyrt strekningen 
med sensorer og apparater som skal sam-
le inn enorme mengder data i sanntid og 
kommunisere med både kjøretøy og 
vegtrafikksentraler. I tillegg muliggjør det 

E8 Borealis:

E8: Vegvesenets
laboratorium

Hva skjer når du slipper løs ny kjøretøyteknologi på en 
værhard strekning i indre Troms? Det er akkurat det Statens 
vegvesen nå skal finne ut gjennom prosjektet E8 Borealis. 
Tanken er enkel: Hvis det funker her, funker det sann- 
synligvis overalt.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no
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bruk av avansert teknologi som allerede nå 
finnes tilgjengelig fra lastebilprodusente-
ne. Nylig ble prosjektet kalt «E8 Borealis» 
iverksatt. Hva passer da bedre for å mar-
kere hendelsen enn å gjennomføre den 
første turen med seriekoblede vogntog, 
såkalt platooning, på norsk jord?

Trygghet og framkommelighet
På 11 forskjellige steder er det plassert en 

rekke teknologiske løsninger som i praksis 
gjør E8 til en forskningsstasjon. Målet er 
å finne ut hva som fungerer best, 
og under hvilke forhold. 

FORSKNINGSSTASJON: Vegdirektøren har høye 

forventninger til erfaringene og dataene som nå vil 

samles fra den høyteknologiske strekningen.

Dette er 
prosjektet:
E8 fra Skibotn til Kilpisjärvi ved 

finskegrensa er en av fem norske 

vegstrekninger som er valgt ut 

som piloter for å utvikle og teste 

ITS-løsninger i Norge. Det er også 

en del av et finsk-norsk samar-

beid der målet er å utvikle E8 

som «smartveg» helt fra Skibotn 

til Kolari. Det norske pilotpro-

sjektet kalles «Borealis» mens 

finnenes prosjekt fra Kilpisjârvi 

til Kolari har fått navnet 

«Aurora».

NY DEFINISJON AV VOGNTOG: Under åpningen av 

prosjektet E8 Borealis ble platooning-teknologi 

demonstrert i praksis. Her kontrollerer ledebilen tempoet 

mens de påfølgende sjåførene bare trenger å holde i 

rattet. Alle foto: Magy Media.
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E8 Borealis:

– Områdene hvor vi har valgt å plasse-
re ut infrastruktur er valgt ut etter samta-
ler med lokale redningsselskap, transpor-
tører og andre som bruker vegen. Slik har 
vi fått klargjort hva som er de virkelige 
problemområdene. Dette handler ikke 
først og fremst om teknologi, men om å 
skape trygge og framkommelige 
veger for vegbrukeren, fortel-
ler prosjektleder Gunn 
Sissel Dobakk i Sta-
tens vegvesen.

Det er slett ikke 
tilfeldig at E8 ble 
valgt ut som pi-
lotstrekning: Her 
er andelen tungt-
rafikk svært høy - 
om lag 25 prosent. 
Dette er gjerne trai-
lere lastet med fersk 
fisk som skal fra kysten, 
gjennom Finland og videre 
ut i Europa og resten av verden. 
Høy samfunnsøkonomisk betydning 
kombinert med tøffe forhold vinterstid ble 

utslagsgivende for valg av E8 som «test-
benk».

Andre vegstrekninger blir  
«peanuts» i forhold
– Da vi startet var tanken at dersom vi 
behersker de tøffe forholdene på E8, så vil 

andre vegstrekninger fortone seg som 
«peanuts», sa vegdirektør Ter-

je Moe Gustavsen under 
åpningen av prosjektet. 

– Her har vi data og 
infrastruktur som 
kan brukes til å 
lære om arktiske 
forhold og utvikle 
systemer som ta-
kler dem. Dere har 

herved tillatelse til å 
bruke strekningen 

som testsenter. Og jeg 
lover; det som virker her, 

virker overalt, slo han fast.
Åpningen innebærer at 

«forskningsstasjonen» nå er klar til å tas i 
bruk både av offentlige og private aktører. 

En av disse er Ahola Transport, som på 
åpningsdagen demonstrerte en av de man-
ge mulighetene digitalisering av vegnettet 
presenterer. Med tre trailere testet de bruk 
av platooning-systemer, på godt norsk kalt 
sammenkobling av kjøretøy. 

Reduserer utslipp- og  
drivstoffkostnader
Platooning innebærer at sjåføren i det før-
ste kjøretøyet styrer farten gjennom gass 
og brems, mens de påfølgende sjåførene 
bare holder i rattet. Avstanden mellom 
bilene beregnes av sensorer og kan kortes 
ned betraktelig i forhold til normale sik-
kerhetsmarginer. Dette gir reduksjon i 
utslipp og drivstofforbruk på mellom fem 
og åtte prosent takket være lavere luftmot-
stand.

– Dette er nok framtiden, kanskje ikke 
som «tog», og ganske sikkert ikke overalt. 
Men det er helt sikkert at dette er en tek-
nologi som fungerer og som vil ha stor 
nytte i transporten framover, fortalte veg-
direktøren, som fikk sitte på i en av laste-
bilene under testen.   

Det som  
virker her, virker 

overalt.

STARTSKUDDET: Ikke lenge etter at snoren var klippet rullet de semi-autonome lastebilene over E8.



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

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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Føler du at dyrebar tid 
forsvinner i tungvinte 
faktureringsrutiner?  
Da kan du gjøre som énbils- 
eieren Jørn Olstad og for- 
enkle hverdagen betraktelig 
med Vismas fakturerings- 
app eAccounting.

Som sjåfør på egen bil handler hverdagen 
om én ting: Å være på rett sted til rett tid, 
med minst mulig heftelser. For mange 
kommer regnskapet som en slitsom ho-
depine i etterkant av oppdraget, hvor det 
ofte brukes mye tid på å fakturere riktig. 
Det var akkurat dette Jørn Olstad opp-
levde. Han valgte å ta affære.

– Enkelt og oversiktlig
Som eneste ansatt i Jørn Olstad Transport 
AS med fast rute mellom Oslo og 
Sør-Finland – en rute han har hatt siden 
1984 – er hverdagen stort sett stabil. Men 
tidstyven kom stadig tilbake.

– Jeg er opptatt av å bruke tiden på det 
jeg vil, nemlig å kjøre bil. Jeg vil bruke 
minst mulig tid på å fakturere og gjøre 
regnskap.

Dette var også grunnen til at han valg-
te å teste ut verktøyet eAccounting fra 
Visma. I dag fakturerer han raskt og lett-
vint gjennom en app på telefonen. 

– Det er et enkelt og oversiktlig system, 
med automatiske påminnelser ved purrin-

ger eller betalingsregistreringer. Her har 
jeg god kontroll, sier Olstad.

Ideelt for internasjonal fakturering
– En annen fordel er at det er enkelt å fak-
turere både i norsk og utenlandsk valuta. 
For meg som jobber på oppdrag for Schen-
ker så må jeg fakturere i Euro. Det er ikke 
noe problem å gjøre i eAccounting.

Han er ikke i tvil om at dette også kan 
komme andre lastebileiere til nytte.

Alle som er på jakt etter 
et enkelt og greit program 
for å fakturere bør se på 
dette systemet, fortel-
ler Olstad.

Med smarttelefone 
regnskapskontor

Visma eAccounting:

TID KOSTER PENGER: Alle bedriftseiere vet at tid er penger. Som sjåfør i egen transportbedrift  

er dette spesielt tydelig. Foto: Privat

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

PAPIRLØST: Med få 

tastetrykk kan Jørn 

Olstad få unnagjort 

faktureringen og 

komme seg videre 

på neste oppdrag. 
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n som Skreddersydd pakke for NLF-medlemmer
Visma tilbyr tre forskjellige løsninger innen eAccounting: Faktura, Solo og 
Standard. Avhengig av behovet i den enkelte bedrift varierer dette fra et enkelt 
fakturaprogram med et ubegrenset antall fakturaer, til et komplett regnskaps-
program med en rekke hendige funksjoner.

Alle medlemmer av NLF får en skreddersydd fordelsavtale som inkluderer 
rabatt på abonnement og spesialtilpasset opplæring og implementering. Sist-
nevnte innebærer tre gratis online-kurs og gratis konsulenttime for oppstarts-
hjelp og gratis overføring av data fra eventuelle tidligere systemer. I tilleg får 
man gratis support enten via chat, telefon eller epost, samt en gratis regnskaps-
førerchat hver torsdag. 

For den som ønsker å gjøre noe selv og samarbeide med regnskapsfører 
direkte, kan Visma også her komme med veiledning og anbefalinger som gjør 
at du finner den regnskapsføreren som passer deg best.

Om Visma eAccounting
Et 100 % nettbasert økonomisystem som er tilpasset små og mellomstore 
bedrifter og inneholder alle de nødvendige funksjoner som kreves for å 
fakturere og føre regnskap for en bedrift. Visma har i dag over 100 000 
kunder som daglig effektiviserer og automatiserer sin regnskapshverdag 
med eAccounting.

Alt ligger i skyen
Siden systemet er nettbasert fungerer programmet like fint på mobil, nett-
brett og PC. Dette gjør at regnskapet alltid er tilgjengelig, oppdatert og 
helt uten behov for backup. Automatiske løsninger gjør at en både kan 

sende og motta fakturaer i alle formater med få tastetrykk. Komplett 
bankintegrasjon sikrer at alle transaksjoner fra nettbank automatisk 

vises i programmet.

Smart kvitterings- og fakturaleser
Ved utleggsregistrering tas kun bilde av kvitteringen. Beløp, 
mva, leverandør og kjøpsdato tolkes automatisk av appen. Når 
bilaget bokføres ligger all informasjon på riktig sted uten be-
hov for manuell inntasting. Deretter kan kvitteringen trygt 
kastes. Papirfakturaer kan også tas bilde av - på den måten 
slipper en å taste lange KID-numre.

Les mer om Visma eAccounting og NLFs fordelsprogram 
under medlemssidene på www.lastebil.no.
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Nytt EU-forslag:

Forslaget omfatter endringer i EUs fore-
slåtte vegpakke og innebærer flere positi-
ve elementer som kan styrke kampen mot 
transportkriminalitet og sosial dumping. 
Blant annet styrket kontrollvirksomhet, 
bedre samordning mellom 
medlemsstatene, hurtigere 
innførsel av digital 
fartsskriver og digi-
tale fraktbrev for 
bedre kontroll, 
innførsel av krav 
og regler for god-
stransport med 
varebiler og tred-
jeparts-ansvar.

Det mest radika-
le ved forslaget er fle-
re endringer og inn-
stramminger i regelverket 
for kombinerte transporter og 
kabotasje. Hvis endringene får gjennom-
slag i de endelige prosessene i Brussel vil 
det få store konsekvenser for kabotasje-
kjøring i hele Europa – også i Norge.

Slik er kabotasjeforslaget:
Dagens ordning innebærer tre turer i  
løpet av syv dager. Kjøretøyet skal fortsatt 
kunne være i landet i inntil syv dager, 

men etter første påbegynte kabotasjetur 
skal kjøretøyet være ute av landet etter 48 
timer. Deretter skal trekkvognen vende 
tilbake til landet hvor selskapet er eta-
blert. På vegen dit kan kjøretøyet utføre 

ubegrenset kabotasje i inntil 48 
timer i andre EU-land. 

Men senest tre uker et-
ter at den internasjo-

nale transporten ble 
påbegynt skal 
trekkvognen ha 
ankommet opp-
havslandet.

Når kjøretøyet 
er tilbake kan det 

umiddelbart benyt-
tes til internasjonal 

transport igjen. Men det 
må gå minst 72 timer før 

det neste kabotasjeoppdraget 
påbegynnes. Det betyr at en virksomhet 
basert ene og alene på kabotasje blir me-
get vanskelig å drive.

Stikker kjepper i hjulene for mange
Hvis forslaget går gjennom kan det styr-
ke den opprinnelige intensjonen med 
kabotasjeordningen, nemlig å hindre 
tomkjøring med lastebiler, forutsatt at 

bilen ellers hadde gått tom tilbake til 
hjemlandet. Det betyr i så fall at lastebiler 
fra Bring Trucking, norske Brings slova-
kiske underselskap, må kjøre tilbake til 
Slovakia med jevne mellomrom. I dag er 
disse stort sett permanent stasjonert i de 
skandinaviske landene eller går i kontinu-
erlig internasjonal transport.

– Dette er noe av det mer positive vi har 
sett fra disse diskusjonene på lang tid. Nå 
er det viktig at intensjonene i forslagene 
ikke kveles i plenumsprosessene i Brussel. 
Hvis vi får gjennomslag vil dette kunne 
bidra til å redusere kabotasjeproblemet 
slik vi kjenner det i dag, samtidig som det 
fort kan oppstå nye tolkningsmuligheter 
og ikke minst håndhevingsutfordringer, 
sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Må returnere 
til hjemlandet 
etter kabotasje

Dette er noe av  

det mer positive vi har  

sett fra disse diskusjonene 

på lang tid.

EU-parlamentets transportkomité (TRAN) stemte nylig  
ja til et forslag til endring i reglene for blant annet kabotasje-
kjøring. Hvis vedtaket tåler de kommende prosessene kan  
det få stor betydning for all kabotasjetransport.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no
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Kan kjøre tom inn i landet
Han forklarer videre at det ikke er alt i 
forslaget som er i tråd med NLFs ønsker.

– Jeg reagerer på at eksempelvis en 
bulgarsk bil kan kjøre en liten last til 
Norge for deretter å kjøre to dagers ka-

botasje i hvert land på veien hjem. Løs-
ningen betyr også at en kan kjøre kabo-
tasje etter å ha kjørt tom inn i landet. 
Det reagerer jeg prinsipielt på så lenge 
intensjonen med å tillate kabotasje var å 
redusere tomkjøring. Jeg synes nok der-
for en burde begrense kabotasjekjøringen 
til 48 timer i ett land – ikke i hvert land 
slik forslaget legger opp til. Så gjenstår 
det å se om forslaget også kan ha en ef-
fekt på utfordringene rundt regelverket 
for utstasjonerte sjåfører. Her ser vi dess-
verre at parlamentet heller i en mindre 
konstruktiv retning, forteller NLF-di-
rektøren, som også minner om at det er 
langt igjen før en har et endelig vedtak i 
alle organer som skal mene noe om det-
te i EU.

KAN BLI ET UVANLIG SYN: I dag er norske døgnhvileplasser proppfulle av lastebiler som venter på kabotasjeoppdrag. 

Hvis EU-forslaget går gjennom vil det tvinge samtlige kjøretøy tilbake til opphavslandet med jevne mellomrom.

TILBAKE TIL SLOVAKIA?: Hvis forslaget får 

gjennomslag må for eksempel biler fra Bring 

Trucking tilbake til Slovakia etter endt 

kabotasjekjøring.



Region 1  Østfold og Oslo/Akershus
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Som dere leser på  
www.lastebil.no, NLFs 
arbeid gir resultater. Ikke 
minst gjelder dette i kampen  
mot sosial dumping og  
ulovlig kabotasje. 

Kampen mot ulovlig kabotasje føres først 
og fremst i EU, hvor Norge ikke er med-
lem, men NLF samarbeider tett med våre 
søsterorganisasjoner i Sverige og Danmark 
i kampen mot frislipp. I tillegg har regje-
ringen sagt klart og tydelig at den vil ned-
legge veto mot EU-vedtak som åpner for 
fri kabotasje. Denne klare holdningen 
skyldes ikke minst NLFs aktive arbeid 
overfor regjeringen.

Seig kamp
For region 1 er tilfellet at vi i stadig større 
grad blir delaktig i høringsprosesser og 
beslutninger. Vi har blitt hørt og fått helt 
eller delvis gjennomslag i flere saker, ikke 
minst når det gjelder lettelser for Euro 
VI-motorer. Nå jobber vi med flere seige 
og vanskelige saker. Den seigeste er vårt 
krav om en overgangsordning for Euro 
V-motorer i lavutslippssonen i Oslo. Vi 
oppnådde en delseier ved at ordningen 
ikke ble denne vinteren. Nå kjemper vi 
hardt for en utsettelse til 2020. Med 
dagens politiske styre i Oslo er dette en 
tøffere kamp enn nødvendig, men vårt 
inntrykk er at spesielt Oslo AP forstår at 
norske transportører trenger forutsigbarhet 
og klare rammevilkår for å overleve. De ser 
også at NLFs medlemmer ligger godt for-
an i skoa når det gjelder å skifte til de mest 
miljøvennlige løsningene. I kampen for 

bedre overgangsordning for Euro V-mo-
torer i lavutslippssonen leder vi etter første 
omgang. Før sommerferien får vi se hvor-
dan sluttresultatet blir.

Nordbytunnel, sambruksfelt og 
Oslos kjøremønster
I Østfold er det god dialog mellom NLF 
og SVV og vi har en åpen linje til den po-
litiske ledelsen. Vi har fått fullt gjennom-
slag for en prøveordning med sambruksfelt 
på flere veier inn i de store byene i Østfold. 
Støtte kommer fra ordførere, næringsfore-
ninger, fylkespolitikere og stortingsrepre-
sentanter. Til og med SVV i Østfold an-
befaler forslaget. Nå gjenstår bare 
Vegdirektoratet, men der tar som kjent 
ting tid.

Nordbytunnelen skal stenges igjen og vi 
erkjenner at det er begrenset hva SVV kan 
gjøre for å lette plagene for nyttetranspor-
ten. Omkjøringsmulighetene er få og to-
veis trafikk er for usikkert. Sist fikk NLF 
Østfold gjennomslag for flere avhjelpsfor-
slag. Nå har region 1 spilt inn to konkrete 
forslag. Det ene er døgnåpen trafikk mel-
lom Moss og Horten og at denne blir gra-
tis for nyttetransport. Det andre er å gi 
midlertidig dispensasjon fra kjøre- og hvi-
letidsbestemmelsene for strekningen, mens 
arbeidet pågår. Dette kunne NHO LT 
bekrefte at man har fått til ved andre pro-
sjekter. Begge forslagene ble mottatt med 
interesse og godvilje fra SVV. Vi får se.

Gjennom Godsforum Øst og LUKS 
kjemper vi en kamp for å lette sjåførenes 
arbeid. Det nye kjøremønsteret i Oslo sen-

trum er ikke noen drømmesituasjon for oss 
som leverer varer i byen. Bylogistikkplanen 
skal hindre gjennomgående trafikk i byen, 
men den tvinger også vareleverandører til 
å kjøre lange omveier for å levere. Dette 
fører til økte utslipp, mer kø, dårligere lo-
gistikk, dyrere tjenester og ikke minst til 
dårligere arbeidsvilkår for sjåførene. I den-
ne kampen har vi NHO, LO, LUKS og 
mange andre med oss.

Region 1 og Stortinget
Når dette står på trykk har ledelsen i regi-
on 1 møtt sentrale stortingsrepresentanter 
til samtaler. Helt sentrale folkevalgte fra 
Akershusbenken, som stortingspresident 
Tone W. Trøen (H) og lederen i forsvars- 
og utenrikskomiteen, Anniken Huitfeldt 
(AP) troppet sporty opp til kaffemøte med 
fylkesleder Nicolai Jakhelln, nestleder Sis-
sel Heen, forbundsstyremedlem Harry 
Nilsen og regionsjef J.Kristian Bjerke. Vik-
tige saker som den urimelige differensier-
te arbeidsgiveravgiften, samt ulovlig kabo-
tasje og tredjelandskjøring, ble diskutert. 
Dette er utrolig viktig. Disse representan-
tene vet litt om veldig mye og kan mye om 
veldig få saksområder. At de bruker tid på 
å lytte og lære av NLFs representanter er 
veldig positivt. Vi følger dem opp fra regi-
onens side.

Vi har også møtt representanter for Øst-
foldbenken og også her er det Høyre og 
AP som stiller opp. De samme temaene 
prioriteres også i Østfold og det er viktig 
for NLF at våre stortingsrepresentanter er 
oppdatert på våre felt.

Blir vi 
hørt?

J. KRISTIAN BJERKE jkb@lastebil.no



57NLF-MAGASINET 2018 • NR 4

Kjemico er en stolt samarbeidspartner til NLF og kan tilby alle medlemmer gode priser på kjemi og utstyr

Bedre medlems- 
informasjon
Det hender, en sjelden gang, at medlemmer sier at «NLF gjør jo ingen-

ting»! Vi forstår frustrasjonen der og da, men blir jo litt frustrert selv 

også, for vi henger i stroppen for våre medlemmer i de fleste av døgnets 

timer. For å få ut til folk hva vi driver med, hvilke resultater vi oppnår, 

store som små, har vi bestemt å informere oftere via våre informasjons-

brev på e-post. I noe av informasjonen vil vi forsøke å gå litt i dybden og 

forklare hvorfor «åpenbare» saker ikke løses her og nå. Andre saker vil 

være korte og enkle.

For å kunne informere om de små, men viktige sakene, trenger vi litt hjelp 

fra medlemmene. En sving som irriterer, dårlig salting, vegetasjon som 

hindrer sikt, akseltrykk som bør heves, ulovlig kabotasje og så videre. Gi 

oss tips, så kan vi raskt dele informasjonen med dine kolleger!

Meld deg på til  
årets transport- 
happening på  
Storefjell!
Du vet hva du og familien skal 
mellom 26.-28. oktober? 

Da skal dere til fjells! Norges 

største transporttreff arrangeres 

av NLF region 1 og 2 og du skal 

være der for å treffe venner, 

kolleger, foredragsholdere og 

leverandører. Dessuten er 

arrangementet og hotellet 

barne- og familievennlig, så ikke 

glem å melde deg på!



Region 2  Hedmark og Oppland

– Jeg har ikke tenkt å gi  
meg ennå og skal i hvert  
fall kjøre et år til, sier Narve 
Fredheim fra Engerdal. 
Dermed måtte 83-åringen 
på obligatorisk etterutdan-
ning. Lastebileieren stilte 
opp med godt humør på 
Transportkompetanses  
kurs på Rudshøgda.

– Det er andre gang jeg er med på etter-
utdanningen. Forrige gang hadde jeg liten 
nytte av kurset. Nå var det veldig bra og 
ikke minst interessant. Transportkompe-
tanses instruktører var alle tiders, kunn-
skapsrike og sørget for god stemning. 
Etter så mange år bak rattet var det mye 
jeg visste, men det er også innført en del 
nytt som var fremmed for meg. Både tek-
niske ting og når det gjelder fartsskri-
veren. Jeg fikk også nyttig påfyll om ber-
ging og ulykker. 

Fredheim har alltid levd sunt og satte 
stor pris på innholdet om ernæring.

– Det var interessant å høre om dette. 
Her har jeg nok gjort mye riktig. Søvn, 
mat, frukt og skogsbær har alltid vært 
viktig for meg. Da jeg kjørte langtrans-
port tok jeg ofte en kjapp løpetur før jeg 
gikk inn på kafeen. Det gjør ingenting 
om en jobber mye hvis en spiser riktig og 
får nok søvn, forteller han.

NLF-tillitsmannen har kjørt snøplog 
og strødd veger i 64 år. 83-åringen leder 
fortsatt familiebedriften Fredheim Trans-
port ANS og bruker fritiden til å spille til 
dans, plukke multer og være aktiv i lokal-
samfunnet, i tillegg til i NLF, hvor han 
satt åtte år i forbundsstyret. Vi har en 
mistanke om at det ble mye latter og lan-
ge møter. For Narve er et oppkomme av 
historier – ofte litt på kanten. Han kunne 
alene fylt flere programmer av Rorbua...

Pensjonist? Nei takk!
Narve har hatt overordnet ansvar for 
økonomi, avtaler og kontrakter. Lille-
bror Knut (76) har organisert bilparken 
og kjøringen. Brødrene har egentlig 
trappet litt ned, men har fortsatt brøyte-
kontrakt med Mesta og disponerer tre 
grustak i Engerdal.

– Vi er alle i full vigør. Det føles me-
ningsløst når ansatte fra politi og for-
svar kan pensjoneres før de er 60. Med 
en sånn innstilling ville bedriften vår 
vært stengt for lenge siden. Her må vi 
stå på. Jobben er en livsstil. Knut og jeg 

har kjørt snøplog i over 116 år til 
sammen, forklarer Narve. Før gutta 
startet, brøytet faren vegene i Engerdal. 
Familien har hatt samme brøyterode i 
83 år!

Fredheim-kara har vært allsidige: 
Langtransport av tømmer, vegvedlike-
hold, grustak, verksted, bensinstasjon, 
drosje- og syketransport. På det meste 
hadde bedriften 16 ansatte.

– Hardt arbeid og nøysomhet har gjort 
at vi har kunnet drive lønnsomt også ute 
i den ytterste utkant, sier Narve – bosatt 
i Drevsjø med kort veg til Sverige.

Narve (83) tok etterut 

SUPERVETERAN: Narve i aksjon under lastsikringsdelen av kurset. Som alltid med et smil om munnen. Foto: Guttorm Tysnes

GUTTORM TYSNES hedopp@lastebil.no
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danning

Munnnrappe Narve
Nylig ble han stoppet av politiet midt på 
natta i Trysil. Han var på veg hjem fra 
spillejobb. Etter å ha vist fram papirer og 
gjennomført promillekontrollen, startet 
et lengre intervju. 

– Politimannen trodde nok jeg var de-
ment og stilte mange rare spørsmål. Til 
slutt lurte han på hvor jeg skulle. «Drev-
sjø, svarte jeg. Vet du hvor det er?» Poli-
timannen ristet på hodet. Da klarte jeg 
ikke dy meg. «Det er da merkelig at poli-
timesteren sender ut ansatte i Innlandet 
som ikke er lokalkjente!»

Økt trafikksikkerhet i Ringebu
FV33 er kåret til landets femte dårligste veg. Nylig arrangerte Gjøvik og 
Toten Lastebileierforening sommermøte med søkelys på FV33. Hele 40 
personer møtte opp en varm fredagskveld. Stortingsrepresentant Ivar Odnes 
(Sp) ga følgende omtale på Facebook: «Norges Lastebileigarforbund invi-
terte til møte om fylkesveg 33 i kveld! Eit bra møte med stort utålmod for 
vidare utbygging av ein viktig veg. Takk til NLF med høvding Tore og lo-
kalveteran Palmer for initiativet!» Vegen er verst i Feiring. Eidsvolls ordfø-
rer John-Erik Vika ønsket støtte fra Opplandssida og fikk svar. Hans kol-
lega i Østre Toten, Guri Bråthen, lover fullt trykk på FV33.

ENGASJERT I FV33: Ivar Odnes (SP) var storfornøyd med NLF-møtet. Her er «selfien» han la ut på sin egen 

Facebook-side. Foto: Ivar Odnes

Viktig melding: Kø kommer!
40 000 soldater fra 30 nasjoner skal øve i Norge fra 25. oktober til 7. november 2018. 

Store deler av Sør-Øst- og Midt-Norge blir berørt. Mye vil foregå i Innlandet. Den store 

NATO- øvelsen vil føre til økt trykk på vegene våre. Militær og sivil trafikk vil bli regulert på 

alle hovedaksene i Sørøst- og Midt-Norge. Forsvaret ønsker at tungtransporten kjører Gud-

brandsdalen. I Østerdalen kan det bli lange køer og kolonnekjøring. Berørte veger i Innlan-

det: E6 Minnesund – Dovrefjell, E16 Kløfta – Kongsvinger, E136 Dombås – Åndalsnes, RV2 

Kongsvinger – Elverum, RV3 Elverum – Berkåk, RV25 Elverum – Trysil, FV26 Trysil- Tolga/

Os, FV30 Rendalen- Tylldal samt - Tynset-Røros, FV29 Folldal, med flere …

500 til årets høstseminar?
Merk deg datoene 26.-28. oktober. Da arrangerer NLF Region 1 og 2 felles høstseminar på 

Storefjell. Vi har tidligere vært rundt 500 lastebilvenner til stede på disse arrangemente-

ne. NLF-ere fra Hedmark, Oppland, Østfold, Akershus og Oslo – gode samarbeidspartnere 

og sponsorer, engasjerte foredragsholdere, fin underholdning, ledsagerprogram og ikke 

minst sesongens første julebord. Vi tror vi kan garantere en flott helg med mange gode 

kolleger. Invitasjon sendes ut i løpet av juni. Følg med!
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Region 3  Buskerud, Vestfold og Telemark

Porsgrunns storstue,  
«Ælvespeilet» var fylt med 
publikum da IA-dagen ble 
innledet med utdeling av 
årets IA-pris til Tipp  
Transport AS.

I begrunnelsen fra juryen berømmes be-
driften, som totalt har omlag 120 ansatte 
og med hovedbase i Porsgrunn, for lavt 
sykefravær, systematisk arbeid for å fore-
bygge sykefravær og tilbakeføre syke-
meldte i arbeid. Videre roses bedriften for 
å ta vare på egne ansatte og inkludere nye 
medarbeidere, aktiv rekruttering av 3-5 
lærlinger hvert år og tilrettelegging for 
eldre ansatte slik at de kan fortsette sin 
yrkesaktive virksomhet til godt over pen-
sjonsalder.

Daglig leder av firmaet, Morten Nate-
dal, takket for prisen med å si at han var 
stolt og glad for anerkjennelsen av det en 
samlet ledelse har oppnådd med hensyn 
til arbeidsmiljø i videste forstand. Sam- 
tidig konstaterte han at dette arbeidet 
ikke har hatt negativ innvirkning på fir-
maets lønnsomhet. På den annen side 
trodde han også det har gitt bedriften 
godt omdømme både hos oppdragsgivere 
og i lokalmiljøet.

I begynnelsen av mai  

ba NAV i Larvik og Sande-

fjord om NLFs bistand til  

å presentere lastebilbransjen 

for jobbsøkende på en  

«mini-messe» de skulle ha.

Lokallagets leder, Espen Martinsen, 
stilte villig opp og presentasjonen ble 
åpenbart godt mottatt. På NAVs interne 
hjemmeside blir innlegget omtalt i 
rosende ordelag og de sju arbeidsgiverne 
og de rundt 30 arbeidssøkende sjåførene 
konstaterte at dette ble et skreddersydd 
opplegg som man hadde bruk for.

Litt senere i måneden stilte fylkesleder 

Telemarks IA-pris 2018 til N 

FELLES LØFT: F.v.: Morten Natedal, Terje Natedal, driftssjef, Einar Bringsværd, Industri og Energi, Svein Inge Benden, NTF, Hilde               

ombud og Bente Natedal, økonomi- og HMS-medarbeider. Foto: Olav Vefald

Mer NAV-kontakt

OLAV KLASSON VEFALD btv@lastebil.no
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Per Madsen og regionsjefen etter anmod-
ning opp på et informasjonsmøte for 17 
saksbehandlere i NAV Ringerike. Inter-
essen og engasjementet her var overras-
kende sterk; folk holdt ut til godt over 
kontortids slutt tross et strålende vårvær 
for å få med seg Pers budskap fra nærin-
gen. Denne kontakten vil bli fulgt opp 
med mer «skreddersøm».

LF-bedrift

          Natedal, personal og kvalitetssjef, Johnny Jakobsen, hovedverne-

Verstingkrysset 
i Eidanger
E18-utbyggingen gjennom Telemark er godt i gang. 
Men samtidig er det håpløse tilstander for de som skal 
svinge av og på til Porsgrunn og Skien. 

Krysset ved fv32 på Moheim, ved Circle K-stasjonen, er en flaskehals av  
dimensjoner. Lange ventetider er regelen på en ca 200 meter kort strekning 
som kombinerer noe så vanskelig som tre T-kryss og motbakke og en ÅDT på 
16 000! Ulykker av større og mindre alvorlighet hører dessverre til dagens orden 
i dette området.

I forbindelse med den store «Bypakke Grenland» er mange midler i spinn 
for å bedre bytrafikken i de to Telemarksbyene. NLF mener at noen millioner 
må omprioriteres fra byforskjønnelse til trafikksikkerhet og fremkommelighet 
ved innkjøringen fra E18. Planer for løsning av Moheim-problemet foreligger, 
men prislappen er vel 100 millioner. Derfor trommet vi i slutten av mai inn til 
en presentasjon gjennom presse og media for å sette søkelys på saken. Reak-
sjonene fra fylkespolitikere, formidlet direkte på nett, var positive. Så nå kan 
man bare håpe at de signalene blir formidlet med store bokstaver også til plan-
leggerne.

VERSTINGKRYSS: Lokallagsleder Svein Harry Bakke (t.v.), fylkesleder Frode Bjønnes og regionsjef Olav Vefald 

krever omprioritering av bypakkemidler. Foto: Grete Ingebjørg Berge/NRK
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Region 4  Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland

I forbindelse med  
utbyggingen av veier i og 
rundt Kristiansand har NLF  
Agder arbeidet for at Ytre 
ringvei MÅ på plass før  
man river høybroa på  
Gartnerløkka. 

I den forbindelsen var fylkesleder Rita 
Birkeland og styremedlem i Agder Tor 
M. Hansen hos Hans Fr. Grøvan på Stor-
tinget for å diskutere saken. Vi kan ikke 
la noe være uprøvd og Grøvan har stor 
innsikt innenfor samferdsel. Det vi er be-
kymret for er gjennomgangstrafikken. 
Det er en stor andel tunge kjøretøy over 
Gartnerløkka. De tunge kjøretøyene er i 
hovedsak gjennomgangstrafikk enten fra 
vei eller sjø.

Kristiansand – den store  
framtidige «flaskehalsen»  
på E18 / E39
Med 45 000 – 50 000 biler hvert døgn og 
4-felt fra E39 vestfra og 4-felt fra E18 
østfra og med byggearbeid på midten vil 
Kristiansand bli flaskehalsen på E18/E39. 
Kø vil koste samfunnet store beløp. Det 
vil bli store utslipp og dårlig framkomme-
lighet og det blir i perioder et sikkerhets-
problem for blålyskjøretøy. To statlige 
aktører skal bygge to store prosjekter i ett 
og samme område; Nye veier AS skal 

bygge Ytre ringvei og Statens vegvesen 
Gartnerløkka. Det er uten tvil det viktig-
ste veikrysset på Sørlandet og det er et 
nasjonalt og internasjonalt trafikknute-
punkt. Da må det behandles for det det 
er.

Gartnerløkka er mye mer enn  
E18 / E39
Gartnerløkka-utbyggingen omfatter 
havn, jernbane, sykkel, gange, vei med 
mer. Store deler av Gartnerløkka-prosjek-
tet vil derfor ikke være i vesentlig konflikt 
med trafikkflyten på E18/E39 på broa 
over Gartnerløkka.

Man skal rive høybroa (dagens E18/
E39) og bygge en midlertidig bro. Det 
blir trafikk langs E18/E39 som skal gå 
sammen med trafikken fra ferjene til/fra 
Danmark og med trafikken til/fra  RV9. 

Det vil si at alle bussene fra sitt nye an-
legg på Dalane også skal gjennom samme 
krysset som trafikken på E18/E39 når 
høybroa er revet.

I ca. tre år skal trafikken på 45 – 50 000 
biler sammen med bilene fra ferjene og 
trafikken på RV9 inn i de samme korri-
dorene. NLF er svært bekymret for at 
rushtid vil få en helt annen betydning enn 
det har gjort før i Kristiansand.

NLF Agder mener at før man river 
«høybroa» (E18/E39) som påvirker tra-
fikkflyten, må Ytre ringvei stå ferdig. 
Man kan bygge det man trenger av havn, 
jernbane, gange, sykkel osv., men FØR 
høybroa rives må Ytre ringvei stå klar.

Dette er et felles samfunnsansvar. Det 
kan ikke være slik at verken Nye veier AS 
eller Statens vegvesen bare kan se på sine 
mandater og frita seg for dette felles sam-
funnsansvaret. Derfor må Nye veier AS 
og Statens vegvesen sammen ta sam-
funnsansvaret for framkommelighet for 
de 45 000 – 50 000 bilene. Prosjektene 
Gartnerløkka og Ytre ringvei må koordi-
neres slik at samfunnet blir minst mulig 
berørt av utbyggingene. Ansatte i Nye 
veier AS har arbeidet både med Gartner-
løkka og Ytre ringvei. Det samme har 
ansatte i Vegvesenet. Derfor kan dette 
samarbeidet forene mye god kompetanse. 
I byggeperioden må det også være gratis 
buss i rushtiden for å redusere biltrafik-
ken.

Nasjonale interesser må gå foran de lokale 

REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no

Gartnerløkka: 

Møt oss under Arendalsuka
Også i år vil vi være med på Arendalsuka. Det blir bra aktivitet så følg med på www.
lastebil.no og på Arendalsuka.no. Alle er selvfølgelig velkommen til å delta på alle 
våre arrangementer og besøke vår stand. Vi arbeider også med å få en kveld med 
samferdselsminsisteren, men vi har ikke fått endelig avklaring rundt dette.
Arendalsuka er i hovedsak fra 14. – 17. august. NLF har to stander ved torvet.
Styrene i Agder og Rogaland vil ønske alle medlemmer en riktig god sommer. Så 
kommer vi tilbake med et arrangement «nær» deg etter ferien.

Rita Birkeland og Herman Berg
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Vi hadde et godt møte med 
fylkesordføreren og leder i 
samferdselsutvalget utvalget 
i Rogaland. 

Der fikk vi presentert lokale, regionale, 
nasjonale og europeiske utfordringer som 
NLF arbeider med. I tillegg var dette en 
del av agendaen:

1.  Veien er arbeidsplassen vår. Hva tenker 
fylkesordføreren om vedlikeholdsetter-
slepet på fylkesveier? 

2.  Rushtidstrafikken har til hensikt å nå 
nullvekstmålet. Dvs. nullvekst i per-
sonbiltrafikken. Er det da rettferdig at 
næringstrafikken skal betale 2 – 3 gan-
ger høyere bompenger når man ikke 
ønsker å begrense næringstrafikken? 
Og er det greit å ha rushtidsavgift på 
vareleveranser?

3.  Det er viktig å redusere partikkelut-
slipp i byområdene. En Euro VI-laste-
bil slipper ut 1/3 av partikler ift. en 
personbil. Bør ikke da Euro VI premi-
eres for det som i Oslo?

4.  Der det er kapasitet mener vi 
næringstrafikken bør få tilgang til kol-
lektivfeltet. Hva mener fylkesordføre-
ren om det?

5.  Fergestrekningen med anløp til Ned-
strand. Vi bruker også mye denne 
strekningen med transport av gass til 
Ryfylkeøyane fra Nedstrand.

6.  På Hardangervidda er det egne kolon-
ner for lastebiler. Det mener vi også det 
bør være over Haukeli. Næringslivet 
taper store penger på å stå i kø for å 
vente på at det svakeste leddet i kolon-
nen kan være med over. Lastebiler har 
en helt annen framkommelighet.

7.  Transportkorridor Vest må framskyn-
des i Bypakken.

8.  Vi får økte kostnader med 314% om 
Haugalandspakken vedtas som forut-
satt. Er det rimelig?

9.  Det blir dyrere å frakte varer når bom-
pengene stiger

Det kommer flere og flere bompenge-
finansierte veier i landet. Det blir dyrere 
og dyrere å frakte varer rundt i landet. Og 
det er det ikke lastebileierne som skal be-
tale. I en bransje med små marginer må 
kostnadene viderefaktureres oppdragsgi-
ver. Det vil si at varer blir dyrere. I utkas-
tet Nye veier AS presenterte for E39 vest-
over la de inn en pris på bompenger som 
tilsvarer 90 kroner mila for en lastebil. 
Det vil si at mens det er nedbetaling på 
hele strekningen til Stavanger vil det kos-
te over 3 000 kroner tur-retur Kristi-
ansand – Stavanger. Og da vil et «lass» bli 
3 000 kroner dyrere tur-retur.

Det vil igjen gjøre noe med den regio-
nale konkurransekraften. Det blir langt 
billigere å bestille samme vare til Sør-

landsparken fra Arendal enn fra Lyngdal. 
Og ut og inn til Stavangerregionen blir 
det ekstra ille.

Skal man i ca. 2026 frakte en vare 
fra Kristiansand – Haugesund vil 
det se omtrent slik ut:

Aksdal – Rogfast, ca.  kr. 360

Rogfast tunnel, ca.  kr. 1 000

Bypakke Nord-Jæren, ca.  kr. 110

Sandnes – Kristiansand, ca.  kr. 1 500

Bypakke Kristiansand, ca.  kr. 60

Totale kostnader, ca:  kr. 3 000

Selvfølgelig er vi veldig fornøyd med nye 
veier. Vi er vel den yrkesgruppa som får 
mest nytte av dette. Men det er viktig å 
informere om at de nye bomtakstene vil 
påføre samfunnet store ekstrautgifter. Vi 
sparer også penger i tid på framføring av 
varer, men dette kompenseres på langt 
nær av økte bomkostnader. Og så skal 
man være klar over at ser man et skilt med 
110 km/t har lastebilen ikke lov til å kjø-
re fortere enn 80km/t.

FYLKESORDFØRER I ROGALAND: Arne Bergsvåg (leder samferdsel), Kjell Haugland (forbundsstyre representant region 4), 

Solveig E. Tengesdal (fylkesordfører) og Leif Egeland (styremedlem Rogaland)

Møte med fylkesordføreren og 
leder i samferdselsutvalget i Rogaland

REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no
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Region 5  Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Den 6. juni holdt bedrifts-
rådgiver i NLF Jens Olaf 
Rud sjåførkurs hos T. Ottem 
transport AS på Sunn- 
dalsøra. 

Hele 30 sjåfører møtte opp. Agendaen for 
møtet var hastighet og forbruk, skade-
forebygging, «Fremtidens sjåfør» og sist 
men ikke minst temaet holdninger som 
går på bruk av sosiale medier etc. Været 
denne dagen var som ellers i måneden 
utrolig varmt men forsamlingen var lyd-
hør og kjente seg igjen i mange av tema-
ene som ble tatt frem.

T. Ottem Transport AS har totalt 62 
ansatte og utfører forskjellige transpor-
toppdrag hovedsakelig i Midt-Norge og 
til og fra Østlandet. De utfører bl.a. 
langtransport , spesialtransport, bred/

lang og ADR, transport , veivedlikehold, 
transport av biprodukter, lokaltransport 
og pakke/kollitransport. T. Ottem Tran- 
sport AS ble opprettet i 1969 av Trond 

Ottem. I 1987 ble selskapet omgjort til 
aksjeselskap. I dag drives og eies selskapet 
av Torstein Ottem og Harald Ottem. 

Sjåførkurs hos 
T. Ottem Transport AS

JAN OVE HALSØY OG HEIDI RUDAA nlfvest@lastebil.no

Helgen 1. til 3. juni gikk den årlige motorfes-

tivalen i Stryn av stabelen. Fredag 1. juni 

ankom statsråd Ketil Solvik-Olsen. Han an-

kom standsmessig i en amerikansk bil. De 

fleste kjenner statsrådens forhold til biler, 

og da spesielt amerikanske.

NLF Sogn og Fjordane var vertskap. Det 

ble tid til bedriftsbesøk hos Nordfjord Kjøtt 

og NOMEK AS. NLF benyttet selvsagt tiden til 

gode samtaler om vei og andre utfordringer 

for transportnæringen. I et fantastisk som-

mervær ble festivalen offisielt åpnet av 

samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og 

adm. direktør i NLF Geir A. Mo kl. 15.00 fre-

dag ettermiddag.

Festivalen fortsatte lørdag morgen med 

utstilling og premiering av de flotteste kjø-

retøyene. Fylkesleder Rolf Olav Tenden og 

regionsjef Jan-Ove Halsøy i NLF stod for ut-

deling av premier i de «tyngste» klassene.

Opplevelsene stod i kø  
denne helgen:
•  Utstilling av lastebiler,  

nye og gamle, europeiske og  

amerikanske

•  Utstilling av personbiler,  

nye og gamle

•  Autoslalåm

•  Burnout-konkurranse

•  Paradekjøring gjennom Stryn

•  Lørdag kveld var det konsert med DDE.

Motorfestival i Stryn
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Med på møtet var også representant fra 
Statens vegvesen. På møtet ble følgende 
diskutert:
•  Nye bomtakster og konsekvenser av dis-

se
•  Nye bomstasjoner
•  Timeregel, to-veis innkreving  og må-

nedstak
•  Rushtidsavgift i ferier
•  Midlertidig bilterminal på Koengen og 

Bontelabo
•  Varetransport i kollektivfelt

Byrådet i Bergen mener at bomtakstene i 
Bergen er «næringsvennlige» sammenlig-
net med prisnivået i andre byer. Likevel 
forstår byrådet NLFs bekymring hva gjel-
der bompenger. NLF har presisert at bom-

pengene i Bergen må sees i en større sam-
menheng. Økte bompenger i Bergen og 
andre bomanlegg, samt omlegging fra 
riksregulativ for ferge til autopassregulativ 
for ferge, vil i sum påføre transportnærin-
gen store ekstrakostnader. En kostnad som 
må videreføres til øvrig næringsliv, som 
allerede er presset på pris. 

Det er vedtatt 13 nye passeringspunkter 
for en ytre bomring i Bergen. Disse vil 
være på plass 1. januar 2019. Plasseringen 
av 2-3 av disse er ikke endelig avklart.

Når elbil-andelen når 20% i Bergen, tro-
lig i løpet av 2019, vil også disse bli avkrevd 
bompenger. I første omgang kr. 10,- pr. 
passering utenfor rushtid, og kr. 20,- i 
rushtid. På sikt vil takstene økes. Grensen 
for hva elbiler kan avkreves er av Stortinget 

bestemt til maksimalt 50% av vanlig takst.
Timeregel, månedstak og to-veis inn-

kreving forblir som i dag, med ett unntak: 
Et bomsnitt i sentrum vil få to-veis inn-
kreving.

Det ble i 2016 bestemt at rushtidsavgif-
ten skulle gjelde hele året, også i ferier. Det 
er pr. nå ingen planer om å endre på dette. 
Vi jobber videre med saken.

I forbindelse med bygging av bybane til 
Fyllingsdalen vil bilterminalen på Minde-
myren bli utilgjengelig for lossing av per-
sonbiler fra tog. Bane Nor har foreslått å 
bruke ca. 70-90 millioner bompengekro-
ner til å bygge en midlertidig bilterminal 
på Koengen og Bontelabo i anleggsperio-
den som blir ca. 4-5 år. NLF er sterkt imot 
dette, noe som kom tydelig frem i møtet. 
Vårt forslag er å transportere disse bilene 
på vei med miljøvennlige lastebiler i an-
leggsperioden.

Vi har i tidligere møter foreslått en prø-
veordning med varetransport i kollektivfelt 
i Bergen. Byrådet er positiv til forslaget. 
Foreløpig er det ikke avklaringer rundt 
dette.

Takstene ble oppjustert med virkning fra 
1. juni. For en Euro V-lastebil blir øknin-
gen på 120% utenfor rushtid, fra kr. 30,40 
(rabattert) til kr. 67,00. I rushtid blir øk-
ningen 64%, fra kr. 72,00 (rabattert) til kr. 
118,00. For en Euro VI-lastebil blir øknin-
gen utenfor rushtid på 19%, mens den blir 
uendret i rushtiden.

Møte med Bergen 
kommune om 
bompenger
Onsdag 23. mai møtte styret i NLF Hordaland byråd Anna 
Elisa Tryti sin stab for drøfting av bompenger i Bergen. 

Nye takster, bomringen i Bergen: Fra 01.06.18

Ingen rabatt

Takstgruppe 2: Stort kjøretøy, over 3,5 tonn Takst kr.

Euro 5 og eldre: Utenom rushtid og lørdag/søndag

Euro 5 og eldre: Rushtid: 06.30-09.00 / 14.30-16.30  

Euro 5 og eldre : Beredskapstakst

Euro 6: Utenom rushtid og lør/søn

Euro 6: Rushtid: 06.30-09.00 / 14.30-16.30

Euro 6: Beredskapstakst

El-biler/ hydrogen (0-utslipp)

67,00

118,00

5 x takst

36,00

72,00

Refunderes

0,00

Ja

Nei

Ja/60

Timesregel:

To-veis innkreving:

Månedstak:
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Region 6  Trøndelag

Det hele startet med en lastebilkolonne 
fra Ørin Industriområde og opp til Ver-
dal Motorsenter. Det var et fantastisk 
skue langs E6 og FV 72 der kolonnen 
snirklet seg frem i godværet. Totalt del-
tok 90 lastebiler denne dagen, alt fra 
gode gamle slitere til flunkende nye biler. 
Det var tydelig at mange satte pris på 
dette arrangementet, både små og store. 

Hele 700 bilinteresserte valgte å til-
bringe dagen sammen med oss. Foruten 
flotte biler så var det mange utstillere 
som bidro til et flott arrangement. 
OKBT stilte med simulator der man 
kunne kjøre lastebil og anleggsmaskiner, 

noe som var meget populært blant de 
yngste. Konkurranse i å legge på kjetting 
var også til glede eller frustrasjon for 
mange. Man fikk også prøve seg som 
kranfører, noe som ikke var så enkelt 
som man skulle tro. Mange hadde møtt 
opp for å prøve seg som lastebilsjåfør. 
Trafikksenteret stilte med skolebiler og 
det var lange køer for å øvelseskjøre med 

Den 24. mai var det duket for bransjedag 
der våre elever besøkte forskjellige aktører 
innenfor bransjen. Vi startet dagen på 
Sandmoen kontrollstasjon der vi fikk en 
grundig gjennomgang av hvordan man 
jobber for å ta ut de som ikke følger lover 
og regler. Deretter gikk turen til Wist 
Last&Buss der vi fikk en gjennomgang og 
orientering om selskapet. Trafikksikkerhet 
står sentralt hos Volvo, noe Bjørn Hellem 
poengterte for elevene. Videre er det viktig 
at kundene opplever service slik at de kan 
være ute på veien for å tjene penger. 

Lastebilens 
dag på Verdal
Den 9. juni var det duket for Lastebilens dag på Verdal. 
Innherred Vognmannsforening og Opplæringskontoret for 
bil- og transportfag i Trøndelag (OKBT) sto bak arrange-
mentet som ble gjennomført for første gang. 

ROAR MELUM rm@lastebil.no

FIKK PRØVE SEG BAK RATTET: Det var stor pågang for å 

slippe til bak rattet på lastebilene. Øvelseskjøringen ga 

mersmak for mange, spesielt jentene syntes at dette var 

stas.

STORT ARRANGEMENT: Lastebilens dag på Verdal ble en fantastisk           

AMO-kurset på bedriftsbesøk
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145 biler med tilhørende mannskap til-
brakte helga sammen med kollegaer, 
samarbeidspartnere og bilentusiaster. To-
talt var det om lag 2000 besøkende i løpet 
av helga. En glimrende kombinasjon med 
dansefestival gjør at man kan kose seg 
sommernatten lang. Det hele startet tra-
disjonen tro med en ekte convoy fra Or-
kanger til Storås. Bedre ramme for helga 

kunne man ikke få. Mange legger opp 
programmet slik at de tar ukehvilen her 
og vi treffer kollegaer som har vært med 
hvert år. Bilene skinte om kapp i sola, 
mens pliktoppfyllende sjåfører passet på 
at det ikke la seg støv på krommet. De 
mest ivrige sørger for å vaske bilen på går-
den til Loe som ligger rett ved utstillings-
området.

lastebil. Ingen tvil om at dette slo godt 
an. Vi fikk også se banekjøring med 
blodtrimmede biler. Opp mot 800 hes-
tekrefter sørget for røyklegging av mot-
orsenteret. Det ble ikke mange rundene 
før de måtte skifte dekk, så det er nok 
greit med dekksponsor for disse sjåføre-
ne. Takk til alle som bidro til en fantas-
tisk dag.

          flott dag hvor mye nytt materiell ble presentert. Foto: Roar Melum

Storåstreffet
Helga 8.–10. juni var det duket for nok et Storåstreff, det 
sjuende i rekken. Ildsjeler fra Orkladal Lastebileierforening 
har skapt et fantastisk arrangement, noe som deltakelsen 
bekrefter. 

Den 15. mai besøkte vi Haltdalen Opp-
vekstsenter som ligger sentralt i Haltdalen. 

Oppvekstsentret består av en 1- avde-
lings barnehage med ca 20 barn, og en 
fådelt 1.-7. trinns skole, med ca 50 elever. 
Ungdomsskolen er felles med Hov skole 
som ligger i Ålen. Oppvekstsenteret ble 
etablert i 2012. Det er et fint uteområde 
med akebakke, sandkasse, ulike lekestativ 
og ballbinge. Skolen ligger inntil FV 30 og 
for mange er dette også skoleveien. Vi vet 
at FV 30 har stor trafikk og at det er en del 
tungbiltrafikk i skolens nærområde. Der-

for passet det fint at vi besøkte 49 forvent-
ningsfulle elever for å snakke om trafikk-
sikkerhet og blindsoner rundt lastebiler. 
Først var det gjennomgang av trafikkregler 
og visning av film i klasserom. Deretter 
fikk alle sitte bak rattet på en lastebil. Gjett 
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 Asbjørn Eidet og John 
Arne Aasen som bidro til en flott dag for 
store og små. 

Venner på veienDeretter gikk turen til Dekkmann, der 
Farooq sto for omvisning og undervisning 
i dekkets betydning for trafikksikkerhet og 
god økonomi. Riktig lufttrykk er avgjøren-
de for god økonomi. Veitrafikksentralen 
(VTS) ble som vanlig et nytt og spennende 
bekjentskap for elevene. Terje Sundfær ga 
et oversiktsbilde på hvordan VTS er orga-
nisert og hvordan de jobber. Det er alltid 
greit å forstå sammenhengen i hvordan ting 
fungerer. Yrkessjåførene er en meget viktig 
ressurs ute på veien, og da er det greit med 
kunnskap om hverandre. Vi avsluttet dagen 
hos Nik. Haugrønning AS. Her fikk elev-
ene nok en gang høre hva som er viktig når 
man skal ut å søke seg jobb i bransjen. Det 
handler om holdninger.
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Region 7  Nordland, Troms og Finnmark

De fleste av våre med- 
lemmer opplever at det å  
bli vinket inn på Statens 
vegvesens kontrollstasjoner  
i beste fall betyr 30-40 
minutter tapt kjøring. 

For de som i tillegg har kjøretøy med 
mangler eller feil som burde vært fikset 
vil dette avbrekket koste dem dyrt.

På tirsdag 6. juni startet Statens veg- 
vesen sin «oppmerksomhetskampanje» - 
et prosjekt som fokuserer på å redusere 
distraksjoner. Alt utenom trafikale akti-

viteter i bilen, dette være seg telefonsam-
taler, spising og lignende, fjerner opp-
merksomheten fra veien, trafikken og 
kjøringen.

Denne kampanjen er en del av Statens 
vegvesens arbeid mot 0-visjonen, som har 
som målsetning om at ingen skal bli drept 
eller alvorlig skadd i trafikken.

Starten på kampanjen ble markert ved 

at samtlige lastebiler ble vinket inn på 
kontrollstasjonen i Gullesfjorden, men 
det var hverken teknisk kontroll eller kon-
troll av dokumenter – sjåførene ble deri-
mot tilbydd lunsj. Lunsjen besto av grill-
mat, smørbrød og kaffe. De som ikke 
hadde anledning til denne «kosestunden» 
fikk med seg en SMIL-sjokolade og bro-
sjyren til kampanjen.

Statens vegvesens utekon-
troll har vel de fleste av oss 
stiftet bekjentskap med. 

Det er ikke like passende for alle å bli 
vinket inn til kontrollstedet, for det opp-
leves for mange av oss som bortkastet tid. 
Det vi opplevde i Bodø i starten av mai 
var at de som hadde kontroll på førerkort, 
sjåførkort vognkort og løyver, samt  
benyttet et kjøretøy som var i henhold til 
forskriftene, brukte liten tid inne på kon-
trollen.

– Vi opplever at bilparken er moderne 

Grilling og lunsjserv 
for «mindfulness»

FRANK LAURITZ JENSEN flj@lastebil.no

FRANK LAURITZ JENSEN flj@lastebil.no

På oppdrag med Utekon 
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Første skritt mot å bli  
Fair Transport-bedrift er 
gjennomføringen av kurset  
If Aktiv sikkerhet. 

Dette  kurset ble gjennomført i Mosjøen 
i starten av mai, og det var som normalt 

prosjektleder Jens Olaf Rud som guidet 
oss gjennom kvelden. Oppmøtet var hel-
ler beskjedent og det er litt uheldig da det 
ikke er så ofte at det arrangeres fagkvelder 
for NLF-medlemmene i Vefsnområdet.

Mye av det som ble gjennomgått er 
knyttet til KMV (kvalitet og miljø på 
veg) og fokuserer på systematisering av 
bedriftens interne system.

Vi satser på å gjennomføre tilsvarende 
kurs i Mo i Rana i løpet av høsten.

ering 

Mellom femti og hundre lastebilsjåfører 
ble servert og det tok ikke lang tid før 
diskusjonene rundt temaet oppmerksom-
het gikk varmt rundt bordene.

Litt av årsaken til denne aktiviteten er 
tidligere gode resultater med lignende 
tiltak. Det er noen år tilbake, men sjåfø-
rene som jevnlig frekventerer strekninge-
ne Lofoten/Vesterålen har etterlyst slike 
arrangement.

Statens vegvesen satser på at denne ty-
pen «stunts» kan bli årlige aktiviteter, da 
troen på fokus og oppmerksomhet vil 
bidra til å redusere antall hendelser langs 
veien. Tettere dialog mellom Utekontrol-
len og brukerne er i tillegg med på å øke 
forståelse for kontroller – det handler om 
sikkerheten til oss alle.

FRANK LAURITZ JENSEN flj@lastebil.no

If Aktiv sikkerhet 
i Mosjøen

trollen
og at de fleste 
sørger for at 
det tekniske er 
i orden, sier 
kontrolløren 
fra Statens 
vegvesen. - 
Det er selvføl-
gelig noen 
«cowboyer» 
som ikke er 

like nøye på vedlikeholdet og har liten 
forståelse for at manglende bremser og 
slitte dekk skal medføre kjørenekt.

Jevnt over må vi si oss godt for- 
nøyd med kvaliteten på dem vi kontrol-
lerer.

God sommer

69NLF-MAGASINET 2018 • NR 4



Jubilanter:

80 år
11.  Arnt Espeland, 4849 Arendal

12.  Oddvar Valsø, 7563 Malvik

16.  Yngvar Gjedeland, 4520 Lindesnes

17.  Per Espedal, 4018 Stavanger

75 år
19.  Jarle Brennbakk, 8690 Hattfjelldal

28.  Olav S Bergehaug, 7590 Tydal

30.  Alf Skevig, 7080 Heimdal

31.  Jan-Petter Holmgren, 9620 Kvalsund

70 år
4.  Nils Petter Nielsen, 3296 Nevlunghavn

6.  Bjørn Øybakken, 8665 Mosjøen

13.  Odd Norekvål, 5713 Vossestrand

18.  Svein Sørlie, 1820 Spydeberg

31.  Knut Nordvik, 5357 Fjell

65 år
2.  Joachim Thiemann Hetland, 4110 Forsand

2.  Merete Steen, 7600 Levanger

5.  Kjetil Grønvold, 0660 Oslo

12.  Briand Bull-Dahl, 3083 Holmestrand

12.  Jan Erik Ånerud, 2100 Skarnes

14.  Jomar Skånøy, 7100 Rissa

60 år
3.  Ingmund Bakk, 6690 Aure

3.  Ragnar Thorstad, 2836 Biri

6.  Even Furuholt, 2061 Gardermoen

6.  Åge Johnsen, 9415 Harstad

9.  Knut Solstad, 7300 Orkanger

20.  Ola P. Skott, , 7374  Røros

23.  Willy Grønvold, 9303 Silsand

25.  Trond Kanebog, 9409 Harstad

29.  Ludvik Gravråk, 7228 Kvål

29.  Lars E. Raastad, 2166 Oppaker

55 år
2.  Nils Petter Sem, 3302 Hokksund

5.  Torstein Robert Sæternes, 7901 Rørvik

9.  Even Lerdalen, 2134 Austvatn

11.  Tore Jakob Røed, 3074 Sande I Vestfold

13.  Per Kåre Olsen, 9303 Silsand

15.  Trygve Adamsrød, 3170 Sem

19.  Bernt Ole Åsen, 3534 Sokna

22.  Arngeir Fløttum, 7288 Soknedal

30.  Ernst Pedersen, 8613 Mo I Rana

50 år
5.  Gunnar Arild Nylund, 5412 Stord

5.  Jens Kristian Ottosen, 2836 Biri

11.  Kjell Sørlie, 1820 Spydeberg

20.  Ole Stian Ellefsen , 1473 Lørenskog

23.  Pål Johannesen, 6977 Bygstad

26.  Erik Flasnes, 7820 Spillum

27.  Espen Martinsen, 3271 Larvik

90 år
5.  Olav Lauvdal, 4869 Dølemo

85 år
8.  Kjell Asbjørnrød, 3215 Sandefjord

15.  Knut Næss, 1914 Ytre Enebakk

80 år
2.  Arne Knai, 2040  Kløfta

4.  Ivar Brække, 1793 Tistedal

23.  Jan H Johansen, 1473 Lørenskog

75 år
3.  Bernt H. Næss, 3282 Kvelde

4.  Jan Alf Reiersen, 4484 Øyestranda

7.  Arvid H. Johansen, 3186 Horten

11.  Sverre Tandberg, 3360 Geithus

13.  Atle Steen, 7977 Høylandet

19.  Kristian Mælum, 2625 Fåberg

70 år
15.  Svein Arve Hoel, 6270 Brattvåg

65 år
9.  Arnold Hauan, 9030 Sjursnes

10.  Morten Dahl, 3370 Vikersund

10.  Ove Lure, 2160 Vormsund

10.  Asbjørn Taraldsen, 8412 Vestbygd

15.  Jarle Hodnekvam, 5902 Isdalstø

18.  Rolf Lie, 3512 Hønefoss

22.  Kåre Solbakken, 2436 Våler I Solør

24.  Arild Båtberget, 2647 Sør-Fron

60 år
1.  Steinar Bratlien, 2838 Snertingdal

1.  Kjell Magne Nerland, 6364 Vistdal

16.  Arvid Gustavsen, 3220 Sandefjord

18.  Magne Hafstad, 6800 Førde

23.  Jonny Moe, 2032 Maura

26.  Tor-Ivar Martinsen, 3370 Vikersund

28.  Magnar Jan Nesje, 6783 Stryn

55 år
6.  Ole A Haugum Forset, 540 Klæbu

6.  Dagfinn Strøm, 2760 Brandbu

15.  Arild Damstuen, 2683 Tessanden

20.  Audun Rædergård, 7130 Brekstad

22.  Rune Ringsrød, 1715 Yven

27.  Terje Ree, 4322 Sandnes

50 år
4.  Hilde A.R. Natedal, 3902 Porsgrunn

10.  Finn Egil Humlekjær, 1650 Sellebakk

13.  Terje Vegard Bøe, 2975 Vang I Valdres

13.  Harald Klokkehaug, 6230 Sykkylven

16.  Tor Stubberud, 1435 Ås

17.  Trond-Inge Vebostad, 9475 Borkenes

30.  Stein-Arne Thomassen, 9517 Alta

31.  Ronn Olsen, 8402 Sortland

Fødselsdager i juli

Fødselsdager i august

Utvidet jubilant-omtale i neste utgave
På grunn av plassutfordringer utgår den regulære omtalen av jubilanter  
i denne utgaven. Til gjengjeld blir det satt av ekstra plass i neste utgave  
– da blir også «sommerjubilantene» inkludert.
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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 Per Ove Larsen 91 75 69 15 per.ove.larsen@nordeafinans.no 

Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane 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!

10
 års samarbeid 

m ed NLF



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

Tipp Transport AS

Mobil: 958 76 908

E-post: Hilde.natedal@tipptransport.no

Hilde Natedal
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 08

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@lifi.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



Telenor har det  
raskeste mobilnettet  
i Norge!
Jobben vi gjør på dekning gir resultater. Speedtest fra  
Ookla er en av verdens mest brukte apper til å måle 
hastighet. Bare i Norge har appen ca. 50.000 målinger 
med mobilen per måned. Telenor-kunder har aldri før  
kunnet surfe så raskt på mobilen som nå.

Som medlem av forbundet NLF har du spesielt gode  
betingelser hos Telenor, kontakt oss i dag på tlf. 09000.

Basert på Ookla Speedtest 
Intelligences kåring (01.01. – 
31.12.17). Opplevd hastighet 
varierer etter kapasitet  
og andre forhold.



FORDI DINE ANSATTE ER VIKTIGST
NLF og If har sammen utarbeidet en forsikringspakke som 

gir deg og dine ansatte økt økonomisk trygghet om det 
utenkelige skulle skje. 

Pakken inneholder yrkesskadeforsikring, dødsfallforsikring 
og helseforsikring. Du får dermed dekket det grunnleggende 

Vil du vite mer?
TA KONTAKT MED EN AV VÅRE NLF-EKSPERTER PÅ TELEFON 21 49 71 69

ELLER SNAKK MED DIN FASTE KONTAKTPERSON I IF. 
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