
Vi skal ta mer på alvor at statistikkene vi presenterer fra kontroller, viser et 
uriktig bilde av hvor stor andel kjøretøy som har feil og mangler, og hvor mange 
sjåfører som bryter reglene. - Vegdirektør Terje Moe Gustavsen. Side 16
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Samme ytelse.
Lavere utslipp.

Volvo Trucks. Driving Progress

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

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

Les mer på: www.volvotrucks.no

GAS-POWERED TRUCKS
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Oftere og oftere snakker vi med frustrerte kontrollører i  
Statens vegvesen. De er frustrerte fordi de ikke får gjort  
jobben sin så godt som de ønsker. Årsaken er åpenbare feil 
og mangler, enten i regelverket, egen organisasjon eller opp-
følgingen hos bl.a. politi og påtalemyndighet/domstolene. Vi 
forstår godt deres frustrasjon. Systemet inneholder dessverre  
fremdeles mange svakheter. En av svakhetene er knyttet til 
fraktbrev hos utenlandske aktører på oppdrag i Norge. Frakt-
brevene er stadig oftere mangelfulle, feil utfylt, uleselige og 
direkte falske.

Fraktbrevene er viktige fordi de ofte er den eneste dokumentasjonen på hvorvidt  
et oppdrag utføres i tråd med gjeldende lover og regler. Er det en internasjonal last  
som kommer inn på kontrollplassen, en kabotasjelast eller er det en pirattransport? 
Fraktbrevet kan ha svaret.

I denne utgaven av NLF-Magasinet ser vi nærmere på fraktbrevets rolle i transportkjeden, 
og hvilke metoder som benyttes for å forfalske og/eller manipulere dokumentasjonen.  
Vi burde kanskje ikke være overrasket, men er det likevel; systemet lures på utrolig  
mange måter! 

Et utenlandsk vogntog som utfører oppdrag i Norge skal oppfylle noen få, men helt  
avgjørende punkter for at transporten skal være lovlig.  Blant annet skal fraktbrevet være 
fullstendig utfylt og signert av godsets avsender. Kjøretøyets registreringsnummer og 
firmanavn skal også være tydelig oppført og må samsvare med bilen/firmaet som utfører 
transporten på kontrolltidspunktet.

Det burde være svært enkelt å overholde. Men nei. Daglig stanses vogntog der fraktbrevet 
og annen dokumentasjon åpenbart er manipulert – helt bevisst.  Hensikten kan en bare 
spekulere i. Sjåførene vet sjelden noe – og språkferdighetene er det ofte så som så med. 
Ikke rart kontrollørene er frustrerte. Og konkurransevilkårene? Like er de i alle fall ikke. 

Dette er en av flere grunner til at NLF vil ha innført obligatoriske digitale fraktbrev. Vi har 
presset på myndighetene i flere år for å få dette til. Nå skjer det noe. Det er på høy tid. 
Næringen må digitaliseres – også på dette området, og kontrollørene må settes i stand 
til å gjøre jobben sin med å få kjeltringene bort fra veien. 

Inntil videre må vi dessverre leve med et papirkaos som bidrar til enda større mørklegging 
av det reelle kabotasjeomfanget på norske veger.

Fraktbrev må 
digitaliseres!

Leder
Administrerende direktør Geir A. Mo

Daglig  
stanses vogntog 

der fraktbrevet og 
annen dokumen-
tasjon åpenbart  

er manipulert  
– helt bevisst



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. 



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

8 NLF-MAGASINET 2018 • NR 5

Med teknologi fra Norges mest solgte elbil  
under skallet blir Volkswagen e-Crafter et 
spennende alternativ i et voksende full- 
elektrisk varebilsegment.

Volkswagen e-Crafter vil komme som vare-
bil med L3H3-karosseri og med et fast høyt 
standardutstyrsnivå. Prisen er satt til 630 000 
kroner eks mva. Dette inkluderer standard- 
utstyr til en verdi av cirka 52 000 kroner i for-
hold til en Crafter med dieselmotor, oppgir 
Volkswagen Nyttekjøretøy i en pressemelding. 
Prisen ligger likevel rundt 200 000 kroner over 
en tilsvarende dieseldrevet Crafter med sam-
me utstyrspakke. Men for de som kjører mye, 
og da spesielt i sentrumsnære strøk med høye 

bomavgifter, vil denne investeringen raskt 
kunne regnes hjem i budsjettene.

Nedjustert rekkevidde
Det har riktignok skjedd enkelte justeringer 
både ved forventet rekkevidde og nyttelast  
siden konseptet ble vist på IAA-messen i  
Hannover i 2016. Da var det snakk om en 
43kWh- batteripakke med en oppgitt rekkevid-
de på over 200 kilometer og nyttelast på hele 
1,7 tonn. Produksjonsmodellen som lanseres 
nå i høst vil derimot ha en 36 kWh-pakke med 
rekkevidde på 160 kilometer etter NEDC- 
syklusen og tåle 950 kilo nyttelast. Konseptet 
fra 2016 hinter riktignok til at det etter hvert 

muligens vil lanseres en tyngre utgave, da 
denne hadde en tillatt totalvekt på 4,35 tonn. 
Med større batteripakke (les: økt vekt) vil 
også rekkevidden vokse. Volkswagen tror 
også de vil kunne gi e-Crafter mer moderne 
batteripakker med en rekkevidde på opptil 
400 kilometer i fremtiden, uten å endre  
designet på bilen nevneverdig.

Drivlinje fra e-Golf
Teknologien i Volkswagen e-Crafter baserer seg 
på Volkswagen e-Golf med en 36kWh batteri-
pakke. I personbilen er rekkevidden oppgitt til 
inntil 300 kilometer med denne pakken. 
160-kilometers rekkevidde for en 3,5-tonns  
varebil høres derfor slett ikke urealistisk ut. 
Batteripakken er plassert under vareromsgulvet 
mot skilleveggen, som Volkswagen mener skal 
gi en godt balansert bil med lavt tyngdepunkt. 
Den eneste forskjellen fra systemet på e-Golf er 
at rekuperasjonen av bremseenergi alltid vil 
være på høyeste nivå. Forvent derfor å måtte 
legge om kjørestilen drastisk i forhold til en die-
sel-bil - her er det énpedalskjøring som gjelder.

Lanseres på IAA i september
e-Crafter kan enten lades ved AC-lading inntil 
7,2kW, eller ved hurtiglading på 40kW  
(45 minutter ladetid til 80% kapasitet). Lade-
kontakten er plassert under lokket hvor diesel-
påfyllingen normalt sett be�nner seg på Crafter.

– Volkswagen e-Crafter blir introdusert på 
IAA-messen i Hannover den 19. september 
2018, og like etter vil vi åpne for bestillinger 
og lansere e-Crafter i Norge, sier Håkon Wirak, 
direktør for Volkswagen Nyttekjøretøy.

ELEKTRISK KONKURRENT: Mens det elektriske varebilsegmentet så langt har vært dominert av de typiske 
«håndverkerbilene» Renault Kangoo, Nissan e-NV200 og Citroen Berlingo, kommer nå en ny og større kategori 
på markedet. e-Crafter er blant de sterkeste konkurrentene så langt. Foto: Volkswagen

Prisene klare på Volkswagens elektriske varebil

Har du kjøpt en Renault Master etter 1. juli? 
Da kan du glede deg over at kjørelengden 
innenfor garantiperioden på fem år nå økes 
fra 150 000 til 200 000 kilometer. Dette 
markerer også at Volvo Norge, som selger 
Master gjennom Renault Trucks, øker sin 
satsing på varebilsegmentet. De tilbyr nå 
varebiler og ferdigbygde skapbiler fra lager, 
med 32 verksteder i Volvos nettverk som er 
etablert og godkjent for service, vedlikehold 
og reparasjoner av Master.

Elektrisk utgave på vei
Mens Volkswagen forbereder lanseringen av 
sin e-Crafter, er det også forventet at Renault 
ruller ut sin elektriske Master Z.E. Denne låner 
batteriteknologi fra den allerede velprøvde 
Kangoo Z.E., som har blitt et populært tilskudd 
i nullutslipps-varebilsegmentet. Det snakkes 
om rekkevidde på opptil 200 kilometer, men 
med tilsvarende kWh-tall som e-Crafter er det 
vel mer realistisk å forvente 150-170 kilo- 
meter for et nyttekjøretøy av denne størrelsen.-

BEDRE GARANTIVILKÅR: Nå får du garanti- 
dekning i fem år og inntil 200 000 kilometer 
hvis du kjøper Renault Master. Foto: Renault 
Trucks

Utvidet garanti på Renault Master
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Ny Actros i september?
Mercedes-Benz har gitt tydelige hint til at det kommer store lastebilnyheter i forkant av IAA-messen 
i Hannover. Det spekuleres åpent i om dette betyr offentliggjøring av en ny Actros. Før sommeren 
annonserte kommunikasjonssjefen for nyttekjøretøy i Daimler, Florian Martens, at det vil skje spen-
nende ting bare to uker før IAA. Dette er et grep som vanligvis tas av produsentene når de ønsker å 
«kuppe» den tradisjonsrike messen og skape økt oppmerksomhet. Da er det også sannsynlig at 
nyheten de har på lager ikke bare er småsaker. 

Stramme krav mot 2030
Dagens Actros har rukket å bli syv år gammel, noe som øker sannsynligheten for at en ny utgave er 
like rundt hjørnet. Samtidig er det grunn til å tro at Mercedes-Benz vil prioritere fullelektriske alter-
nativer ved fremtidige lastebilkonsepter. Dette kommer ikke som en overraskelse; EU har satt et 
krav om at CO2-utslipp fra lastebiler skal kuttes med hele 30 prosent i forhold til 2019-nivå frem 
mot 2030. For å få til dette er det nødvendig å se på alternative drivlinjer. Samtidig er Merce-
des-Benz tydelig på at de ikke vil prioritere hybridløsninger - kun fullelektriske lastebiler.

NATO-øvelse 
kan gi enda 
større køer
Samtidig som Nordbytunnelen holdes 
delstengt, skal en stor del av logistikken 
tilknyttet NATO-øvelsen Trident Juncture 
avholdes på strekningen. Det betyr at 
�ere titalls tusen soldater og militære 
kjøretøy skal fraktes på E6 fra Fredrik-
stad og nordover. Transportperioden 
varer fra september til oktober for nord-
gående tra�kk fra Borg havn i Fredrik-
stad, og sørover fra november til januar. 

Har søkt om dispensasjon
NLF Region 1 og 2 er i dialog med Veg-
direktoratet om å få innført dispensa-
sjon fra kjøre- og hviletidsreglene for 
yrkessjåfører som påvirkes av tra�kk-
problemene. Det er nå søkt ESA i Brüs-
sel om dispensasjon fra reglene om 
kjøre- og hviletid etter følgende forslag:

•  Daglig kjøretid utvides med en time, 
slik at en sjåfør kan kjøre 10 timer om 
dagen og kan utvides til 11 timer to 
ganger i uka.

•  Ukentlig kjøretid utvides med �re  
timer, slik at sjåføren kan kjøre mak-
simalt 60 timer i uka.

•  Akkumulert kjøretid i løpet av to  
påfølgende uker med 10 timer, slik at 
sjåføren kan kjøre totalt 100 timer i 
løpet av to påfølgende uker.

•  Unntak fra reglene om daglig hvile, 
slik at den reduseres til åtte timer.

Tilbakemeldingene har så langt vært 
positive, men et endelig vedtak er ikke 
fattet idet NLF-Magasinet går i trykken

EN SNIKTITT INN I FREMTIDEN: Mercedes-Benz viste allerede 2014 sitt Future Truck-konsept. Om 
dette er et frempek til den neste Actrosen, gjenstår å se. Foto: Mercedes-Benz

ENORM LOGISTIKKOPERASJON: 
NATO-øvelsen Trident Juncture er den 
største som gjennomføres i Norge etter 
den kalde krigen. 40 000 mann og  
20 000 kjøretøy skal for�yttes. 
Illustrasjonsfoto: Colourbox

E6 Nordbytunnelen delstenges fra september:

Forvent store tra�kkproblemer
Fra 3. september til 12. november vil sørgående løp i Nordbytunnelen være helstengt.  
Tra�kken avvikles i nordgående løp, mens møtende tra�kk ledes inn på fv. 156 Nessetveien.
Rushtra�kken gis prioritet under vegarbeidet. Det vil si at Vegvesenet snur tra�kken  
kl. 12.00 hver dag, slik at:

•  Tra�kk inn mot Oslo får benytte nordgående løp som normalt om morgenen.

•  Tra�kk ut av Oslo får benytte det samme løpet etter kl. 12.00.

•  På natt avvikles møtende tra�kk i det nordgående løpet.

Lastebilsjåfører bør forvente forsinkelser om morgenen i sørgående retning, og nordgående 
på ettermiddagen. Vegvesenet minner også om at kjøretøy over 32 tonn totalvekt ikke kan 
benytte Oslofjordtunnelen på ukedager mellom 07.00-09.00 og 15:00-18.00. De legger 
også til at modulvogntog ikke er tillatt på strekningene rv. 22 og rv. 111, men må benytte 
E6 og kjøre gjennom Nordbytunnelen.
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Nordea Finans har 
vært NLFs samarbeids-
partner siden 2008

• Hver låne- eller leasingkontrakt
innebærer økonomisk støtte til
NLF

• Vi har finansiert over 4000 biler
for NLF-medlemmer

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

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

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

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

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

10
 års samarbeid 

m ed NLF
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If Aktiv sikkerhet:

I sammenheng med NLFs omfattende 
Fair Transport-satsing blir det i disse dager 
iverksatt store ressurser for å rekruttere 
bedrifter til ordningen, som allerede har 
nærmere 200 deltakere. Nå har bedrifts-
rådgiver Jens Olaf Rud fått drahjelp av 
Eivind Karikoski, som er NLFs nye Fair 
Transport-ekspert. Sammen skal de tråle 
landet rundt for å gi sjåfører i NLF-bedrif-
ter skadeforebyggende og holdningsskap- 
ende verktøy og kunnskap.

– Viktig å diskutere 
 tra�kkopplevelser
Rud har allerede høstet årelang erfaring 
med kurs av sjåfører gjennom satsingen 
«På riktig side», som i Fair Transport- 
sammenheng har blitt omdøpt til «If Ak-
tiv sikkerhet». Essensen er den samme: 
Sjåfører samles til en lærerik kveld hvor 

kjørevaner, tra�kkholdninger, sikkerhet, 
forbruk og skadeforebygging diskuteres i 
en uformell setting.

– Vi har erfart at det er viktig at sjåfører 
snakker sammen om opplevelser i tra�k-
ken.

På den måten kan fokus endres og man 
kan gjøre bedre valg i fremtiden, forteller 
han.

Karikoski har på sin side med seg vik-
tige erfaringer som tidligere daglig leder 
i Transportsentralen Asker og Bærum 
AS. Med 120 kjøretøy i �åten og stor 
vektlegging av HMS vet han en ting eller 
to om hva det vil si å drive skadeforebyg-
gende arbeid.

– Det blir spennende å ta sikkerhets- 
arbeidet til et helt nytt nivå. Jeg har tro på 
at gode holdninger i tra�kken kan ut- 
gjøre store forskjeller for selv de minste 

transportbedriftene, både med tanke på 
økonomi, omdømme og skadefrekvens.

Sammen håper de å nå ut til så mange 
sjåfører som mulig når de nå legger ut på 
sin omfattende turné. De oppfordrer alle 
bedrifter som ønsker å lære mer om  
tra�kksikkerhet og Fair Transport til å 
sende sine sjåfører på møtene. Finn dato, 
sted og tidspunkt som passer deg i kalen-
deren ovenfor!

Reiser landet rundt 
for å kurse sjåfører

DYNAMISK DUO: 
Eivind Karikoski og 
Jens Olaf Rud skal 

vekke interessen for 
sikkerhet og gode 

holdninger hos 
sjåfører i NLF-bedrif-

ter denne høsten. 
Foto: Stein Inge 

Stølen

FYLKE DATO STED
Rogaland 24. sep Haugesund

 25. sep Sandnes

Agder 26. sep Kristiansand

 27. se Arendal

Møre og Romsdal 01. okt Molde

 02. okt Ålesund

Sogn og Fjordane 03. okt Skei

Hordaland 04. okt Bergen

Trøndelag 08. okt Trondheim

 09. okt Steinkjer

 10. okt Namsos

Nordland 15. okt Bodø

Troms 16. okt Harstad

 17. okt Tromsø

Finmark 18. okt Alta

Nordland 30. okt Mosjøen

Finmark 01. nov Kirkenes

Østfold 06. nov Råde

 07. nov Askim

Oslo/Akershus 08. nov Lillestrøm

Oppland 06. nov Lygna

 07. nov Biri

 08. nov Otta

Hedmark 13. nov Rudshøgda

 14. nov Kongsvinger

Telemark 13. nov Skien

Vestfold 14. nov Sandefjord

Telemark 15. nov Notodden

 20. nov Drammen

Buskerud 21. nov Lampeland

Eivind Karikoski og Jens Olaf Rud i NLF har en hektisk, 
men spennende høst foran seg. De skal arrangere intet  
mindre enn 30 sjåførmøter over hele Norge. Målet er å  
gjøre NLF-bedriftene enda tryggere på veien.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

K U R S K A L E N D E R

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. 
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Portrettintervju:

– Jeg beklager rotet! Jeg hadde egentlig 
tenkt å rydde pulten min før du kom, sier 
Hilde Natedal og retter på de tre 
arkene som ligger littegrann 
skeivt på skrivebordet. 
Veggene på kontoret til 
personal- og kvalitets-
sjefen i Tipp Tran- 
sport er dekket av 
hyller, som igjen er 
fylt av permer. Per-
mene står omtrent 
perfekt på rad og rek-
ke, alle med tydelige 
maskinprintede merke-
lapper. Her er det orden i 
sysakene. 

Ansvar for over hundre ansatte
NLF-Magasinet har tatt turen til Pors-
grunn for å bli bedre kjent med forbunds-
styrets nye representant for region 3. Hun 

representerer også noe mer: en kategori 
mennesker innen transport som ikke løftes 

frem like mye som de kanskje fortje-
ner. NLFs utsendte tilbringer 

ikke mange minuttene på 
kontoret hennes før det 

blir helt tydelig at Hil-
de Natedal er en vik-
tig ressurs i Tipp 
Transport.

Da Heidi Dahl  
nylig trådte ut av sty-

ret som representant 
for Telemark, Vestfold 

og Buskerud etterlot hun 
seg et stort tomrom. Likevel 

er det ingen tvil om at  
Hilde Natedal er et godt tilskudd i styret.
Siden hun og ektemannen kom til Pors-
grunn på midten av 2000-tallet har de 
sammen med de øvrige ansatte i familie-
bedriften arbeidet kontinuerlig med for- 

bedringer. Resultatet har ikke latt vente på 
seg: I fellesskap har de skapt en bedrift 
som har vokst fra et mindre �rma med 
noen få tippbiler og anleggsmaskiner, til 
selskapet som i dag har 70 lastebiler, 15 
maskiner og 110 ansatte. I �or omsatte 
Tipp Transport for nærmere to hundre 
millioner kroner.

Mastergrad, jobb og barn 
 – samtidig

Hilde kommer opprinnelig fra Stryn og 
har hatt transport som geskjeft helt siden 
hun i skolealder skulle velge utdannings-
løp. Hun hadde allerede høstet viktige 
erfaringer gjennom en sommerjobb på 

Hilde Natedal i Tipp Transport er det ferskeste tilskuddet 
til NLFs forbundsstyre. Med seg i ryggsekken har hun  
en mastergrad i logistikk fra London og lang erfaring fra 
transportnæringen. Gjennom sitt nye verv håper hun å  
kunne arbeide med næringens rekrutteringsutfordringer. 

VARIERT BILFLÅTE: Ved å spesialisere seg innenfor �ere typer transport har Porsgrunnsbedriften fått mange ben å stå 
på. Det kommer godt med når konkurransen tilspisser seg. Alle foto: Stein Inge Stølen.

Kompetent nykomm er i forbundsstyret

Vi har brukt mye tid og  
krefter på å systematisere 
driften. Jeg tror mange kan  
tjene en hel del på å foreta  

en lignende prosess i  
sin bedrift.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0
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kontoret hos Nord�ord og Sunnmøre Bil-
lag (i dag en del av Fjord1-systemet) da en 
av sjefene i bedriften anbefalte henne å 
søke på transportlinjen i Molde. Etter endt 
utdanning �kk hun deretter jobb på sam-
ferdselsavdelingen i fylkeskommunen i 
Møre og Romsdal. Men Hilde var sulten 
på mer kunnskap. Kun avbrutt av frivillig 
arbeid med logistikk under OL på Lille-
hammer dundret hun videre med høg- 
skoleutdanning, også her med transport og 
logistikk på menyen.

I denne tiden møtte hun også mannen i 
sitt liv, Morten Natedal. Sammen bestem-
te de seg for å legge inn enda et gir i kom-
petanseløpet. De dro derfor til London og 

tok sine respektive mastergrader i logistikk 
ved University of Westminster. I denne 
tiden hadde også Hilde fast jobb i Sporvei-
en i Oslo, men �kk permisjon for å ta den 
svært relevante utdanningen i England. 
Som om ikke det var nok, gikk hun også 
gravid og �kk sitt første barn i denne  
perioden. Den som lurer på om Hilde kan 
ha �ere baller i lufta samtidig, trenger  
altså ikke tvile på det...

Tipp Transport vant IA-pris
Før hun utpå 2000-tallet slo seg ned 
sammen med Morten og resten av fami-
lien i Porsgrunn for å være med og drive 
Tipp Transport, høstet hun også viktige 
erfaringer med organisasjonsarbeid og 
politikk i Transportbrukernes Felles- 
organisasjon, samt jobbet en periode som 
markedssjef for Norgestaxi. Summen av 
alt dette er en erfaringsmessig sammen-
setning innen transport og logistikk som 
er få forunt. Dette har også kommet be-
driften til gode.

– Vi har brukt mye tid og krefter på å 
systematisere driften. Jeg tror mange kan 
tjene en hel del på å foreta en lignende 
prosess i sin bedrift. Det var en omfat-
tende jobb, og tidvis var det kanskje van-
skelig å se helheten. Men etter hvert så vi 
at dette faktisk fungerte. Med denne 
systemtankegangen som fundament, har 
det vært mye lettere å drive selskapet på 
en sunn måte, sier Hilde.

Det er heller ikke tilfeldig at Tipp 
Transport vant Telemarks pris for inklu-
derende arbeidsliv tidligere i år: De har 
blitt kjent for å ta vare på egne ansatte og 
inkludere nye medarbeidere. De er leden-
de på rekruttering og tar imot 3-5 lær- 
linger hvert år, samt tilrettelegger for  
eldre ansatte slik at de kan fortsette sin 
yrkesaktive virksomhet til godt over pen-
sjonsalder.

Rekruttering er et tema som Hilde  
virkelig brenner for. Hun sitter som nest-
leder i opplæringskontoret for Vestfold, 
Telemark og Buskerud og har mange 
tanker og ideer om hvordan en kan få 
�ere inn i lastebilyrket. Det er dette hun 
håper kan være hennes hovedbidrag i for-
bundsstyret.

– Vi står ovenfor en kjempeutfordring 
når det gjelder å få nok sjåfører bak rattet. 
Med de erfaringene vi har gjort oss i 
Tipp Transport, kombinert med det jeg 
har lært i andre logistikkrelaterte stillin-
ger, tror jeg vi kan bidra til at også andre 
medlemsbedrifter kan ta grep for å få inn 
ny og god kompetanse, avslutter Hilde.

SYSTEMATISK: Det er lite som �yter på kontoret  
til Hilde Natedal. Den ferske styrerepresentanten  
for region 3 gleder seg til å ta fatt på nye  
NLF-utfordringer.

Kompetent nykomm er i forbundsstyret



NLF-arrangementer på Arendalsuka:

Medlemsmøtet under Arendalsuka har 
blitt en populær og viktig arena for 
NLF-medlemmer i regionen. Alle som 
har spørsmål eller utfordringer til sam-
ferdelsledelsen, får anledning til å stille 
disse direkte til de som tar avgjørelsene.

Statsråd Ketil Solvik-Olsen har deltatt 
hvert eneste år siden han ble samferdsels-
minister og gikk heller ikke glipp av  
denne anledningen. Vegdirektør Terje 
Moe Gustavsen hadde også 
satt av tid til å snakke med 
NLFs medlemmer. Han 
hadde �ere tydelige 
budskap til de opp-
møtte:

– Vi skal ta mer 
på alvor at statistik-
kene vi presenterer 
fra kontroller, viser 
et uriktig bilde av 
hvor stor andel kjøretøy 
som har feil og mangler, 
og hvor mange sjåfører som 
bryter reglene. Det er jo fordi vi 
blir �inkere og �inkere til å plukke ut de 
vi skal kontrollere, forklarte Gustavsen.

Han trakk også frem utviklingen i 
drepte og hardt skadde i tra�kken, og 

fremhevet spesielt ulykkestallene for  
tunge godsbiler. Denne viser samme posi-
tive utvikling som øvrig tra�kk, men veg-
direktøren var likevel tydelig på at laste-
bilsjåfører fortsatt har mye å gå på når det 
kommer til bruk av sikkerhetsbelte.

Utfordringer fra NLF
Samferdselsministeren �kk �ere utfor-
dringer på direkten da han møtte 

NLF-medlemmene. Flere av 
disse kom fra NLF-direk-

tør Geir A. Mo:
– Vi mener at tran- 

sportkjøpere auto-
matisk må bøteleg-
ges i tilfeller der det 
avdekkes ulovlige 
lønns- og arbeids-
forhold, hvor det er 

tydelig at informa-
sjons- og påseplikten 

ikke er overholdt. 
I tillegg ga han klar be-

skjed om at terskelen for å stenge 
�elloverganger for tunge kjøretøy ved 
vanskelige vinterforhold må heves.

– Vi taper 80 millioner kroner hvert år 
på å stenge �ellovergangene. Mye av 

dette kan spares inn ved å la tunge  
kjøretøy slippe gjennom. Disse har ikke 
de samme siktutfordringene som mindre 
kjøretøy. Dette må vi kunne få til alle- 
rede i høst.

– Kan løses på kort tid
Statsråden tok begge utfordringene til 
etterretning og lovet å ta tak i problem-
stillingen rundt stengte �elloverganger 
raskt.

– Noen saker krever lange perspektiver 
og mye arbeid. Mens andre kan vi iverk-
sette omtrent umiddelbart. Dette tror jeg 
er en av de tingene vi kan ta en prat om 
i nærmere fremtid, fortalte Solvik-Olsen.

Samtidig gjorde han det helt tydelig at 

– Hvis dere er 
enige, skal ikke 
jeg stå i veien
Som ved foregående år deltok samferdselsminister  
Ketil Solvik-Olsen på NLF Agders medlemsmøte under 
Arendalsuka. Denne gangen også i selskap av vegdirektør 
Terje Moe Gustavsen. Sammen svarte de på viktige  
samferdselsrelaterte spørsmål.

Noen saker krever lange  
perspektiver og mye arbeid. Mens 
andre kan vi iverksette omtrent 
umiddelbart. Dette tror jeg er en 
av de tingene vi kan ta en prat  

om i nærmere fremtid.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

BLANT KJENTFOLK: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen setter pris                på både ros og kritikk fra lastebileierne. I år stilte Bertel O. Steen 
med lokale for arrangementet, noe som slo godt an hos menigheten.

ØNSKER ØKT BILBELTEBRUK: Vegdirektøren var svært posi-
tiv til ulykkesutviklingen, men håpet samtidig at enda 
�ere yrkessjåfører kan begynne å bruke bilbelte. 16 
prosent kjører fortsatt uten. Alle foto: Stein Inge Stølen
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han visste hvor landet lå når det kom til 
forekomsten av transportkriminalitet i 
Norge.

– Vi må være klar over at de største 
kjeltringene gjerne er de som absolutt 
har alt i orden ved kontroller, fordi de 
ikke skal bli tatt for småfeil og havne på 
radaren, uttalte samferdselsministeren.

Solvik-Olsen var også tydelig på at 
NLFs forslag om økte vekter, som nylig 
ble utarbeidet av en teknisk arbeidsgrup-
pe og fremlagt for Vegdirektoratet, ikke 
skal få politisk motstand.

– Hvis dere to er enige (Geir A. Mo 
og vegdirektør Terje Moe Gustavsen, 
red. anm.), skal ikke jeg stå i veien,  
understreket samferdselsministeren.

Undersøkelser viser at NLFs medlems- 
bedrifter 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. Denne utford- 
ringen kan heller ikke løses ved å rekrut-
tere sjåfører fra andre land. 

– Hele Europa sliter med sjåførmangel 
i mer eller mindre like stor grad. Derfor 
må myndighetene satse hardt på tilrette-
legging av utdanning for de som ønsker 
seg inn i yrket, samtidig som næringens 
vilkår må styrkes, understreket NLF- 
direktør Geir A. Mo under sin innled-
ning til seminaret «Wanted: Lastebil- 
sjåfører!». Her ble representanter fra myn-

dighetene og utdanningsinstitusjonene 
oppfordret til å legge frem mulige løs- 
ninger på den varslede sjåførkrisen.

30 prosent �ere søkere siden 2015
Charles Galaasen i SOTIN viste at yrkets 
popularitet blant ungdom som skal velge 
utdanning øker sterkt.

– Vi har sett gode resultater av arbeidet 
vi har lagt ned de siste årene. Dette har gitt 
en økt tilslutning til sjåførfaget. Vi har 892 
søkere i 2018, en økning på hele 30 prosent 
siden 2015. Det er få yrkesfag som kan vise 
til lignende tall. Vi ønsker også å innføre 
læreplassgaranti for alle lærlinger 
som er kvali�sert. Dette er  

Satte sjåfør- 
mangel og etikk 
på dagsordenen
NLF samlet både næringsrepresentanter, politikere  
og publikum til spennende seminarer under Arendalsuka. 
Der ble det heftige diskusjoner rundt noen av de viktigste 
sakene næringen står ovenfor, nemlig rekruttering og  
manglende etikk hos transportkjøpere.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

BLANT KJENTFOLK: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen setter pris                på både ros og kritikk fra lastebileierne. I år stilte Bertel O. Steen 
med lokale for arrangementet, noe som slo godt an hos menigheten.

 SKAL IKKE YTE POLITISK MOTSTAND: Innen temaet økte 
vekter for tunge kjøretøy understreket Solvik-Olsen at så 
lenge Vegdirektoratet og NLF er enige, skal ikke han stå i 
veien.

EN REAL VEKKER: Det er akutt sjåførmangel i transportnæringen og utfordringene vokser for hver dag. Charles Galaasen 
fra SOTIN stilte tydelige krav både til transportselskaper og myndigheter.
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NLF-arrangementer på Arendalsuka:

allerede på plass i enkelte regioner, målet 
er å gjøre dette landsdekkende.

Galaasen er tydelig på hva transport- 
bedriftene må gjøre for å sikre �ere yrkes-
sjåfører.

– De må fortsette å satse på lærlinger. 
Dette innebærer å sørge for skikkelig opp-
læring og å kvalitetssikre denne. De må 
tilby gode arbeidsforhold, bidra til godt 
samarbeidsklima mellom bedriften og 
skolen og jobbe langsiktig med rekrutte-
ringsarbeidet.

Samtidig hadde han klare bestillinger til 
myndighetene.

– De må sørge for at det er god kapasitet 
på førerkortopplæring. Dette innebærer 
utvidet kapasitet på landslinjene, �ere  
læresteder, samarbeid med private kjøre-
skoler og ikke minst utdanning av �ere 
sjåførlærere. 

Fra politisk hold stilte Torstein Tvedt 
Solberg (AP) fra Utdannings- og 
forskningskomiteen. Han lovet å ta med 
seg bestillingen fra Galaasen tilbake til 
Stortinget.

– Ofte er det bare små justeringer som 
skal til for å få til slike endringer. Jeg håper 
vi kan få til dette, fortalte Solberg. 

To sider av samme sak
Kostnadspress er en av faktorene som 
skremmer mange fra å velge sjåføryrket. 
Dette henger tett sammen med konkur-
ransen fra internasjonale aktører, hvor 
lønnsnivået ofte bare tilsvarer en brøkdel 
av en norsk gjennomsnittlig sjåførinn-
tekt. Enkelte lønns- og arbeidstids- 

modeller er direkte lovstridige, men også 
mange av vilkårene som er innenfor lov-
verket kan sies å være utenfor etikken. 
Derfor ble dette adressert i et eget semi-
nar, hvor logistikkguru Einar Spurke-
land og NTF-leder Lars Johnsen stilte 
til diskusjon og debatt.

– Transport er altfor billig og det får 

For syvende år på rad ble 
Arendalsuka en publikums- 
suksess uten like. NLF 
benyttet anledningen til å 
gjøre publikum oppmerk-
som på lastebilens rolle, 
både under arrangementet 
og i samfunnet generelt. 

NLFs mantra er som kjent «uten laste- 
bilen stopper Norge». Men de færreste 
forstår hvor fort samfunnet ville stoppet 
opp hvis lastebilene sluttet å kjøre. 

– Lastebilen er livsnerven som holder 
Norge i gang. Arendalsuka ville ikke 

vært mulig å gjennomføre uten tran- 
sportbedriftene som stiller opp hver 
eneste dag. Derfor er det viktig å tilret-
telegge slik at både bedriftene og sjåføre-
ne har gode og trygge rammer å jobbe 

innenfor, forteller NLF-direktør Geir A. 
Mo. 

For å sette dette i et tydelig perspektiv 
har NLF innhentet opplysninger fra 
lokale aktører i næringslivet for å �nne 

VIL BIDRA: Torstein Tvedt Solberg (AP) håper det bare skal små politiske justeringer til for å oppnå viktige endringer i 
kapasiteten for førerkortopplæring.

– Arendalsuka ville ikke vært mulig u ten lastebilen
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POLITISK FOLKEFEST: Arendalsuka arrangeres for syvende år på rad. For å sikre suksessen er både deltakerne, 
publikum og lokalsamfunnet helt avhengig av lastebilen. Foto: Mona Hauglid/Arendalsuka

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0



ringvirkninger langt utenfor transport- 
næringen. Så lenge det er rimeligere å  
eksportere varer, mister vi også arbeids-
plasser knyttet til videreforedling av for 
eksempel �sk. Dette blir nå sendt til an-
dre land for videre prosessering, fortalte 
NTF-lederen. Samtidig roset Johnsen 
NLFs søkelys på trygg transport fra  
ansvarlige transportører.

– Det dere har satt i gang med Fair 
Transport, det er som om jeg skulle ha 
gjort det selv.

Urealistiske forventninger
Einar Spurkeland har på sin side hatt lang 
fartstid på den andre siden av bordet, nem-
lig speditørleddet. Gjennom nærmere to 
tiår i DB Schenker-systemet har han sett 
både positive og negative sider ved logis-
tikknæringen. Nå advarer han mot �ere 
urovekkende tendenser.

– Femti prosent av de utenlandske bilene 
som kjører transport inn til Norge, kjører 
tomme ut igjen. Likevel skapes det en for-
ventning fra speditørene om at det �nnes 
returoppdrag, og prisene blir derfor for-
handlet kun til å gjelde én vei. Dette er en 
av utfordringene, fortalte Spurkeland.

Samtidig var han åpen på at enkelte  
speditører ikke opptrer redelig i anbuds-
runder.

– Vi må få myndighetene mer på banen 
for å luke ut de som fusker i anbudsrun-
dene og skaper et kunstig lavt kostnads-
nivå.

Spurkeland la heller ikke skjul på at 

Brings forretningspraksis var en stor del 
av problemet.

– Staten eier det største transport- 
selskapet i Norge. De er premissgivere 
for all privat transport. En del av løsning- 
en må være å stille krav til staten, å be 
om at de er med på å følge de lover og 
regler som gjelder.

svaret på spørsmålet: Hvis lastebilene 
sluttet å kjøre, hvor mange dager går det 
egentlig før lokalsamfunnet i Arendal 
stopper opp?

Arendal er, som alle andre byer og 
tettsteder i Norge, avhengig av en ubrutt 
og kontinuerlig transport av varer og tje-
nester. Uten dette vil kommunens 44 500 
innbyggere få store vanskeligheter med å 
få selv sine mest grunnleggende behov 
møtt. Som denne enkle oversikten viser 
tar det ikke mer enn én uke før hele sam-
funnet går fullstendig i stå.

Dag 1: Ferskvarer forsvinner
Frukt og grønt leveres daglig og butikk-
hyllene tømmes fort uten konstant på-
fyll. Allerede etter én dag vil det være 
bortimot tomt i frukt- og grønnsaks- 
diskene.

Dag 3: Dagligvarebutikkene 
stenger
Ifølge ASKO, som leverer varer til butik-
ker i Arendal og i regionen for øvrig, vil 
det stort sett være tomt for alle livsvik- 
tige og nødvendige varer etter tre dager. 
Etter dette vil butikkene se seg nødt til å 
stenge.

Dag 4: Restauranter og kafeer 
stenger
Lokale restauranter og kafeer har vanlig-
vis vareleveringer to ganger i uken. De 
kan holde det gående i �re dager før  
reservene er tomme.

Dag 5: Tomt for drivsto� på 
stasjonene
Circle K på Harebakken i Arendal selger 
rundt 15 000 liter daglig og har et reser-
velager på rundt 80 000 liter. Etter fem 
dager vil dette derfor være bunnskrapet. 
Fossile kjøretøy i området vil derfor ikke 
kunne brukes lenge etter dette.

Dag 7: Full stans i lokalsamfunnet
Alle hoteller i Arendal er nå tomme for 
både mat, sengetøy og håndklær, og må 
stenge dørene. Både privat- og kollektiv-
transport har stoppet opp på grunn av 
drivsto¨mangel. Folk kommer seg ikke 
på jobb og alle servicetilbud og tjenester 
blir derfor avviklet. Det er nå unntaks-
tilstand i Arendal.

ADRESSERTE ELEFANTEN I ROMMET: Det er vanskelig å snakke om rekruttering uten å snakke om kostnadspress. Mye av 
dette er skapt av urealistiske prisforventninger og manglende etiske føringer. Dette ble debattert av Einar Spurkeland 
og NTF-leder Lars Johnsen.

– Arendalsuka ville ikke vært mulig u ten lastebilen
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STENGER FORT: Selv om restauranter og kafeer ofte har 
store mat- og drikkelagre, vil bare de færreste kunne 
holde det gående lenger enn �re dager. Illustrasjons- 
foto: Colourbox
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NLF-arrangementer på Arendalsuka:

KREVER BEDRE PLANLEGGING: Den planlagte utbyggingen av E18/E39 forbi Kristiansand kan by på store problemer for 
tra�kkavviklingen i �ere år hvis ikke Nye veier AS og Statens vegvesen blir enige om rekkefølgen av prosjektene. Derfor 
møtte NLF regionens vegledelse for å se på mulige løsninger. Fra venstre:  Regionvegsjef Kjell Inge Davik, NLFs 
regionsjef Reidar Retterholt, NLF-direktør Geir A. Mo, fylkesleder i Agder Rita Birkeland og forbundsleder Tore Velten. 
Foto: Knut Gravråk

GODT BESØKT: Arendalsuka har de siste årene hatt mellom 70 000 og 80 000 besøkende. Årets arrangement forventes å 
ha like gode publikumstall, om ikke enda høyere.

NLF markerte seg sterkt 
både i gatebildet og blant 
politikere. Under hele 
uka ble det gjennomført 
viktige møter og sam- 
taler, samtidig som 
publikum �kk vite mer 
om både lokale og  
nasjonale merkesaker.

Arendals-
uka i bilder

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

FRIVILLIGE NLF-ERE: I år hadde NLF stand i en av de 
travleste gatene i sentrum. NLFs frivillige hadde derfor 
nok å gjøre. Fra venstre: Kåre Myrvang, Otto Veråsdal, 
Dag�nn Myrvang og Helge Gustafson.

PUBLIKUMSMAGNET: NLF og opplæringskontoret hadde 
også i år satt opp en lastebilsimulator. Denne var svært 
populær både blant store og små.

HØYT SIKKERHETSNIVÅ: Det var markant tilstedeværelse 
av politi med gode ressurser for bekjempelse av ulovlige 
demonstrasjoner og sikkerhetstrusler.

MØTTE LO-LEDEREN: Uformelle men viktige møter er en 
sterk tradisjon under Arendalsuka. Hans-Christian 
Gabrielsen har ledet LO i et års tid og har markert seg 
som en tydelig skikkelse i fagbevegelsen. NLF-direktør 
Geir A. Mo og forbundsleder Tore Velten diskuterte blant 
annet sosial dumping og uredelige transportaktører 
under møtet.

HVILKET UTSTYR VIL 
DU BRUKE MER TID PÅ?

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

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

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

Ser tvilsomme fraktbrev hver eneste dag

Dette skal fraktbrevet inneholde:
Lovhjemmel: §2a i forskrift om internasjonal 
person– og godstransport, samt kabotasje av  
26. mars 2003 nr. 402, som trådte i kraft 1.juli 2011

•   Avsenderens navn, adresse og underskrift

•   Transportørens navn, adresse og underskrift

•   Mottakers navn og adresse, samt, etter at  
godset er levert, mottakers underskrift og 
dato for levering

•   Sted og dato for overtakelse av godset,  
samt sted der godset skal leveres

•   Den alminnelige betegnelsen på godset,  
emballeringsmetoden, samt, dersom det gjelder 
farlig gods, en allment anerkjent betegnelse på 
godset, sammen med antallet pakker og særlig 
merking og nummerering av pakkene

•   Godsets bruttovekt eller mengde gods  
uttrykt på annen måte

•   Motorvognens og tilhengerens nummerskilt

TOTALT KAOS: Papirene som skal dokumentere  
et kabotasjeoppdrag varierer fra å være 
maskinskrevne og tydelige, til å bare være 
håndskrevne kruseduller på et ferdigstemplet 
fraktbrev.



2323NLF-MAGASINET 2018 • NR 5

Ser tvilsomme fraktbrev hver eneste dag



Mangelfull dokumentasjon:

Det utføres regelmessige kabotasjeoppdrag på norske 
veger med mangelfull dokumentasjon. For mens regelverket 
er tydelig på hva et fraktbrev skal inneholde av informasjon, 
står det ingen steder at innholdet faktisk skal være lesbart.

Uklare retningslinjer rundt krav til utfyl-
ling av fraktbrev gir kriminelle transpor-
taktører fritt spillerom. NLF-Magasinet 
har fått tilgang til ferdigstemplede frakt-
brev som utleveres til sjåfører i enkelte 
utenlandske selskaper. Disse fylles ut for 
hånd og benyttes deretter som dokumen-
tasjon på turer både til og fra Norge, og 
internt i Norge under kabotasjeoppdrag. 
Men det er ofte fullstendig umulig å tol-
ke navn, adresse, underskrifter, datoer og 
annen viktig informasjon som fraktbrevet 
skal inneholde. 

Og verst av alt: Dette er ikke ulovlig. I 
alle fall ikke etter dagens regelverk.

Mangler ofte vesentlige detaljer
Praksisen forårsaker stor frustrasjon hos 
kontrollører som prøver å sette sammen 
et bilde av bevegelsene til et kabotasje- 
kjøretøy, hvor ofte språkbarrierene er  
store og den skriftlige dokumentasjonen 
gjerne er eneste faste holdepunkt.

Etter det NLF-Magasinet blir fortalt 
fra uteapparatet i Vegvesenet, er det ikke 
uvanlig at kontrollører vegrer seg for å 
følge opp kabotasjesaker med tvilsom  
dokumentasjon. Både fordi disse er spe-
sielt tidkrevende, men også fordi  

retningslinjene for hvordan lovverket skal 
håndteres er uklare. Kontrolleder Bjørn 
Uno Rogneby ved Statens vegvesen på 
Jessheim forteller at han opp-
lever denne problemstil-
lingen opptil �ere gan-
ger daglig.

– Det mangler 
ofte både kjenne-
merker på kjøre-
tøyet og navnet 
på transport�r-
maet, slik at det er 
umulig å se hvem 
som har utført opp-
draget i ettertid. De 
feltene som er fylt ut er 
veldig ofte uleselige. Det 
gjelder spesielt navn, adresse og 
signaturer på både avsender og transpor-
tør.

Speditører bidrar til kaoset
Rogneby erfarer også at denne dokumen-
tasjonen er vanskelig å ska¨e, selv når 
Vegvesenet tar kontakt med de norske 
speditørene for å få ettersendt korrekt 
informasjon. 

– Det er snakk om noen få konkrete 

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

OPPGITT: Kontrolleder Bjørn Uno Rogneby i Statens 
vegvesen opplever daglig å bli møtt med mangelfull 
dokumentasjon på kabotasjeoppdrag.

Fraktbrev blir regelrett pyntet på. 
Oftere og oftere ser vi at det kun  

er oppgitt trallenummer på  
internasjonale fraktbrev.  

Da er det full stopp.

IKKE ENKELT Å TYDE: Girteka opererer gjennom to underselskaper i Norge, UAB Girmeta og UAB ME Transportas. Traller 
byttes regelmessig mellom kjøretøy fra de to datterselskapene, noe som skaper stor forvirring for kontrollører i Statens 
vegvesen. Girteka opplyser imidlertid til NLF at de nå har endret fraktbrevene slik at det tydelig fremkommer at UAB 
Girmeta og UAB ME Transportas tilhører Girteka–gruppen.
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Mangelfull dokumentasjon:

punkter som er påkrevd ved utfylling av 
et fraktbrev. Selv etter at vi spesi�serer 
disse, hender det at vi får ettersendt nye 
fraktbrev fra speditørene som heller ikke 
oppfyller kravene. Da tenker jeg at man 
enten er svært kunnskapsløs, eller så gjør 
man seg dumme for å omgå regelverket.

Rogneby peker videre på manglede ret-
ningslinjer i Vegvesenets kontroll- 
instruks.

– Det står ingen føringer knyttet til 
lesbarhet. I praksis kan man bare fylle ut 
med en krusedull eller strek, og vi kan 
ikke gjøre noe med det. Hvis man �kk 
spesi�sert i instruksen at alle utfylte  
detaljer i fraktbrevene skal være lesbare, 
ville det vært enklere å forholde seg til. 

Da ville også likebehandlingen blitt 
bedre. Det aller beste hadde vært om 
fraktbrevene måtte fylles ut digitalt og 
signeres for hånd. Da ville det både blitt 
enklere å lese og tolke innholdet, sam-
tidig som muligheten for at sjåførene 
kan sitte i bilene og lage fraktbrev på 
egenhånd reduseres.

Et nasjonalt problem
Kontrollørene på Jessheim er ikke alene 
om å kjenne fraktbrevkaoset på kroppen. 
I Rogaland stopper kontrolleder Kenneth 
Holm Vestby stadig vekk transportører 
som utnytter det utydelige regelverket.

– Jeg ser dette hver bidige dag. Det jeg 
opplever ofte er at det er fylt ut fraktbrev 
med forskjellige typer penner. Noen ele-
menter er fylt ut med kulepenn, andre 
med en annen penn eller blyant. Regi- 
streringsnumre blir strøket over og erstat-
tet med nye. Fraktbrev blir regelrett  
pyntet på. Oftere og oftere ser vi at det 
kun er oppgitt trallenummer på inter- 
nasjonale fraktbrev. Da er det full stopp. 

Vestby er ikke i tvil om at dette gjøres 
med viten og vilje. Også fra de norske 
speditørenes side. En mer spesi�kk  
instruks ville kunne hjelpe på, mener  
han.

KLAR TIL UTFYLLING: Sjåfører som kjører for Kreiss 
blir utstyrt med bunkevis av ferdigstemplede 
fraktbrev, som de deretter fyller ut for hånd etter 
hvert som de får oppdrag. Dette fører ofte til krøll ved 
kontroller.

KONTROLLØRENES MARERITT: Med dette som utgangs-
punkt skal Statens vegvesen klare å �nne ut hvem som 
har signert på avsendersiden. Lykke til.
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En E-postkorrespondanse 
mellom Vegdirektoratet 
og et utenlandsk transport-
�rma kaster lys over hvor-
dan regelverket tolkes fra 
sentralt hold. Seniorråd- 
giver Anne Lise Lehne 
oppgir at hvert eneste 
fraktbrev skal ha avsenders 
signatur. 

I korrespondansen som NLF–Maga-
sinet har fått innsyn i etterlyser Vlan-
tana informasjon rundt krav til doku-
mentasjon ved kabotasjeoppdrag. 
Problemstillingen som diskuteres 
omfatter bytte av trekkvogner under 
kjøring av en tralle og hvorvidt sjå-
føren i trekkvogn nummer to kan 
fylle ut et nytt fraktbrev på egen-
hånd når han overtar trallen.

Ifølge Vegdirektoratet 
er ikke dette tillatt, med 
mindre det håndskrevne 
fraktbrevet også er un-
derskrevet av avsenderen. 

«Dette betyr for din 
henvendelse at sjåføren av 
lastebil nummer to ikke 
selv kan utstede nytt 
fraktbrev», skriver Lehne 
i sitt svar til Vlantanas 
logistikkdirektør Ruta 
Sakalauskaite.

I praksis må derfor av-
sender være informert 
rundt planleggingen av 
kjøreruten og skal signere 
på samtlige fraktbrev 
som er påkrevd hvis 
transporten skal fullføres 
med �ere kjøretøy.  

Eksemplene NLF–
Magasinet har fått til-
gang til viser at dette ofte 
ikke er tilfelle: Enten er 
avsenderfeltet 
f u l l s tend ig 

Alle fraktbrev skal ha 
avsenders signatur

er ikke dette tillatt, med 
mindre det håndskrevne 
fraktbrevet også er un
derskrevet av avsenderen. 

henvendelse at sjåføren av 
lastebil nummer to ikke 
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fraktbrev», skriver Lehne 
i sitt svar til Vlantanas 
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Sakalauskaite.
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gang til viser at dette ofte 
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ULOVLIG TRALLEBYTTE?: Vegdirektoratet er tydelige på at alle fraktbrev skal underskrives av avsender. Det betyr at et trallebytte, slik man observerer her hos Vlantana på Gardermoen, 
er ulovlig med mindre fraktbrevet som følger bil nummer to også er underskrevet av avsenderen.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

Vegdirektoratet: 
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Mangelfull dokumentasjon:

Elektroniske 
fraktbrev er 
løsningen
Papirløs frakt er ikke bare positivt 
fra et miljøperspektiv. Det vil også 
løse mange av dagens utfordringer 
knyttet til manipulering av doku-
mentasjon. Men når vil elektroniske 
fraktbrev være på plass?

Den 30. april sendte regjeringen 
ut et høringsforslag om å tillate 
bruk av elektroniske fraktbrev. 
Svarfristen gikk nylig ut og arbei-
det med å gjennomgå tilbakemel-
dinger fra de forskjellige instanse-
ne er nå i gang. NLF understreket i 
sitt høringssvar viktigheten av å 
fremskynde innførsel av såkalte  
e–CMR.

– Et elektronisk fraktbrev er 
raskt og enkelt å fremlegge for kon-
trollmyndighetene. Dette har man 
allerede testet ut i �ere av pilot- 
prosjektene som er gjennomført. 
Det er ingen grunn til å nøle. Jo før 
man får dette på plass, jo bedre, 
sier administerende direktør i NLF, 
Geir A. Mo.

Støttes av Justisdepartementet
Kommunikasjonssjef Gunnar A.  
Johansen i Justis– og beredskaps-
departementet tror også e–CMR 
kan løse dagens utfordringer.

– Elektroniske fraktbrev vil trolig 
kunne avhjelpe problemer med ule-
selig skrift og signatur, ufullsten-
dig utfylling av fraktbrev og større 
sikkerhet for at fraktbrevet er au-
tentisk og dermed ikke manipulert. 

Johansen legger til at vegfrakt-
konvensjonen og departementets 
ansvar for vegfraktavtaler legger 
enkelte føringer, men at det utover 
dette vil være viktig å vurdere næ-
ringens egne forslag til løsninger.

blankt, eller så er det bare 
noen streker og kruseduller 
der både navn, adresse og 
signatur skal være oppført.

Bytte av trekkvogn  
kompliserer bildet
Som korrespondansen 
mellom Vlantana og Veg-
direktoratet viser, er det 
ikke uvanlig at utenland-
ske aktører opererer med 
�ere trekkvogner på ett 
og samme oppdrag. Det-
te kompliserer doku-
mentasjonsbildet ytter- 
ligere, siden man i en-
kelte tilfeller utløser 
kabotasjeoppdrag også 
ved typiske eksport- 
turer fra Norge. Ek-
sempel: Når en uten-
landsk lastebil henter eksportlast i Norge, 
kjører et stykke, og så bytter tralle innen-
for Norges grenser, regnes det som en 
kabotasjetur selv om lasten kjøres ut av 
landet med det neste kjøretøyet. Dette 
fordi kabotasjereglene følger trekkvog-
nen, og ikke lasten. 

Men hva står det i 
fraktbrevet? Ofte vil 
det �nnes ett eksem-
plar signert av avsen-
der hvor det oppgis at 
lasten kjøres ut av lan-
det, og ett håndskre-
vet eksemplar som 
viser at bilen bare har 
kjørt i Norge. Det 
opprinnelige signerte 
fraktbrevet følger las-
ten videre ut av lan-
det, mens det hånd-
skrevne fraktbrevet 
blir igjen i trekkvog-
nen i Norge. Dette er 
altså, ifølge Vegdi-
rektoratet, ikke lovlig 
med mindre samtli-
ge fraktbrev er sig-
nert av avsenderen.

«ALLE» BRYTER REGLENE: Her har sjåfører fra Girteka, 
Kreiss og Bring Trucking selv fylt ut fraktbrevene under 
transport for henholdsvis Bohus, Vectura (Vinmonopolet) 
og Glava tidligere i år. Alle disse fraktbrevene mangler 
avsenders underskrift. Ifølge Vegdirektoratet er dette 
derfor å regne som ulovlig kabotasje.

 MEXICAN FIESTA
I TRUCK DEAL

VÅRT NYE MEKSIKANSKE MATTILBUD
ER NÅ I TRUCK DEAL

NLF 
TRUCK 
DEAL

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

utvalgte varer hos Circle K.
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Nå kan du nyte burrito, quesadilla, og tortillachips 
som en del av Truck Deal menyen. Prøv de nye 
spennende rettene på en Circle K stasjon nær deg. 
Du får 25 % rabatt ved å vise frem NLF-medlemskortet 
eller NLF-oblat på Koppen.
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Administrerende direktør  
i Kreiss, Andrejs Petrovs,  
sa opp jobben med nærmest 
umiddelbar virkning i som-
mer. Avgangen kommer i 
kjølvannet av en rekke opp-
slag i forskjellige medier de 
siste månedene. Samtidig 
fortsetter Arbeidstilsynets 
saksgang mot selskapet.

Da NLF-Magasinet tidligere i år satte 
søkelys på Kreiss’ virksomhet i Norge, 
deriblant gjentatte brudd på regler for 

lønns- og arbeidsvilkår, ble selskapet 
gjenstand for oppmerksomhet langt  
utover transportnæringen. Flere riksdek-
kende medier plukket opp saken og stilte 
store spørsmålstegn ved Kreiss’ manglen-
de vilje til å forholde seg til norske lover 
og regler ved kabotasjekjøring i Norge.

Vil ikke oppgi årsak
Arbeidstilsynet har nå valgt å slå sammen 
�ere uavhengige tilsynssaker til en større 
samlesak mot selskapet, hvor de stiller 
krav til innhold i arbeidsavtaler og doku-
mentasjon av lønn for �ere utvalgte  
sjåfører som kjører kabotasje for Kreiss i 
Norge. Samtidig løper dagbøter mot sel-
skapet tilknyttet et vedtak som har vært 
gjeldende fra begynnelsen av april.

Nylig valgte også administrerende  
direktør Andrejs Petrovs å si opp sin stil-

ling i Kreiss med nærmest umiddelbar 
virkning. Petrovs har ikke besvart 
NLF-Magasinets henvendelser hvor vi 
spør om bakgrunnen for avgjørelsen. På 
sin LinkedIn-pro�l skriver han imidlertid 
følgende: «Dette var en vanskelig avgjør- 
else etter så mange år i et spennende  
selskap, men det er på tide å se etter nye 
utfordringer, og etter en kort pause å se 
etter nye personlige og karrieremessige 
muligheter.»

I kommentarfeltet legger ikke tidligere 
samarbeidspartnere og speditører skjul på 
at nyheten kommer som en overraskelse. 
Petrovs avslører heller ikke hvilke planer 
han har videre.

Arbeidstilsynet:  
Fikk 24 kroner i timelønn
Siden NLF-Magasinet i nummer 3/2018 

Andrejs Petrovs:

Kreiss-direktør 
sier opp midt i 
tilsynskaos

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0
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omtalte Arbeidstilsynets pågående til-
synssaker mot Kreiss har følgende spørs-
mål stått ubesvart: Hva får sjåførene 
egentlig i lønn? I kontraktene fremkom 
det at de har 370 Euro i grunnlønn per 
måned, og forplikter seg til en ukentlig 
arbeidstid på 56 timer – totalt 240 timer 
i måneden. Fordelt på timeantallet utgjør 
dette i underkant av 15 kroner per time. 

Selv i tilfeller hvor utenlandske sjåfører 
kjører kabotasje i Norge uten å få den lov-
pålagte minstelønnen, er det vanlig å få 
et tillegg utover grunnlønnen. Mange 
selskaper kaller dette et «nordisk» tillegg, 
som typisk tilsvarer en timelønn på rundt 

50 kroner. Derfor var det forventet at  
Arbeidstilsynet ville �nne summer i den-
ne størrelsesordenen ved de faktiske ut-
betalingene til Kreiss-sjåførene. Men i et 
ferskt brev fra Arbeidstilsynet til Kreiss 
hvor de minner om dagbøtene som fort-
satt løper, fremgår det at de har 
regnet ut timelønnen til en 
konkret sjåfør til 2,57 
Euro. Dette tilsvarer 
24 kroner.

Arbeidstilsynet 
skriver derfor i sitt 
brev: «Ved gjen-
nomgang av til-
sendt dokumenta-
sjon viste det seg 
at virksomheten 
ikke har utbetalt 
lønn i henhold til lov 
om allmenngjøring av  
tari¨avtaler.» De konkluderer 
også at «mottatt lønnsslipp viser at 
det er grunnlønn fra hjemlandet som  
ble utbetalt i kontrollperioden», som  
Arbeidstilsynet altså har beregnet til 
rundt en syvendedel av norsk minstelønn.

Flere kabotasje- og  
ukehvil-anmeldelser
Ved �ere anledninger i 2018 har også  
Statens vegvesen gått til anmeldelse av 
selskapet. Her er det brudd på kjøre- og 
hviletidsreglene knyttet til ukehvil, samt 
ulovlig kabotasje, som har vært hovedpro-
blemene. Ved to anledninger nektet 

Kreiss-sjåfører å stoppe for kontroll i  
Rogaland og måtte innhentes av politiet. 
Etter samtale bekreftet begge at de ikke 
hadde tilbrakt en eneste natt utenfor  
kjøretøyet de siste ukene, og at arbeids- 
giveren krevde at de bodde i bilene i tre 

måneder i strekk – stikk i strid med 
reglene for kjøre- og hviletid, 

som krever at sjåførene 
avholder sin regulære 

ukehvil på 45 timer 
utenfor kjøretøyet.

I tillegg dukker 
det ofte opp spørs-
mål rundt hvor 
lenge kjøretøyene 
faktisk be�nner seg 

i Norge. Det er ikke 
uvanlig at sjåførene 

mangler dokumentasjon 
som viser hvor de faktisk 

har befunnet seg, selv om det 
mistenkes at de har kjørt kabotasje i 

Norge langt utover de syv dagene reglene 
stipulerer. Ved ett tilfelle ble det gjennom 
utskrifter fra tachografen vist at en 
Kreiss-sjåfør hadde tilbakelagt 3 000 kilo- 
meter i Norge uten å kunne gjøre rede for 
hvor han hadde vært.

– Vi har etterspurt dokumentasjon som 
beskriver aktiviteten i dette tidsrommet. 
Det foreligger ikke per dags dato. Vi har 
derfor rutinemessig videresendt saken til 
Vegdirektoratet for videre oppfølging, 
forklarer kontrolleder Kenneth Holm 
Vestby.

KJØRER FORTSATT NORSK FISK: Til tross for tydelige bevis 
på sosial dumping har Kreiss nok å gjøre i Norge. 
Storkundene �nner de i �skeri- og oppdrettsnæringen.

Arbeidstilsynet har nå  
valgt å slå sammen �ere 

uavhengige tilsynssaker til  
en større samlesak mot  

Kreiss



Pliktmessig avhold:

Den store alkolås testen
Stadig �ere transport- 
bedrifter velger å installere 
alkolås i sine kjøretøy. I dag 
�nnes det �ere leverandører 
som tilbyr forskjellige total-
løsninger – her får du alt du 
trenger å vite for å velge 
alkolåsen som passer deg  
og din bedrift. 

Som yrkessjåfør er pliktmessig avhold en 
selvfølgelighet, både med hensyn til  
alkohol og øvrige rusmidler. Derfor har 
oppmerksomheten rundt alkolåsløsning- 
er økt betraktelig etter hvert som tekno-
logien har blitt mer pålitelig og rimelig 
i innkjøp. Antallet transportkjøpere og 
kunder som legger inn krav om alkolås 
ved anbudsrunder øker i takt med dette, 
godt hjulpet av myndighetenes innførsel 
av påbud om alkolås i persontransport-
kjøretøy.

Fire hovedleverandører  
til transportnæringen
Men hvordan går du som bedriftseier 
frem når du skal ska¨e, installere og 

drifte et alkolåssystem i ett eller �ere 
kjøretøy? Og, ikke minst – hvilken løs-
ning skal du velge? Det er akkurat dette 

NLF-Magasinet her skal forsøke å hjel-
pe deg med. Først av alt: Det �nnes 
mange tilbydere der ute, men på det  

FORNØYDE SJÅFØRER: For Kjell Abrahamsen, Reidulf Karlsen og Ulf Sandstrøm er alkolås nå en fast del av hverdagen. 
De er alle ansatt i selskapet Miniekspress Transport AS, som benytter to forskjellige alkolåsløsninger i sine biler.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

•  For å være en godkjent alkolås for bruk på 
norske kjøretøy skal enheten ha testserti�-
kat på at den tilfredsstiller EN 50436-
1:2014 eller EN 50436-2:2014 utstedt av et 
akkreditert laboratorium. 

•  Alkolåsen skal ha komponent-typegodkjen-
ning (E-merket) etter gjeldende regelverk 
for elektromagnetisk kompatibilitet for  
kjøretøy. 

•  Arbeid på alkolås skal utføres på et  
godkjent alkolåsverksted eller ved fabrikk-
montering gjennom kjøretøyfabrikanten. 

•  Alkolåsen skal være innstilt slik at kjøre- 
tøyet kun kan startes eller settes i bevegel-
se om alkoholkonsentrasjonen i førerens 
pust måles til å være mindre enn 0,10  
milligram alkohol per liter luft.

•  Føreren må avgi en godkjent pusteprøve  
for å kunne starte eller sette kjøretøyet i 
bevegelse. Alkolåsen kan ha en fristarttid 
på maksimalt 30 minutter. 

Dette er alkolås-regelverket
Vegdirektoratet har gjennom forskrift for alkolås, alkolås- 
verksteder mv. fastsatt hvilke regler og krav som må følges  
for bruk av alkolås. Her er de viktigste: 
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Den store alkolås testen

Alås
Produktbeskrivelse: Autowatch

Dimensjoner: 130x60x35 mm

Installeringskostnad: 
0,- ved tegning av leasingavtale (inkluderer montering, kalibrering, service og 
support). Gratis montering i kjøreavstand på 200 km fra Larvik. Utover dette blir 
kunden belastet for rimeligste reisevei. Hvis en ønsker å kjøpe ut enheten er dette 
også mulig og koster 8 000,- per stk.

Kalibreringskostnad og løsning: 
399,- per mnd per enhet (inkluderer leie av enheten, kalibrering, service og support). 
Denne summen reduseres til 250,- per mnd for år 2 og 199,- per mnd for år 3. 
Kunden sender utstyret per post til Alås for kalibrering og service ved behov. For 
kunder som har kjøpt ut utstyret er kalibrerings- og servicekostnader 199,- per mnd 
per enhet. 

Tilleggsinformasjon: 
Enheten har en startmekanisme som oppvarmes når bilen låses opp og er klar  
til bruk når sjåføren setter seg inn. Systemet kommer med en mulighet for  
direktesending av blåsehistorikk.

PRAKTISK SYSTEM: Morten Opdahl har brukt Alås’ AutoWatch-system 
over lengre tid og er godt fornøyd.

FERDIG MONTERT: Enheten kan plasseres på  
�ere steder, men Miniekspress har valgt denne 
løsningen i dashbordet. Det er også installert et 
eget indikatorlys i knappepanelet.

norske markedet er det �re som kan reg-
nes som leverandører av totalløsninger 
hvor en både får selve enheten installert, 
samt blir fulgt opp med årlig kalibrering 
og tilbud om bistand hvis det skulle av-
dekkes alkoholbruk som utløser 
HMS-tiltak. Disse er henholdsvis Alås, 
Fartskriver, KGK/Dräger og Dignita. 

Forskjellene størst ved  
service og kalibrering
Det er i dag en lang rekke NLF-bedrif-
ter som har alkolås installert. Mange av 
disse har �ere års erfaring med bruk og 
oppfølging av systemene. Derfor er det 
disse som utgjør testpanelet i denne 
sammenhengen. Allerede nå kan vi av-
sløre at ingen opplever nevneverdige 
tekniske problemer ved selve enhetene i 
bruk – alle er stort sett fornøyd med løs-
ningene i praksis. De store forskjellene 
kommer først frem ved service og kali-
brering. Her har leverandørene valgt 
forskjellige metoder og kostnadsmodel-
ler som kan være utslagsgivende for hvil-
ket valg den enkelte bedrift tar.

Alle priser oppgitt i denne testen er 
eksklusiv merverdiavgift. Samtlige  
enheter er serti�sert etter standardene 
EN50436-1 og EN50436-2. Sistnevnte 
sikrer at alkolåsen tåler bruk i 
temperaturer fra -40C til +85C.

•  Ved bytte av fører skal den nye føreren 
av kjøretøyet avgi pusteprøve.

•  Det skal ikke være en forbikoblings-
funksjon for alkolåsen i kjøretøyet.  
Dersom strømtilførselen brytes på  
alkolåsen, skal kjøretøyet ikke kunne 
settes i bevegelse.

•  Alkolåsen kan ha en funksjon for over-
styring dersom det oppstår nødsitua-
sjoner. Bruk av en slik nødfunksjon 
skal meldes og registreres hos faglig 
ansvarlig i alkolåsverkstedet.
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Produktbeskrivelse: Dräger IL 7000

Dimensjoner: 138x61x36 mm

Installeringskostnad:  
11 500,- for installasjon, herav 9500,- for selve enheten og resten for monterings-
arbeid (ca. 1,5-2 timer). Ingen abonnementskostnader.  

Kalibreringskostnad og løsning: 
850,- / 12 mnd. Utføres av tekniker på montert utstyr i lastebilen etter avtale med 
kunden.

KGK / Dräger      En fordel å 
sende enheten 
i posten
Hos Miniekspress har både Alås’ 
og KGK/Drägers løsning blitt tes-
tet ut i et års tid. Totalt har de  
27 alkolåser montert, henholdsvis 
17 biler med Alås og 10 med Drä-
ger. Daglig leder Kaj Gjerstad har 
bare positive ting å melde om beg-
ge løsningene, men ser klare for-
deler ved å slippe service på fast-
montert utstyr i bilen.

– Vi mottar ferdig kalibrerte  
enheter i posten fra Alås når det er 
tid for kalibrering av enhetene. Så 
sender vi den gamle enheten tilba-
ke. På den måten slipper vi å kjøre 
bilene til et servicepunkt. På bilene 
hvor vi har montert Dräger-en- 
heter har vi likevel funnet en god 
ordning hvor KGK drar ut til  
lastebilene når de er parkert på 
Gardermoen og utfører kalibrerin-
gen på stedet der.

Gjerstad opplyser at monte-
ringsarbeidet også er uproblema-
tisk.

– Enten leveres bilene nye med 
alkolås fra leverandør, eller så 
kommer montørene hit til oss og 
gjør jobben på et par timer.

Sjåfør Morten Opdahl bruker 
låsen til daglig. Han forteller at 
det er viktig å �nne riktig puste-
teknikk.

– Mange blir nok litt ivrige når 
de skal puste for første gang og tar 
i for hardt. Da virker det ikke. 
Trikset er å puste rolig og jevnt, da 
starter bilen hver gang. Det er en-
kelte tyggegummier som slår ut, 
og noen kornsorter i brød og rund-
stykker. Men hvis en opplever  
dette er det bare å skylle munnen 
med vann og prøve igjen.

GOD LØSNING: Ulf Sandstrøm bruker Drägers IL 7000. Denne er fastmontert og krever service i bilen, men 
Miniekspress har fått til en praktisk avtale om kalibrering på Gardermoen mens sjåførene har hvilepause. 

MONTERT I A-STOLPEN: I denne bilen er Dräger-enheten montert i A-stolpen. Dette er en god løsning på de 
kjøretøyene der dette kan gjøres uten at det går på bekostning av sikt.

Pliktmessig avhold:
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     Burde vært 
standard i alle 
lastebiler
Utengen Transport har benyttet 
Fartskrivers alkolås i en årrekke. 
Avdelingsleder René Tanderup har 
bare positive ting å melde. Han me-
ner det er et stort pluss at løsning- 
en også kan bestilles som fabrikk-
utstyr på Volvo.

– Vi har alkolås montert på åtte 
kjøretøy, derav seks tankbiler. Dis-
se var allerede installert da jeg  
begynte å jobbe her for fem år si-
den. Vi har ikke opplevd nevnever-
dige tekniske problemer og kalibre-
ringen som utføres årlig er 
unnagjort på maks en halvtime. På 
noen av bilene kom løsningen fer-
digmontert fra fabrikk, og på disse 
utføres kalibreringen i sammen-
heng med EU-kontrollen på verk-
stedet. Da sparer man en ekstra tur 
til Fartskriver for kalibrering.

Tanderup sier han er overrasket 
over hvor enkelt og pålitelig 
systemet er i bruk og anbefaler  
andre bedrifter å installere alkolås.

– Det burde vært standard i alle 
lastebiler. Alkohol og yrkestra�kk 
hører ikke sammen.

Fartskriver
Produktbeskrivelse: Alcolock L series

Dimensjoner:140x50x25 mm

Installeringskostnad: 
10 850,- (veiledende, varierer iht. volum) 
Fem gjenbrukbare munnstykker følger med. 
25 ekstra munnstykker koster 145,- 

Kalibreringskostnad og løsning: 
610,- / 12 mnd. Utføres på verksted godkjent av Fartskriver. 
Det er mulig å utføre kalibrering selv ved å gå til innkjøp av eget utstyr.  
Dette består av en regulator og en gass�aske med veiledende pris på 6 409,-. 
Gass�asken varer til mellom 60 og 70 kalibreringer, ny gass�aske har en 
kostnad på 3 200,-.

Tilleggsinformasjon: 
Brukere av Alcolock kan også kjøpe tilgang til AlcoFleet, et web-basert system 
hvor loggen fra alkolåsen kan lagres og rapporter kan hentes ut. Pris på 
AlcoFleet varierer basert på volum. 1-50 kjøretøy har en årlig kostnad på  
kr. 4000,-, 51-100 kjøretøy har en årlig kostnad på kr. 6000,-, etc. Dersom  
det er ønskelig å overføre data fra alkolåsenhet til AlcoFleet kreves en  
Download Station, denne koster i dag 3 850,-.

FLERE ÅRS ERFARING: René Tanderup har kjørt med alkolås i fem år. Han 
har ingenting å utsette på Fartskrivers Alcolock-løsning.

SKJULT LØSNING: Hos Utengen Transport er 
alkolåsen montert helt nederst ved fotbrønnen 
og er ikke synlig fra førersetet.
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Et femte alternativ 
snart på plass
Alkolås-løsningen Foxguard er også tilgjenge-
lig på markedet og representeres i Norge av 
RSA i Drammen. Produsenten kommer opprin-
nelig fra Sverige hvor det er over 10 000 slike 
alkolåser i daglig drift. 

Produktsjef Børre Johannesen i Foxguard  
Alkolås Norge opplyser at de er i etablerings-
fasen og derfor ikke er klare med forhandler- 
og monteringsnettverk på nåværende tids-
punkt, men understreker at dette kommer. 
Veiledende pris på alkolåsene fra Foxguard 
oppgis til kr. 12 100,- og montering er stipu-
lert til kr. 1 895,-, inkludert 25 munnstykker 
og 24-timers service i tre år fra monterings-
dato. Den årlige kalibreringsprisen er satt til 
kr. 895,-.

Pliktmessig avhold:

Produktbeskrivelse: Dignita AL-100

Dimensjoner: 135x60x28 mm

Installeringskostnad: 
1 900,- for selve monteringen, mens enheten leies for 199,- pr mnd.  
Hvis ønskelig kan montering og kalibrering også inkluderes i leieavtalen.

Kalibreringskostnad og løsning: 
795,- / 12 mnd. Kunden sender utstyret per post til Dignita Systems  
og får denne returnert ferdig kalibrert med nytt batteri og 3x nye munnstykker 
innen fem arbeidsdager.

Dignita Systems

PRODUSERER SELV: Dignita Systems er et datterselskap av Smart Start LLC USA, som leverer sin egen 
alkolåsløsning. TS Forum har nylig opprettet en rammeavtale med Dignita Systems som sikrer montering av 
alkolåser i medlemsbedriftenes kjøretøy.

     Rammeavtale 
med TS Forum
Dignita er det ferskeste tilskuddet 
blant de etablerte alkolås-leveran- 
dørene i Norge. De skiller seg ut fra 
de øvrige aktørene ved at de produ-
serer sin løsning på egenhånd gjen-
nom moderselskapet Smart Start 
LLC USA. Med over 120 000 en- 
heter distribuert på verdensbasis har 
selskapet opparbeidet seg en solid 
erfaring innen feltet. Dette, kombi-
nert med et bredt nettverk av service-
punkter ute i distriktet, sikret Digni-
ta nylig en rammeavtale med TS 
Forum.

– Vi valgte Dignita fordi de er et 
�rma som eies av en alkolås-produ-
sent. Dette gir oss muligheten til å 
komme tett på både produksjonen og 
videreutviklingen av slike produkter, 
forteller styreleder Morten Nore i TS 
Forum.

Fordi avtalen ble tegnet i sommer 
har ikke bedriftene tilknyttet TS 
Forum høstet nok erfaringer med 
systemet til å kunne gi tilbakemel-
dinger på den praktiske bruken. Her 
kommer NLF-Magasinet tilbake 
med oppdateringer når låsene har fått 
nok fartstid i bilene.

MULIGHET TIL Å PÅVIRKE: Morten Nore er 
styreleder i TS Forum Norge. Han ser fordeler 
ved å knytte seg direkte til en produsent av 
alkolås fremfor en underleverandør.
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Aldri før har �ere transportbedrifter  
installert alkolås. 

Myndighetene innførte også nylig  
påbud om alkolås i alle kjøretøy som dri-
ver persontransport i Norge. Men NLF- 
direktør Geir A. Mo er ikke sikker på at 
påbud om alkolås i lastebiler er riktig  
prioritering.

– NLF er for alle tiltak som reduserer 
forekomsten av rus på veiene. Det er der-
for gledelig å se at stadig �ere transport-
bedrifter tar ansvar og installerer alkolås, 
selv uten å bli pålagt dette av kunder og 
myndigheter, forteller administrerende 
direktør Geir A. Mo.

Samtidig er han tydelig på at NLF ikke 
støtter innførsel av et nasjonalt påbud om 
alkolås i nyttekjøretøy.

Blandingsrus dreper
– For det første må et slikt regelverk inn-
føres på likt grunnlag over hele Europa 
for å unngå forskjellsbehandling. En slik 
prosess vil imidlertid ta mange år, og i 
mellomtiden løper utviklingen videre. Da 
er det fornuftig å ta høyde for at man i 
nær fremtid vil få teknologi som detek- 
terer �ere typer tra�kkfarlig rus, ikke 
bare alkohol.

Mo peker på forskning som viser at 
ruskjøring med kombinasjoner av alkohol 

og andre rusmidler utgjør en større fare i 
tra�kkbildet enn alkohol alene. Ved inn-
førsel av obligatorisk alkolås vil en elimi-
nere deler av trusselbildet, men ikke hele. 
Samtidig vil et regelverk med ensidig 
fokus på alkohol kunne fungere negativt 
på utviklingen av nye deteksjonsmetoder.

– Hvis myndighetene kun etterspør 
alkolås, vil utviklerne også bruker mer 
ressurser på dette, selv om det faktiske 
rusbildet ute på veiene er langt mer sam-
mensatt. Det må vi unngå. 

En kundestyrt fremvekst
NLF-direktøren tror at en konkurranse 
på kvalitet må til for å sikre tryggere  
veier i Norge. 

– Gjennom vår Fair Transport-satsing 
hjelper vi transportkjøpere å �nne frem 
til de bedriftene som leverer dokumentert 
kvalitet. En stor andel av disse har instal-
lert, eller er i ferd med å installere alkolås 
i sine kjøretøy. Dette gjør de både for å 
være konkurransedyktige i anbudsrunder 
hvor dette kreves, men også fordi de  
ønsker å ta ansvar og være en del av en 
sunn samfunnsutvikling, forteller Mo. 
Han har tro på en kundestyrt etterspørsel 
etter alkolåsløsninger, samtidig som 
myndighetene stimulerer til utvikling av 
ny og bedre deteksjonsteknologi.

– Ikke godt nok! Kan man jukse 
med alkolåsen?
Trykkluft, hageslanger og spraykanne 
med CO2: Ryktene om metoder for å 
manipulere alkolås-pust er mange, 
men ifølge Fartskrivers tekniske  
ekspert Hans Petter Haugen er dette 
bare tull.

– Det er ikke mulig å manipulere 
selve låsen. Det er �ere sikkerhets- 
mekanismer i systemet som hindrer 
dette. For det første er det varme- 
elementer i låsen som holder 37 grader. 
Har du kaldere eller varmere pust enn 
dette, vil den ikke åpne seg. I tillegg 
måler den humiditeten, altså luftfuk-
tigheten i pusten din. Den skal også 
holde et gitt nivå, forteller Haugen.

Han understreker imidlertid at alko- 
låsens hovedfunksjon er å varsle hvis 
systemet oppdager at sjåføren er  
påvirket. En full sjåfør kan alltids få 
en annen person til å blåse for seg, 
men da vil jo også to personer være 
medskyldige i et lovbrudd.

– Hvis en går inn i bilens koblings-
systemer er det selvfølgelig også mu-
lig å deaktivere låsen. Men da snakker 
vi manipulering på et helt annet nivå, 
avslutter Haugen.

Leverandør/ Installasjons- Leiepris Årlig service/ Kalibreringsmetode 
Produkt kostnader  kalibrering

Alås/Autowatch Kr. 0,- Kr. 399,- pr. mnd. Kr. 0,- Kunden mottar 
  (inkl. kalibrering/service,  erstatningsenhet og 
  prisen reduseres ved   returnerer den gamle 
  2. og 3. år)  per post

KGK / Dräger IL 7000 Kr. 11 500,- Kr. 0,- Kr. 850,- KGK sender tekniker til kunden 
    etter avtale

Fartskriver / Alcolock L Kr. 10 850,- Kr. 0,- Kr. 610,- Utføres på verksted godkjent av 
    Fartsskriver. På lastebiler med 
    fabrikkmonterte enheter gjøres dette 
    i sammenheng med EU-kontroll

Dignita AL-100 Kr. 1 900,- Kr. 199 pr. mnd. pr. enhet Kr. 795,- Kunden sender enheten per post, 
  (kan inkl. installasjon og  ferdig kalibrert enhet mottas 
  kalibrering/service mot  innen fem arbeidsdager 
  et tillegg i pris)
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Blå sløyfe-aksjon:

I forbindelse med årets  
Blå sløyfe-aksjon samler 
Kreftforeningen, Prostata- 
kreftforeningen og Norges 
Lastebileier-Forbund (NLF) 
troppene til en fellessatsing 
for å øke oppmerksomheten 
rundt prostatakreft. Nå søkes 
det etter utadvendte yrkes- 
sjåfører som vil være med på 
å fronte årets kampanje.

Visste du at det ikke er brystkreft, men  
prostatakreft som er den vanligste kreftfor-
men i Norge? I 2016 ble det stilt hele 5 118 
diagnoser for denne sykdommen og det er 
dermed den største kreftdiagnosen. Den sto 
for hele én av seks nye krefttilfeller i 2016.

Ønsker mer kunnskap og forskning
Gjennom Rosa sløyfe-aksjonene har bryst-
kreft fått bred oppmerksomhet i media og 
i samfunnet generelt, og i �or ble det for 
første gang gjennomført en Blå sløyfe- 
aksjon for å gjøre det samme for prostata- 
kreften. 

– Det overordnede målet med Blå sløyfe 
er å vie oppmerksomhet til de som har,  
eller har hatt prostatakreft, og deres på- 
rørende. I tillegg vil vi spre informasjon og 
øke kunnskapen om prostatakreft, og ikke 
minst ska¨e midler til videre forskning, 
forteller generalsekretær i Kreftforeningen, 
Anne Lise Ryel.

Fjorårets aksjon ble en målbar suksess: 
Mens publikum i forkant av kampanjen 
trodde prostatakreft bare var den tredje 
vanligste kreftformen, snudde dette mar-
kant i etterkant. Men fortsatt er det mye å 
hente på allmennkunnskap rundt denne 
altfor vanlige kreftformen. Derfor vil 
Kreftforeningen nå ha lastebileiernes hjelp.

Vil ha med yrkessjåførene
– Vi må nå ut til menn i alle aldre, og da 
spesielt de som be�nner seg i risikogrup-
pen. Fra 45 år og oppover blir det stadig 
viktigere å snakke med legen om dette, 
forklarer Ryel. 

For årets Blå sløyfe-aksjon vil hun gjerne 
få med seg yrkessjåfører på laget, både som 
ambassadører i mediekampanjen og ved å 
synliggjøre aksjonen med blå sløyfer på 
bilene. 

– Vi ønsker å lage en kampanje hvor vi 
løfter frem de tø¨este gutta, de som kan-
skje vanligvis ikke er så glad i å snakke om 
helsetilstanden sin. Hvis vi greier å senke 
terskelen for å gå til legen og ta opp dette 
temaet, kan vi redde mange liv. 

Trenger nye diagnosemetoder
Med en forventet økning av antall  

prostatakrefttilfeller haster det å få på plass 
et diagnoseverktøy som kan skille den  
aggressive kreften som trenger behandling, 
fra den «snille» kreften som heller bør over-
våkes. 

– Da vil vi redde �ere liv og samtidig 
unngå overbehandling, slik at �ere menn 
kan leve lange, gode liv. Pengene fra årets 
aksjon skal gå til forskning og tiltak for å 
raskere �nne og ta i bruk nye metoder for å 
oppdage prostatakreften, sier Ryel. 

NLF-direktør Geir A. Mo oppfordrer 
alle yrkessjåfører til å delta.

– Vi trenger utadvendte og trivelige karer 
som vil være med på en PR-kampanje. Det 
vil bli tatt bilder og gjort intervjuer, her er 
det gode muligheter for å bli med og på- 
virke direkte til en positiv endring. Og om 
lastebilene i tillegg kan være en kanal for å 
synliggjøre den blå sløyfen over hele landet 
vil det garantert bidra til å bedre kjenn- 
skapen til denne aksjonen.

Vil du bli med på kampanjen? 
Send en e-post til :
arild.domaas@kreftforeningen.no 
eller ring 909 30 709.

Kreftforeningen og 
NLF trenger deg!

SAMMEN MOT PROSTATAKREFT: For årets Blå sløyfe- 
aksjon blir Norges Lastebileier-Forbund en viktig 
samarbeidspartner. Generalsekretær i Kreftforeningen, 
Anne Lise Ryel, ser frem til kampanjen og håper 
oppmerksomheten og kunnskapen rundt kreftformen 
øker. Foto: Stein Inge Stølen

Om prostatakreft
Prostatakreft er kreft som oppstår i blære-
halskjertelen eller prostata, som sitter like 
under urinblæren hos menn. Sykdommen 
rammer først og fremst eldre menn og har 
økt i takt med antallet eldre i befolkningen. 
Det er sjeldent at menn under 50 år får  
denne krefttypen.

I 2016 �kk 5 118 menn prostatakreft i Norge. 
Denne kreftformen er den som rammer �est 
menn og �est totalt i Norge, uavhengig av 
kjønn. Prostatakreft stod for omtrent én av 
seks nye krefttilfeller i 2016.

Rundt én av åtte menn vil få påvist prostata- 
kreft i løpet av sin levetid. Det var over �re 
ganger så høy forekomst av prostatakreft i 
2016 som på 1950-tallet, og antallet tilfeller 
øker i alle aldersgrupper. Antall tilfeller av 
prostatakreft er beregnet å øke med godt 
over 40 prosent frem mot 2030 – til totalt 
over 7 000 rammede hvert år.

Les mer om prostatakreft på 
www.blåsløyfe.no

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0
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LOKALE: Q 4 

Omdømme i transportsektoren 

10:40 – 12:00 
SERIØS VS USERIØS

Godstransportører på veg og sjø - risiko og 
risikofaktorer
Tor- Olav Nævestad, Forsker II, 
Transportøkonomisk instritutt 

Girteka, et internasjonalt storkonsern som har 
blitt «litt norsk»
Kristian Kaas Mortensen, 
kommunikasjonsdirektør, Gitecka , Litauen 

Seriøs - eller useriøs transportør.  Stempler 
NLF alle utenlandske aktører som useriøse?
Geir A . Mo, adm. dir., Norges 
Lastebileier-Forbund

Ordstyrer: Atle Kvamme, 
næringspolitisk sjef, Bergen Næringsråd

12:00 – 13:00   Lunsj og messevandring

13:00 – 14:10
TRANSPORTKJØPERS ANSVAR FOR 
TRANSPORTOPPDRAGET

Hvordan vil speditørene informere videre i 
varekjeden?
Representant for Schenker

Arbeidstilsynets tilsyn med transportkjøper 
Morten Lien, senioringeniør,  Arbeidstilsynet

Ordstyrer:Are Kjensli, 
adm. dir. NHO Logistikk og Transport

14:20 – 14:50  Messevandring

14:50 – 16:00 
NORDISKE SPEDITØRERS ALMINNELIGE 
BESTEMMELSER 
Hva er endringene i NSAB 2015?
Runar Hansen, advokat, Advokat�rmaet Bull &
Co As

Erfaringer fra to års bruk av NSAB 2016.
Martin Aabak , adm. dir., Danske Speditører

Ordstyrer:  Ingebjørg Harto, direktør, 
NHO Brussels

LOKALE: Q 6 

Fremtidens transport- og 
logistikknæring

10:40 – 12:00  
MODERNE E-HANDEL KREVER MODERNE 
LOGISTIKK

Fremtidens hjemleveringstjenester – hva er
trendene og hvilke løsninger kommer?
Annette Thommesen, Head of Digital Business
Development, Bring

Stay Competitive! – Hva er kundens krav, og 
hva betyr det for logistikken?
Kjersti Pedersen, kunde innsikt, Bring Reaserch
 
En fryseboks og en gul Post-It-lapp
Rune Kjeldsen, daglig leder,  Hekta På Tur 
AS  (Vinner av E-handelsforums kåring - Årets 
logistikkopplevelse 2018)
 
Ordstyrer: Eirill Bø, førstelektor  
Handelshøyskolen BI
 

12:00 – 13:00  Lunsj og messevandring

13:00 – 14:10
SMARTE LØSNINGER I KINA-SKANDINAVIA-
LOGISTIKKEN - HVA KAN EN OPPNÅ AV 
KOSTNADS- OG MILJØGEVINSTER?

The rail silkroad alternative – a smart and 
e�ective solution Andrew Souch, International 
Airfreight Manager, Greencarrier Freight 
Services Sweden AB 

Dette oppnår vi ved bruk av oppstrøms 
kundekonsoliderings-tjenester i Kina-
Skandinavia-handelen
Geir Brogård-Olsen, logistikkansvarlig, 
EuroSko Norge AS

Kostnads- og miljøgevinster ved smarte 
logistikkløsninger i Kina-Skandinavia-
logistikken
Harald M. Hjelle, professor, Høgskolen i Molde 
/ Møreforsking Molde 

Ordstyrer: Harald M. Hjelle, professor, 
Høgskolen i Molde / Møreforsking Molde

14:10 – 14:50   Messevandring

14:50 – 15:30 
DIGITALISERER AV SJØMATLOGISTIKKEN
- fra telefaks og manuell registrering til 
integrerte samhandlingsløsninger

Digitalisering av norsk sjømatlogistikk 
 - fra telefaks og manuell registrering til 
integrerte samhandlingsløsninger
 
Om sjømatnæringens transportbehov
Ståle Slemmen, Logistics Manager, Cermaq 
Norway AS
 
Hvordan bransjens utfordringer kan løses 
gjennom digitale grensesnitt, e�ektiv 
datautveksling og dokumentdistribusjon
Janne T.  Morstøl ,CEO, Maritech Systems AS  
og Øystein Søraas , CEO, Timpex AS
 
Ordstyrer: Ordstyrer: Petter Arnesen, 
fagsjef,  Norsk Industri

LOKALE: Q 3 

Næringslivets transportbehov

10:40 – 12:10  
FREMTIDENS UTFORDRINGER KREVER NYE 
LØSNINGER FOR JERNBANE

Næringslivet trenger et  pålitelig  jernbanenett 
- hvorfor svikter det?
Erik Røhne, adm. dir., CargoNet

Fremtidsrettet jenbaneplanlegging for norsk 
næringsliv
Kirsti Slotsvik, jernbanedirektør, 
Jernbanedirektoratet

Behovet for en god jernbaneinfrastruktur for 
fremtidig  industrivirksomhet 
Arve Ulriksen, adm. dir., Mo Industripark

Godstransport på bane - er verktøyet godt 
nok?
Tore K. Nilsen, konserndirektør Divisjon 
Internasjonal logistikk, Posten Norge

Duell mellom Jon Gunnes, Venstre og  Arne 
Nævra, Sosialistisk Venstreparti 

Ordstyrer:  Aslak Bonde, kommentator, 
Politiskanalyse.no

12:00 – 13:00   Lunsj og messevandring

13:00 – 14:10
STYRKING AV SJØTRANSPORTENS 
KONKURRANSEEVNE
Hvordan frakte fem millioner tonn innenlands?
Lars Erik Marcussen, Chartering Manager Bulk 
Vessels, HeidelbergCement  Northern Europe

Hvordan er rammebetingelsene og hvilke  
barrierer �nnes for  nærsjøfart i Norge?
Tor Arne Borge, adm. dir., Kystrederiene

Resultater fra studier av innenlands 
bulktransport
Eivind Dale, Senior Principal Consultant, 
Maritime Advisory, DNV GL

Duell mellom  Rune Strifeldt, Fremskrittspartiet 
og Ivar Odnes, Senterpartiet 

Ordstyrer:  Aslak Bonde, kommentator, 
Politiskanalyse.no

14-20 – 14:50   Messevandring

14:50 – 16:00 
HVORDAN FINANSIERE  
VEIINFRASTRUKTUR I FREMTIDEN

Rapport om bompenger og vei�nansiering 
Per Øyvind Langeland, avdelingsdirektør, 
Næringslivets Hovedorganisasjon NHO

Næringsutvikling og morgendagens mobilitet
Eivind Magnus, THEMA Consulting Group AS  

Duell: Helge Orten, Høyre og  Sverre Myrli, 
Arbeiderpartiet  

Ordstyrer: Aslak  Bonde, kommentator, 
Politiskanalyse.no

KVELDSPROGRAM

16:00 – 17:00 (The Qube)
Nettverksbygging blant utstillerne 

17:00 – 18:30 (Q 3) 
Den Store samferdselsdebatten 
Ketil Solvik-Olsen, samferdselsminister 
Morten Stordalen, Fremskrittspartiet, 
Helge Orten, Høyre, Sverre Myrli, 
Arbeiderpartiet, Jon Gunnes, Venstre, 
Ivar Odnes, Senterpartiet, Arne Nævra, 
Sosialistisk Venstreparti

19:00 – 19:30 (Foajeen i The Qube)
Aperiti¥

19:30 – 22:45 (Q 1)
Festmiddag med underholdning
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LOKALE: Q 1 

Åpning
09:00 - 10:20

Velkommen til årets konferanse
Jo Eirik Frøise, direktør for Transport & 
Logistikk 2018, Norsk Industri og Are 
Kjensli, adm. dir. NHO Logistikk og 
Transport

Fra plan til gjennomføring - framtiden på 
veinettet i Norge?
Terje Moe Gustavsen, vegdirektør, Statens 
vegvesen

Riksrevisjonens undersøkelse av 
overføring av godstransport fra vei til sjø 
og bane.
Per Kristian Foss, Riksrevisor, Riksrevisjonen

Veien mot en utslippsfri transportsektor
Nils Kristian Nakstad, direktør, Enova

Forskningsprisen 2018
Knut Eriksmoen, adm. dir., Schenker AS

Ordstyrer: Atle Kvamme, næringspolitisk 
sjef, Bergen Næringsråd

LOKALE: Q 5 

Digitalisering

10:40 – 12:00
DIGITAL LASTBÆRER - ER DETTE 
FREMTIDEN FOR TRANSPORTBRANSJEN?
Temperaturovervåkning av dagligvarer - hva blir 
gjort her?
Line Agersborg, kvalitatsansvarlig, Goman AS

On demand distribusjon
Anders Lunde Angen, adm. dir., Helt Hjem

Digitaliserte og IDenti�serbare 
lastbærere i Posten
Christian Dahl, Posten Norge As 

IoT inntar logistikken
Geir Vevle, sporingsteknolog, ACT Logimark AS
 
Ordstyrer: Ragnar Strand, adm. dir., Norsk 
Lastbærer Pool AS

12:00 – 13:00  Lunsj og messevandring

13:00 – 14:10 

DIGITAL  BYGGEPLASSLOGISTIKK
Gol prosjektet - omfattende digitalisering av 
prosess og forvaltning
Frode Mohus, fagansvarlig, Statsbygg

Digitalisering av byggeplass
Alexander Brage Hansen, forretningsutvikler, 
Løvenskiold Handel AS

Digitaliser dine produkter
Birger Hodt, Product Manager, Draka/
Prysmiangroup
 
Ordstyrer:  Geir Vevle, Sporingsteknolog, ACT 
Logimark AS

14:10 – 14:40   Messevandring

14:40 – 15:10 
FORSKNINGSPRISEN 2018
Vinner av  DB Schenkers Forskningspris 2018
DB Schenker Logistikkpris 2018
For smarte og bærekraftige løsninger

Ordstyrer: Ordstyrer: Peter Stangeland, salgs- 
og markedssjef, Schenker AS

15:10 – 15:15  Benstrekk 

15:15 – 16:00  

DIGITALE VERKTØY I TRANSPORT- 
OG LOGISTIKKBRANSJEN
Er du klar for The Workforce Revolution?
Lasse Bjørnerud, daglig leder og Nordic Sales 
Manager, Quinyx

Grønn transportplanlegging og redusert antall 
transporter gjennom bedre utnyttelse av ERP-
system i sanntid
Hjalmar Wiik, salgssjef, APX Systems 

Ordstyrer:  Peter Stangeland, salgs- og 
markedssjef, Schenker AS

LOKALE: Q 1 

Vareeiernes logistikk

10:40 – 11:50
Transportkjøpernes time
I denne sesjonen vil vi ha fokus på  de 
utfordringer  og ønsker som transportbrukere 
er opptatt av. Dette kan være pris, 
leveringsbetingelser og hendelser som vedrører 
en samlet transportnæring.

E�ektiv logistikk hos Elkem gir god 
lønnsomhet 
Anders Malvik, VP Corporate Supply Chain, 
Elkem 

IKEAs fokus på en bærekraftig transport  både 
til varehus og ut til kunder
Clare Rodgers, adm. dir., IKEA Norge
 

En helhetlig verdikjede for 
legemiddelproduksjon i Norge
Leif Rune Skymoen, daglig leder, Curida 

Ordstyrer:  Finn Langeland, 
kommunikasjonsdirektør, Norsk Industri

12:00 – 13:00 Lunsj og messevandring

13:00 – 14:10  
FREMTIDSRETTET LOGISTIKK FOR 
KYSTNÆRINGENE
Transport av �skefor til hele verden
Bjarne Ivar Wist, innkjøpsdirektør, Biomar AS 

Hvordan utvikle knutepunkt Gardermoen 
videre for både bil og �yfrakt   
Ivar Raugstad,logistikkdirektør, Marine Harvest

Eksport av �sk til hele verden
Leif Haagensen, adm. dir., Brødrene Jangård  AS

Ordstyrer: Sindre Finnes, fagsjef, Norsk Industri

14:10 – 14:50  Messevandring

14:50 – 16:00  
FOKUS PÅ LØNNSOMHET OG KVALITET I 
LOGISTIKKEN
Hydros fokus på sikkerhet og kvalitet i 
logistikkstyringen
Susanne Vinje, Head of Logistics, Hydro 
Aluminium AS 

Fem år etter overgangen fra egendistribusjon 
til grossistdistribusjon - tap av arvesølvet eller 
ny konkurransefordel?
Stein Rømmerud, adm. dir., Coca-Cola 
Enterprises Norge 

Status Yara Birkeland, verdens første 
nullutslipps- og autonome logistikkløsning
Bjørn Tore Orvik, Project Hub Manager 
Scandinavia, Yara International ASA

Ordstyrer: Ole Løfsnæs, fagsjef, Norsk Industri

MANDAG 22. OKTOBER 2018
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LOKALE: Q 4 

Omdømme i transportsektoren 

10:40 – 12:00 
SERIØS VS USERIØS

Godstransportører på veg og sjø - risiko og 
risikofaktorer
Tor- Olav Nævestad, Forsker II, 
Transportøkonomisk instritutt 

Girteka, et internasjonalt storkonsern som har 
blitt «litt norsk»
Kristian Kaas Mortensen, 
kommunikasjonsdirektør, Gitecka , Litauen 

Seriøs - eller useriøs transportør.  Stempler 
NLF alle utenlandske aktører som useriøse?
Geir A . Mo, adm. dir., Norges 
Lastebileier-Forbund

Ordstyrer: Atle Kvamme, 
næringspolitisk sjef, Bergen Næringsråd

12:00 – 13:00   Lunsj og messevandring

13:00 – 14:10
TRANSPORTKJØPERS ANSVAR FOR 
TRANSPORTOPPDRAGET

Hvordan vil speditørene informere videre i 
varekjeden?
Representant for Schenker

Arbeidstilsynets tilsyn med transportkjøper 
Morten Lien, senioringeniør,  Arbeidstilsynet

Ordstyrer:Are Kjensli, 
adm. dir. NHO Logistikk og Transport

14:20 – 14:50  Messevandring

14:50 – 16:00 
NORDISKE SPEDITØRERS ALMINNELIGE 
BESTEMMELSER 
Hva er endringene i NSAB 2015?
Runar Hansen, advokat, Advokat�rmaet Bull &
Co As

Erfaringer fra to års bruk av NSAB 2016.
Martin Aabak , adm. dir., Danske Speditører

Ordstyrer:  Ingebjørg Harto, direktør, 
NHO Brussels

LOKALE: Q 6 

Fremtidens transport- og 
logistikknæring

10:40 – 12:00  
MODERNE E-HANDEL KREVER MODERNE 
LOGISTIKK

Fremtidens hjemleveringstjenester – hva er
trendene og hvilke løsninger kommer?
Annette Thommesen, Head of Digital Business
Development, Bring

Stay Competitive! – Hva er kundens krav, og 
hva betyr det for logistikken?
Kjersti Pedersen, kunde innsikt, Bring Reaserch
 
En fryseboks og en gul Post-It-lapp
Rune Kjeldsen, daglig leder,  Hekta På Tur 
AS  (Vinner av E-handelsforums kåring - Årets 
logistikkopplevelse 2018)
 
Ordstyrer: Eirill Bø, førstelektor  
Handelshøyskolen BI
 

12:00 – 13:00  Lunsj og messevandring

13:00 – 14:10
SMARTE LØSNINGER I KINA-SKANDINAVIA-
LOGISTIKKEN - HVA KAN EN OPPNÅ AV 
KOSTNADS- OG MILJØGEVINSTER?

The rail silkroad alternative – a smart and 
e�ective solution Andrew Souch, International 
Airfreight Manager, Greencarrier Freight 
Services Sweden AB 

Dette oppnår vi ved bruk av oppstrøms 
kundekonsoliderings-tjenester i Kina-
Skandinavia-handelen
Geir Brogård-Olsen, logistikkansvarlig, 
EuroSko Norge AS

Kostnads- og miljøgevinster ved smarte 
logistikkløsninger i Kina-Skandinavia-
logistikken
Harald M. Hjelle, professor, Høgskolen i Molde 
/ Møreforsking Molde 

Ordstyrer: Harald M. Hjelle, professor, 
Høgskolen i Molde / Møreforsking Molde

14:10 – 14:50   Messevandring

14:50 – 15:30 
DIGITALISERER AV SJØMATLOGISTIKKEN
- fra telefaks og manuell registrering til 
integrerte samhandlingsløsninger

Digitalisering av norsk sjømatlogistikk 
 - fra telefaks og manuell registrering til 
integrerte samhandlingsløsninger
 
Om sjømatnæringens transportbehov
Ståle Slemmen, Logistics Manager, Cermaq 
Norway AS
 
Hvordan bransjens utfordringer kan løses 
gjennom digitale grensesnitt, e�ektiv 
datautveksling og dokumentdistribusjon
Janne T.  Morstøl ,CEO, Maritech Systems AS  
og Øystein Søraas , CEO, Timpex AS
 
Ordstyrer: Ordstyrer: Petter Arnesen, 
fagsjef,  Norsk Industri

LOKALE: Q 3 

Næringslivets transportbehov

10:40 – 12:10  
FREMTIDENS UTFORDRINGER KREVER NYE 
LØSNINGER FOR JERNBANE

Næringslivet trenger et  pålitelig  jernbanenett 
- hvorfor svikter det?
Erik Røhne, adm. dir., CargoNet

Fremtidsrettet jenbaneplanlegging for norsk 
næringsliv
Kirsti Slotsvik, jernbanedirektør, 
Jernbanedirektoratet

Behovet for en god jernbaneinfrastruktur for 
fremtidig  industrivirksomhet 
Arve Ulriksen, adm. dir., Mo Industripark

Godstransport på bane - er verktøyet godt 
nok?
Tore K. Nilsen, konserndirektør Divisjon 
Internasjonal logistikk, Posten Norge

Duell mellom Jon Gunnes, Venstre og  Arne 
Nævra, Sosialistisk Venstreparti 

Ordstyrer:  Aslak Bonde, kommentator, 
Politiskanalyse.no

12:00 – 13:00   Lunsj og messevandring

13:00 – 14:10
STYRKING AV SJØTRANSPORTENS 
KONKURRANSEEVNE
Hvordan frakte fem millioner tonn innenlands?
Lars Erik Marcussen, Chartering Manager Bulk 
Vessels, HeidelbergCement  Northern Europe

Hvordan er rammebetingelsene og hvilke  
barrierer �nnes for  nærsjøfart i Norge?
Tor Arne Borge, adm. dir., Kystrederiene

Resultater fra studier av innenlands 
bulktransport
Eivind Dale, Senior Principal Consultant, 
Maritime Advisory, DNV GL

Duell mellom  Rune Strifeldt, Fremskrittspartiet 
og Ivar Odnes, Senterpartiet 

Ordstyrer:  Aslak Bonde, kommentator, 
Politiskanalyse.no

14-20 – 14:50   Messevandring

14:50 – 16:00 
HVORDAN FINANSIERE  
VEIINFRASTRUKTUR I FREMTIDEN

Rapport om bompenger og vei�nansiering 
Per Øyvind Langeland, avdelingsdirektør, 
Næringslivets Hovedorganisasjon NHO

Næringsutvikling og morgendagens mobilitet
Eivind Magnus, THEMA Consulting Group AS  

Duell: Helge Orten, Høyre og  Sverre Myrli, 
Arbeiderpartiet  

Ordstyrer: Aslak  Bonde, kommentator, 
Politiskanalyse.no

KVELDSPROGRAM

16:00 – 17:00 (The Qube)
Nettverksbygging blant utstillerne 

17:00 – 18:30 (Q 3) 
Den Store samferdselsdebatten 
Ketil Solvik-Olsen, samferdselsminister 
Morten Stordalen, Fremskrittspartiet, 
Helge Orten, Høyre, Sverre Myrli, 
Arbeiderpartiet, Jon Gunnes, Venstre, 
Ivar Odnes, Senterpartiet, Arne Nævra, 
Sosialistisk Venstreparti

19:00 – 19:30 (Foajeen i The Qube)
Aperiti¥

19:30 – 22:45 (Q 1)
Festmiddag med underholdning
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LOKALE: Q 1 

Åpning
09:00 - 10:20

Velkommen til årets konferanse
Jo Eirik Frøise, direktør for Transport & 
Logistikk 2018, Norsk Industri og Are 
Kjensli, adm. dir. NHO Logistikk og 
Transport

Fra plan til gjennomføring - framtiden på 
veinettet i Norge?
Terje Moe Gustavsen, vegdirektør, Statens 
vegvesen

Riksrevisjonens undersøkelse av 
overføring av godstransport fra vei til sjø 
og bane.
Per Kristian Foss, Riksrevisor, Riksrevisjonen

Veien mot en utslippsfri transportsektor
Nils Kristian Nakstad, direktør, Enova

Forskningsprisen 2018
Knut Eriksmoen, adm. dir., Schenker AS

Ordstyrer: Atle Kvamme, næringspolitisk 
sjef, Bergen Næringsråd

LOKALE: Q 5 

Digitalisering

10:40 – 12:00
DIGITAL LASTBÆRER - ER DETTE 
FREMTIDEN FOR TRANSPORTBRANSJEN?
Temperaturovervåkning av dagligvarer - hva blir 
gjort her?
Line Agersborg, kvalitatsansvarlig, Goman AS

On demand distribusjon
Anders Lunde Angen, adm. dir., Helt Hjem

Digitaliserte og IDenti�serbare 
lastbærere i Posten
Christian Dahl, Posten Norge As 

IoT inntar logistikken
Geir Vevle, sporingsteknolog, ACT Logimark AS
 
Ordstyrer: Ragnar Strand, adm. dir., Norsk 
Lastbærer Pool AS

12:00 – 13:00  Lunsj og messevandring

13:00 – 14:10 

DIGITAL  BYGGEPLASSLOGISTIKK
Gol prosjektet - omfattende digitalisering av 
prosess og forvaltning
Frode Mohus, fagansvarlig, Statsbygg

Digitalisering av byggeplass
Alexander Brage Hansen, forretningsutvikler, 
Løvenskiold Handel AS

Digitaliser dine produkter
Birger Hodt, Product Manager, Draka/
Prysmiangroup
 
Ordstyrer:  Geir Vevle, Sporingsteknolog, ACT 
Logimark AS

14:10 – 14:40   Messevandring

14:40 – 15:10 
FORSKNINGSPRISEN 2018
Vinner av  DB Schenkers Forskningspris 2018
DB Schenker Logistikkpris 2018
For smarte og bærekraftige løsninger

Ordstyrer: Ordstyrer: Peter Stangeland, salgs- 
og markedssjef, Schenker AS

15:10 – 15:15  Benstrekk 

15:15 – 16:00  

DIGITALE VERKTØY I TRANSPORT- 
OG LOGISTIKKBRANSJEN
Er du klar for The Workforce Revolution?
Lasse Bjørnerud, daglig leder og Nordic Sales 
Manager, Quinyx

Grønn transportplanlegging og redusert antall 
transporter gjennom bedre utnyttelse av ERP-
system i sanntid
Hjalmar Wiik, salgssjef, APX Systems 

Ordstyrer:  Peter Stangeland, salgs- og 
markedssjef, Schenker AS

LOKALE: Q 1 

Vareeiernes logistikk

10:40 – 11:50
Transportkjøpernes time
I denne sesjonen vil vi ha fokus på  de 
utfordringer  og ønsker som transportbrukere 
er opptatt av. Dette kan være pris, 
leveringsbetingelser og hendelser som vedrører 
en samlet transportnæring.

E�ektiv logistikk hos Elkem gir god 
lønnsomhet 
Anders Malvik, VP Corporate Supply Chain, 
Elkem 

IKEAs fokus på en bærekraftig transport  både 
til varehus og ut til kunder
Clare Rodgers, adm. dir., IKEA Norge
 

En helhetlig verdikjede for 
legemiddelproduksjon i Norge
Leif Rune Skymoen, daglig leder, Curida 

Ordstyrer:  Finn Langeland, 
kommunikasjonsdirektør, Norsk Industri

12:00 – 13:00 Lunsj og messevandring

13:00 – 14:10  
FREMTIDSRETTET LOGISTIKK FOR 
KYSTNÆRINGENE
Transport av �skefor til hele verden
Bjarne Ivar Wist, innkjøpsdirektør, Biomar AS 

Hvordan utvikle knutepunkt Gardermoen 
videre for både bil og �yfrakt   
Ivar Raugstad,logistikkdirektør, Marine Harvest

Eksport av �sk til hele verden
Leif Haagensen, adm. dir., Brødrene Jangård  AS

Ordstyrer: Sindre Finnes, fagsjef, Norsk Industri

14:10 – 14:50  Messevandring

14:50 – 16:00  
FOKUS PÅ LØNNSOMHET OG KVALITET I 
LOGISTIKKEN
Hydros fokus på sikkerhet og kvalitet i 
logistikkstyringen
Susanne Vinje, Head of Logistics, Hydro 
Aluminium AS 

Fem år etter overgangen fra egendistribusjon 
til grossistdistribusjon - tap av arvesølvet eller 
ny konkurransefordel?
Stein Rømmerud, adm. dir., Coca-Cola 
Enterprises Norge 

Status Yara Birkeland, verdens første 
nullutslipps- og autonome logistikkløsning
Bjørn Tore Orvik, Project Hub Manager 
Scandinavia, Yara International ASA

Ordstyrer: Ole Løfsnæs, fagsjef, Norsk Industri

MANDAG 22. OKTOBER 2018
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LOKALE: Q 3 

Næringspotensiale for transport
09:00 – 10:10
HVORDAN VIL TRANSPORTNÆRINGEN PÅVIRKE 
FREMTIDENS FORRETNINGSOMRÅDER
Fremtidens grenseløse vare yt
Andreas Dypvik Landmark, forsker,  SINTEF Teknologi 
og samfunn

Future Transport - Development Patterns and 
Innovation in Transport of Goods and People
Lasse Jonasson, Senior Advisor & Futurist, 
Copenhagen Institute for Futures Studies  (CIFS)

Fremtidens kompetansebehov innen transport - og 
logistikksektoren
Anneli Skudal, daglig leder, Next2Five AS

Ordstyrer: Aslak Bonde, 
kommentator, Politiskanalyse.no

10:10– 11:40       Benstrekk

10:40 – 11:15
EHIGHWAY – ELECTRIFICATION OF ROAD 
FREIGHT TRANSPORT 

eHighway – electri�ed road freight transport 
Hasso Georg Grünjes , Head of eHighway  Siemens 
AG Mobility Technology & Innovation - eHighway

Ordstyrer: Atle Kvamme, næringspolitisk sjef, Bergen 
Næringsråd

11:15 – 12:00  
OPEN SOURCE: HVORDAN UTVEKSLE DATA I 
TRANSPORTSEKTOREN FOR KUNDENS BESTE!

XHvordan gjøre booking av transport enklere?
Kjell Maudal, leder terminaler  Bane NOR

Gründerbedrift  med  “Uber” for  varetransporten 
Tommy Larsen, medeier og styremedlem, ASAP

Ordstyrer: Atle Kvamme, næringspolitisk sjef, 
Bergen Næringsråd

12:10 – 13:00   Lunsj og messevandring

LOKALE: Q 1 

Er transportbransjen 
klar for fremtiden?

13:00 – 14:30
TRANSPORTARBEIDET EN VIKTIG  BRIKKE 
FOR VELFERDSBYGGINGEN I NORGE

Hvordan skal transportbransjen 
nå sine klimamål? 

Representant fra regjeringen  i samtale med  
Knut Eriksmoen, adm. dir., Schenker AS
Robin Olsen, adm. dir, PostNord AS 
Terje Aarbog, adm. dir, DHL Express Norway AS 
Per Ôhagen  e-handel og logisitkk, Posten Norge
Dag Åge Bore, Adm. dir  Kuehne+ Nagel 
 
Ordstyrer; Aslak Bonde, kommentator,  
Politiskanalyse.no og  Atle Kvamme, Bergen 
Næringsråd næringspolitisk sjef, Bergen 
Næringsråd.
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LOKALE: Q 4 

Havnedrift i  Norge

09:00 – 10:10 
KYSTLAST FRA TEORI TIL PRAKSIS

Prosjektet som er støttet av Kystverket 
er spisset mot større aktører innenfor 
byggeindustrien.  Byggevarer er godstyper 
som passer godt for sjøtransport pga volum og 
tonnasje.  Den største delen av byggeaktiviteten 
skjer i de større byene langs kysten og mange 
av disse har gode havnefasiliteter og kapasitet 
til å håndtere denne type gods.  Dette er videre 
et segment preget av noen få men store aktører 
som har hver sine byggevarehus i hvert område 
og det bør være muligheter for å etablere et 
godt uavhengig tilbud på sjø for disse.  Det 
krever en ny tilnærming bort fra biltransport 
på de lange strekkene, via fremskutte lagre og 
kortere biltransporter til både byggevarehus og 
byggeplass.

Prosjektet er rettet mot konkrete løsninger 
og å få identi�sert hvilke områder havnene 
og aktørene kan samarbeide om for å øke 
sjøtransportens konkurranseevne.

Fokusområdene er samarbeid på tvers av hele 
verdikjeden, helhetstenking og standardisering 
for å lage en sømløs transportløsning for 
vareeierne.

Sandnes Havn KF er prosjekteier og følgende 
havner er med: Harstad, Bodø, Trondheim, 
Kristiansand, Moss, Larvik og Bergen.

Thor Thingbø og Geir Svendsen vil orientere 
om status så langt i prosjektet sammen med 
en representant fra vareeierne og en fra 
transportørsiden

Ordstyrer: Arnt- Einnr Litsheim, 
direktør, Norske havner

10:10 – 10:50  Messevandring

10:50 – 12:10 
INFRASTRUKTUR FOR ALTERNATIVE 
DRIVSTOFF I HAVN

Infrastruktur for alternative drivsto� i havn
Regjeringen har satt seg ambisiøse mål for 
å møte forpliktelsene i Paris-avtalen. CO2-
utslipp fra sjøtransporten skal ned med 40 % 
innen 2030. Hvordan skal havner, rederier, 
energileverandører og myndigheter arbeide for 
å møte disse forpliktelsene?

Hvilke alternative drivsto� bør maritim 
transportnæring satse på? 
Innleder blir annonsert senere.

Hva trenger rederiene langs kysten? 
Innleder blir annonsert senere.

Hva trenger havne-Norge? 
Innleder blir annonsert senere. 

Ordstyrer: Johanne Solheim, spesialrådgiver, 
Norske Havner

12:10 – 13:00  Lunsj og messevandring

LOKALE: Q 1 

Klima, miljø og omstilling

09:00 – 10:10 
FOU FOR VEKST OG VERDISKAPING I 
NORSK SAMFERDSEL

SINTEF Mobility - FoU-strategi for vekst og 
verdiskaping i norsk samferdsel
Beate Kvamstad-Lervold, spesialrådgiver, 
SINTEF
 
Teknologitrender i transport
Trond Bakken, programleder, SINTEF
 
Hydrogen som energibærer i transport
SINTEF
 
Ordstyrer: Beate Kvamstad-Lervold, 
spesialrådgiver, SINTEF

 10:10 – 10:50 Messevandring

10:50 – 12:10  
INGEN VEI UTENOM: OMSTILLING KREVER 
INNOVASJON, FORSKNING OG UTVIKLING

vIngen vei utenom 
John Vigrestad, divisjonsdirektør, 
Forskningsrådet

Omstilling er gøy 
Tor�nn Belbo, fagansvarlig transport, Zero 

Smart mobilitet – de nye næringsaktørene 
Mali Skogen, daglig leder, OREEC (Oslo 
Renewable Energy and Environment Cluster)

Vi har bare sett begynnelsen: 
Geofencing – et eksempel 
Gina Ytterborg, avdelingsdirektør FoU og 
Innovasjon, Statens vegvesen

Fremtidens infrastruktur 
Jan Fredrik Lund, leder NTP-sekretariatet, 
Statens vegvesen  

Samtale mellom 
John Vigrestad, Tor�nn Belbo, Beate Kvamstad-
Lervold 

Ordstyrer: Sindre Finnes, fagsjef, Norsk Industri

12:10 – 13:00  Lunsj og messevandring

LOKALE: Q 5 

E�ektiv og lønnsom 
transport

09:00 – 09:40 
HVA ER FREMTIDENS 
LOGISTIKKLØSNINGER ?

Last-mile leveranser tilpasset 
sluttkundens behov
Henrik Gerner-Mathisen, CEO, Porterbuddy

Power up your potential
Terje Aarbog, Managing Director, DHL Express
Norway AS

Ordstyrer: Atle Kvamme, næringspolitisk sjef, 
Bergen Næringsråd

09:40 – 10:10
HVORDAN REDUSERE DINE KOSTNADER PÅ 
KONTINERTRANSPORT?
Price transparency in container shipping?
Patrik Berglund, CEO and Co-Founder of 
Xeneta
 
Ordstyrer: Atle Kvamme, næringspolitisk sjef, 
Bergen Næringsråd

10:10 – 10:40  Messevandring

10:50 – 12:10  
FREMTIDENS  DRIVSTOFF FOR 
TRANSPORTBRANSJEN 
Hva blir fremtidens energibærere for 
transportbransjen?
Inger- Lise M. Nøstvik, generalsekretær, 
Drivkraft Norge 

Tesla Semi:  Er fremtiden elektrisk 
for Postens veitransport? 
Colin Campbell, direktør for HMS og 
samfunnsansvar, Posten Bring

Miljøvennlig tungtransport 
med �ytende biogass
Håvard Wollan, adm. dir., Biokraft AS 

Ordstyrer: Ole Løfsnæs, fagsjef, Norsk Industri

12:10 – 13:00  Lunsj og messevandring

TIRSDAG 23. OKTOBER 2018
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LOKALE: Q 3 

Næringspotensiale for transport
09:00 – 10:10
HVORDAN VIL TRANSPORTNÆRINGEN PÅVIRKE 
FREMTIDENS FORRETNINGSOMRÅDER
Fremtidens grenseløse vare yt
Andreas Dypvik Landmark, forsker,  SINTEF Teknologi 
og samfunn

Future Transport - Development Patterns and 
Innovation in Transport of Goods and People
Lasse Jonasson, Senior Advisor & Futurist, 
Copenhagen Institute for Futures Studies  (CIFS)

Fremtidens kompetansebehov innen transport - og 
logistikksektoren
Anneli Skudal, daglig leder, Next2Five AS

Ordstyrer: Aslak Bonde, 
kommentator, Politiskanalyse.no

10:10– 11:40       Benstrekk

10:40 – 11:15
EHIGHWAY – ELECTRIFICATION OF ROAD 
FREIGHT TRANSPORT 

eHighway – electri�ed road freight transport 
Hasso Georg Grünjes , Head of eHighway  Siemens 
AG Mobility Technology & Innovation - eHighway

Ordstyrer: Atle Kvamme, næringspolitisk sjef, Bergen 
Næringsråd

11:15 – 12:00  
OPEN SOURCE: HVORDAN UTVEKSLE DATA I 
TRANSPORTSEKTOREN FOR KUNDENS BESTE!

XHvordan gjøre booking av transport enklere?
Kjell Maudal, leder terminaler  Bane NOR

Gründerbedrift  med  “Uber” for  varetransporten 
Tommy Larsen, medeier og styremedlem, ASAP

Ordstyrer: Atle Kvamme, næringspolitisk sjef, 
Bergen Næringsråd

12:10 – 13:00   Lunsj og messevandring

LOKALE: Q 1 

Er transportbransjen 
klar for fremtiden?

13:00 – 14:30
TRANSPORTARBEIDET EN VIKTIG  BRIKKE 
FOR VELFERDSBYGGINGEN I NORGE

Hvordan skal transportbransjen 
nå sine klimamål? 

Representant fra regjeringen  i samtale med  
Knut Eriksmoen, adm. dir., Schenker AS
Robin Olsen, adm. dir, PostNord AS 
Terje Aarbog, adm. dir, DHL Express Norway AS 
Per Ôhagen  e-handel og logisitkk, Posten Norge
Dag Åge Bore, Adm. dir  Kuehne+ Nagel 
 
Ordstyrer; Aslak Bonde, kommentator,  
Politiskanalyse.no og  Atle Kvamme, Bergen 
Næringsråd næringspolitisk sjef, Bergen 
Næringsråd.
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LOKALE: Q 4 

Havnedrift i  Norge

09:00 – 10:10 
KYSTLAST FRA TEORI TIL PRAKSIS

Prosjektet som er støttet av Kystverket 
er spisset mot større aktører innenfor 
byggeindustrien.  Byggevarer er godstyper 
som passer godt for sjøtransport pga volum og 
tonnasje.  Den største delen av byggeaktiviteten 
skjer i de større byene langs kysten og mange 
av disse har gode havnefasiliteter og kapasitet 
til å håndtere denne type gods.  Dette er videre 
et segment preget av noen få men store aktører 
som har hver sine byggevarehus i hvert område 
og det bør være muligheter for å etablere et 
godt uavhengig tilbud på sjø for disse.  Det 
krever en ny tilnærming bort fra biltransport 
på de lange strekkene, via fremskutte lagre og 
kortere biltransporter til både byggevarehus og 
byggeplass.

Prosjektet er rettet mot konkrete løsninger 
og å få identi�sert hvilke områder havnene 
og aktørene kan samarbeide om for å øke 
sjøtransportens konkurranseevne.

Fokusområdene er samarbeid på tvers av hele 
verdikjeden, helhetstenking og standardisering 
for å lage en sømløs transportløsning for 
vareeierne.

Sandnes Havn KF er prosjekteier og følgende 
havner er med: Harstad, Bodø, Trondheim, 
Kristiansand, Moss, Larvik og Bergen.

Thor Thingbø og Geir Svendsen vil orientere 
om status så langt i prosjektet sammen med 
en representant fra vareeierne og en fra 
transportørsiden

Ordstyrer: Arnt- Einnr Litsheim, 
direktør, Norske havner

10:10 – 10:50  Messevandring

10:50 – 12:10 
INFRASTRUKTUR FOR ALTERNATIVE 
DRIVSTOFF I HAVN

Infrastruktur for alternative drivsto� i havn
Regjeringen har satt seg ambisiøse mål for 
å møte forpliktelsene i Paris-avtalen. CO2-
utslipp fra sjøtransporten skal ned med 40 % 
innen 2030. Hvordan skal havner, rederier, 
energileverandører og myndigheter arbeide for 
å møte disse forpliktelsene?

Hvilke alternative drivsto� bør maritim 
transportnæring satse på? 
Innleder blir annonsert senere.

Hva trenger rederiene langs kysten? 
Innleder blir annonsert senere.

Hva trenger havne-Norge? 
Innleder blir annonsert senere. 

Ordstyrer: Johanne Solheim, spesialrådgiver, 
Norske Havner

12:10 – 13:00  Lunsj og messevandring

LOKALE: Q 1 

Klima, miljø og omstilling

09:00 – 10:10 
FOU FOR VEKST OG VERDISKAPING I 
NORSK SAMFERDSEL

SINTEF Mobility - FoU-strategi for vekst og 
verdiskaping i norsk samferdsel
Beate Kvamstad-Lervold, spesialrådgiver, 
SINTEF
 
Teknologitrender i transport
Trond Bakken, programleder, SINTEF
 
Hydrogen som energibærer i transport
SINTEF
 
Ordstyrer: Beate Kvamstad-Lervold, 
spesialrådgiver, SINTEF

 10:10 – 10:50 Messevandring

10:50 – 12:10  
INGEN VEI UTENOM: OMSTILLING KREVER 
INNOVASJON, FORSKNING OG UTVIKLING

vIngen vei utenom 
John Vigrestad, divisjonsdirektør, 
Forskningsrådet

Omstilling er gøy 
Tor�nn Belbo, fagansvarlig transport, Zero 

Smart mobilitet – de nye næringsaktørene 
Mali Skogen, daglig leder, OREEC (Oslo 
Renewable Energy and Environment Cluster)

Vi har bare sett begynnelsen: 
Geofencing – et eksempel 
Gina Ytterborg, avdelingsdirektør FoU og 
Innovasjon, Statens vegvesen

Fremtidens infrastruktur 
Jan Fredrik Lund, leder NTP-sekretariatet, 
Statens vegvesen  

Samtale mellom 
John Vigrestad, Tor�nn Belbo, Beate Kvamstad-
Lervold 

Ordstyrer: Sindre Finnes, fagsjef, Norsk Industri

12:10 – 13:00  Lunsj og messevandring

LOKALE: Q 5 

E�ektiv og lønnsom 
transport

09:00 – 09:40 
HVA ER FREMTIDENS 
LOGISTIKKLØSNINGER ?

Last-mile leveranser tilpasset 
sluttkundens behov
Henrik Gerner-Mathisen, CEO, Porterbuddy

Power up your potential
Terje Aarbog, Managing Director, DHL Express
Norway AS

Ordstyrer: Atle Kvamme, næringspolitisk sjef, 
Bergen Næringsråd

09:40 – 10:10
HVORDAN REDUSERE DINE KOSTNADER PÅ 
KONTINERTRANSPORT?
Price transparency in container shipping?
Patrik Berglund, CEO and Co-Founder of 
Xeneta
 
Ordstyrer: Atle Kvamme, næringspolitisk sjef, 
Bergen Næringsråd

10:10 – 10:40  Messevandring

10:50 – 12:10  
FREMTIDENS  DRIVSTOFF FOR 
TRANSPORTBRANSJEN 
Hva blir fremtidens energibærere for 
transportbransjen?
Inger- Lise M. Nøstvik, generalsekretær, 
Drivkraft Norge 

Tesla Semi:  Er fremtiden elektrisk 
for Postens veitransport? 
Colin Campbell, direktør for HMS og 
samfunnsansvar, Posten Bring

Miljøvennlig tungtransport 
med �ytende biogass
Håvard Wollan, adm. dir., Biokraft AS 

Ordstyrer: Ole Løfsnæs, fagsjef, Norsk Industri

12:10 – 13:00  Lunsj og messevandring

TIRSDAG 23. OKTOBER 2018
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Tid:    22.- 23. oktober 2018
Sted:    Clarion Hotel & Congress Oslo 
Airport:    (Gardermoen)
All påmelding:  www.konferanse.info
For spørsmål ring:  + 47 92 60 85 37

Konferanseavgift eksl mva :

6 325,- Full konferanseavgift, inkludert treretters  
 festmiddag, drikke og lunsj 
5 325,-  Full konferanseavgift, uten festmiddag, 
 med lunsj og drikke.
5 715,-  Dagpakke , inkludert treretters   
 festmiddag den 22. okt.,+ drikke og lunsj
4 715,-  Dagpakke inkludert lunsj
1 760,-  Kun deltagelse på festmiddag

Vi har en avtale med hotellet om gunstig pris på 
overnatting, kr 1 599,- i enkeltrom.

Transport & Logistikk 2018 retter seg 
mot beslutningstagere, bedriftsledere, 
logistikksjefer, systemansvarlige, 
politikere, forskere og byråkrater som har 
et engasjement innenfor transport- og 
logistikknæringen. 

Konferansen hadde i fjor nærmere 860 
deltagere, og bekreftet således sin posisjon 
som den største og viktigste konferansen for 
næringen. 

I år tre�er du 70 utstillere på messedelen, 
og og over 100 foredragsholdere/
paneldeltagere. Middagen på kvelden 
22. oktober er stedet hvor du knytter nye 
kontakter og tre�er gamle venner.
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AKTUELLE TEMA PÅ 
TRANSPORT & LOGISTIKK 2018

Den STORE samferdselsdebatten
MANDAG 22. OKTOBER KL. 17:00

Nytt av året er at den tradisjonelle samferdselsdebatten 
er �yttet til dag en av konferansen. Her vil 
samferdselsministeren møte fraksjonslederne fra de 
ulike partiene til debatt om statsbudsjettet. Hvordan 
vil handlingsplanen for Nasjonal transportplan 2018-
2029 se ut, og har vi fremdeles utfordringer med 
regulariteten i togtransporten? Hva gjør regjering 
og storting for å møte fremtiden vedrørende 
digitaliseringen innen bransjen? Vi skal også diskutere 
forskning, jernbane, vei og havn. Både statsråd og 
stortingsrepresentanter er på plass for å ta imot 
spørsmål fra deg.

Kjente vareeiere forteller  
om sin suksess
MANDAG 22. OKTOBER KL 10.40  OG 
TIRSDAG 23. OKTOBER KL. 09:00

Er du vareeier eller transportør er dette sesjonen du 
bør få med deg! I løpet av disse to dagene presenterer 
vi kjente vareeiere som på hver sin måte har gjort 
logistikken til en av sine konkurransefordeler. Vi får 
høre om hvordan vareeiere får bedre vare�yt og lavere 
kostnader ved bruk av multimodal transport i fast rute 
som alternativ til langtransport med bil. Her vil du også 
møte vareeiere som har tatt utradisjonelle valg, samt 
diskutere utfordringer og muligheter. Målet med disse 
sesjonene er å dele gode og spennende løsninger for 
dagens logistikk- og transportutfordringer som ofte er 
felles for vareeiere. Du møter blant andre Yara, IKEA, 
Coca-Cola, Hydro, Elkem, BioMar, Euro Sko og mange 
�ere vareeiere fra hele landet.

Hva gjør bransjen for  
å drive lønnsomt?
MANDAG 22. OKTOBER KL. 10.40 OG  
TIRSDAG 23.OKTOBER KL 09.00 

Kostnadskutt og lønnsomhet i transportkjeden er i 
fokus både hos speditører og hos transportkjøperne. 
I disse sesjonene og i sesjonen “Logistikk som 
konkurransefortrinn” tre�er du vareeiere som har gjort 
en innsats for å redusere kostnadene og skapt gode 
økonomiske resultat. Her kan du få nyttige tips du kan 
ta med hjem til din egen bedrift. 

Omdømme i transportsektoren
MANDAG  22. OKTOBER KL. 13.00 

Hva gjør bransjen selv for å bedre sitt omdømme 
ved bruk av useriøse transportører? Hva er fakta og 
hva er myter om utenlandske transportører på både 
vei og kjøl? I denne sesjonen får du høre Thor-Olav 
Nævestad som er forsker ved Transportøkonomisk 
institutt. Han vil gi et inntrykk av de fakta han har 
funnet i TØI sin forskning på dette området. Vi får 
også besøk av Kristian Kaas Mortensen som er 
kommunikasjonsdirektør i Gitecka Litauen. Han forteller 
hva han har gjort når det gjelder deres opplæring av 
sjåfører, deres ansvar overfor norske kunder og hvordan 
de arbeider for å bedre sitt omdømme i Norge.

I verdenstoppen når det  
gjelder digitalisering
TIRSDAG 23. OKTOBER KL. 10:40

Norge ligger allerede i verdenstoppen i digitalisering 
og bruk av elbil, internett og mobil. Ny teknologi og 
nye løsninger skaper sikrere, mer e�ektiv og grønnere 
transport. Forskningen vår retter seg inn mot både 
deler av transportkjedene og hele intermodale kjeder. 
Både bedrifter og organisasjoner forsker for å �nne 
den beste løsningen for dem. Menneske, teknologi og 
organisasjon står sentralt for oss. Vi søker stadig å korte 
ned tidstapet mellom forskning og implementering. I 
denne sesjonen får dere høre om hva som skjer på dette 
området.

Kanskje kommer Kongen  
– til 60-års-fest?
MANDAG 22. OKTOBER KL. 19.30

“Kanskje kommer kongen hit til middag nå i dag. Vi har 
dekket på perrongen med god mat av alle slag!”  Om 
kongen kommer kan vi ikke love, men vi regner med at 
over 500 feststemte venner av Transport & Logistikk 
kommer til middag for å feire at konferansen i år feirer 
sitt 60 års jubileum. God mat, godt drikke og god 
underholdning er allerede booket inn. Med så mange 
gode transport- og logistikkvenner samlet under ett tak 
må jo denne kvelden bli en suksess!
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sjåfører, deres ansvar overfor norske kunder og hvordan 
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ned tidstapet mellom forskning og implementering. I 
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Ukehvil:

KLAUSTROFOBISK: I denne førerhytta bor 
rumenske «Daniel» i ti uker av gangen. Han har 
aldri overnattet utenfor bilen, og kjenner heller 
ingen kollegaer som gjør det. 
Alle foto: Stein Inge Stølen.
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«Daniel» er 28 år gammel, lastebilsjåfør av 
yrke og kommer fra en liten landsby i  
Romania. Den hø�ige mannen snakker 
godt engelsk og kunne sikkert trives godt 
som turist i Norge sammen med kjæresten. 
Men akkurat nå koker han suppe ispedd 
noen klumper svinekjøtt på en primus 
utenfor lastebilen på Fugleåsen døgn- 
hvileplass sammen med to kollegaer. 

Ti uker i lastebilen, to uker fri
«Daniel» tilbringer mesteparten av livet 
sitt inni førerhuset på sin Volvo FH laste-
bil. Arbeidsgiveren J. Carrion opererer 

med en knallhard 10/2- 
turnus: Etter ti uker på 

veien får sjåførene to 
uker fri. Så er det bak 

rattet igjen i 
nye ti uker. 
Underveis får 

kun de færreste 
av de drøyt 2 000 an-

satte sjåførene tilgang på 
eksterne overnattings-
muligheter, selv om EUs 
kjøre- og hviletidsregler 
spesi�serer at man senest 
etter 14 dager skal ha 
minst 45 timer hvile uten-

for kjøretøyet. «Daniel» 

oppgir at han gjerne skulle ha bodd på 
hotell innimellom, men at arbeidsgiveren 
nekter på grunn av de økte kostnadene 
dette vil medføre. 

– Ukehvil-regelen er i utgangspunktet 
bra. Det er ikke sunt å bo i lastebilen i så 
mange uker i strekk. Men slik det er i dag 
er det kun sjåføren og kontrollmyndig- 
hetene som bryr seg om dette regelverket. 
Transportselskapene bryr seg overhodet 
ikke.

Kan vente i ukesvis på returlast
«Daniel» er på sin andre tur til Norge. Den 
forrige var i februar, noe han husker som 
svært kaldt. Denne gangen skinner sola og 
gradestokken viser over 25 grader. Likevel 
er han ikke uten bekymringer. Primusen, 
som er eneste kilde til oppvarming av mat, 
går tom for propangass etter litt over en 
uke. Flasken har en ventilpatent som gjør 
at den kun kan gjenfylles i Spania. Når det 
er tomt for gass må han ofte spise  
kald boksemat. Derfor går gjerne �ere  
J. Carrion-sjåfører sammen om å lage mid-
dag, for å spare på gassen.

– Jeg leverte frukt til Bama i går, nå ven-
ter jeg på returlast med �sk til Spania. Det 
er umulig å si hvor lang tid det vil ta. Jeg 
kan godt bli stående her i over en 
uke før jeg endelig får en telefon.

EU-domstolen har slått fast en gang for alle at 45-timers 
ukehvil ikke skal avholdes i lastebilen. Likevel er det nesten 
ingen internasjonale transportører som følger reglene. Og 
mens sanksjonene i utlandet er strenge, fremstår Norge 
nærmest som en fristat i ukehvil-sammenheng. Nok en  
gang sitter sjåførene igjen med svarteper.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

«Det verste er 
når primusen går 
tom for gass»

GÅR SNART TOM: Primusen som han koker 
middagen på er i ferd med å gå tom for 
propangass. Den kan bare etterfylles i 
Spania. Men han aner ikke når han er 
tilbake.
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Ukehvil:

Samtidig legger han ikke skjul på at det 
slett ikke er dumt å stå i Norge. Det er lite 
kriminalitet på hvileplassene og han opp-
lever aldri å bli kontrollert for brudd på 
ukehvil-reglene.

– Det er verre i Frankrike og Tyskland. 
Der er de veldig nøye på ukehvil-regelen. 
Det har etter hvert blitt ganske slitsomt. 
Jeg vet det er ulovlig, men hva kan jeg 
gjøre? Arbeidsgiveren vil ikke gi meg an-
nen overnatting, og jeg har heller ikke råd 
til å ta inn på hotell. Så da har man jo 
ikke noe valg.

Bama: «Vi har et godt samarbeid 
med J. Carrion»
Forholdene som disse sjåførene lever  
under er ingen nyhet. Heller ikke for 
Bama. Allerede i 2011 ble det stilt store 
spørsmålstegn som den gang ble besvart 
ved å etablere egne fasiliteter for sjåførene 
på Ulven. Men i ettertid har disse fasili-
tetene blitt �yttet til Uddevalla i Sverige, 
mer enn 200 kilometer unna. Som resul-
tat har ikke Carrion lenger et overnat-
tingstilbud for sine sjåfører i Norge.

Hanne Linnert, kommunikasjonssjef i 
Bama, oppgir at de har hatt et godt sam-
arbeid med J. Carrion over �ere år, spesi-
elt når det gjelder tilrettelegging og opp-
følging av sjåfører. 

– Vi har nedfelt i våre samarbeids- 
avtaler med transportører hvordan kjøre- 
og hviletidsreglene skal overholdes. Sjå-
førene kjører på instrukser fra selskapet. 
I tilfellet Carrion styres sjåførene til  
Uddevalla, og påser på den måten at den 
lovpålagte ukehvilen skjer der.

Avslører ukehvil-triks
Men dette tilbakevises av «Daniel». Han 
har aldri overnattet utenfor lastebilen og 
kjenner ingen sjåfører som gjør dette, ver-
ken i Norge eller Sverige. Han beskriver 
derimot at J. Carrion bevisst bryter uke-
hvil-reglene.

– Selskapet har nemlig en liten hem-
melighet. Når vi kjører fra Spania og opp-
over er det forskjellig håndheving av  
reglene etter hvilket land man be�nner 
seg i. I Frankrike avholder vi for eksempel 
aldri 45 timers hvile. Der tar vi tar mak-
simalt 42. Hvis vi blir tatt i kontroll går 
det som en forkortet ukehvil på 24 timer, 
og ikke som en 45-timer. Så selv om vi 
blir tatt for brudd på ukehvilen blir vi 
stra¨et etter satser beregnet etter  

SAMMEN I NØDEN: Siden propangass er en begrenset luksus for de rumenske sjåførene, går man ofte sammen om å lage middag.                     Slik utvikles det også et spesielt bånd.

IKKE ALENE: «Daniel» er slett ikke den eneste sjåføren fra J. Carrion som må leve på denne måten. Gjennom hele 
vinteren og sommeren bor det rumenere i selskapets lastebiler på døgnhvileplasser rundt hovedstaden.
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24-timersregelen, ikke 45-timersregelen. 
De er mye lavere, og vi blir ikke tvunget 
til å ta inn på hotell.

HR-direktør Pedro Morales García i J. 
Carrion avviser påstandene og under- 
streker at alle selskapets transportører 
følger 45-timersreglene. Han viser også 
til fasilitetene i Uddevalla.

– For de regelmessige transportene til 
Skandinavia skal sjåførene bruke basen i 
Sverige for ukehvil, og ikke utføre denne 
i Norge. 

Men når NLF-Magasinet viser til  
sjåførene som venter på returlast i Norge 
og spør om også disse skal dra til Udde-
valla for å utføre ukehvilen, får vi imid-
lertid ikke noe svar.

Den virkelige prisen for billige epler
I mellomtiden sitter fortsatt «Daniel» i 
lastebilen og venter på en telefon. Han 
vasker klær for hånd på o¨entlige toalett 
og tørker dem på motorluka. Primusen er 
i ferd med å gå tom for propangass. Snart 
må han ut og kjøpe nye forsyninger, i et 
land med et kostnadsnivå som ligger  
milevis over hans økonomiske smerte- 
terskel. For hvert kjøp han foretar i  
Norge, krymper de private midlene. Han 
kan bare glemme å levere kvitteringer til  
sjefen, utlegg blir aldri tilbakebetalt  
utover en fast månedlig sum.

– Jeg har jobbet for dette selskapet i ett 
år nå. På den tiden har jeg ikke tilbrakt så 
mye som én time i en seng utenfor laste-
bilen. Jeg tror ikke det blir noen endring 
med det første heller. Reglene gjelder 
åpenbart ikke for alle. Og så lenge du og 
andre kunder i Norge vil ha billig frukt 
og grønnsaker, kommer det til å fortsette 
som før. Dette er prisen for billige epler, 
sier «Daniel» med et oppgitt smil.

Så lenge du og andre  
kunder i Norge vil ha billig frukt  
og grønnsaker, kommer det til å 

fortsette som før. Dette er  
prisen for billige epler.

SAMMEN I NØDEN: Siden propangass er en begrenset luksus for de rumenske sjåførene, går man ofte sammen om å lage middag.                     Slik utvikles det også et spesielt bånd.

VASKER KLÆR FOR HÅND: «Daniel» passer alltid på å ha med seg håndvaskemiddel. Vasken foregår for hånd på 
offentlige toaletter før de tørkes på motorluka.

HOLDER EN STUND TIL: Før «Daniel» kom til Norge passet 
han på å handle matvarer i rimeligere land. Det handler 
om å tyne forsyningene så lenge som mulig, for å slippe 
å bruke for mye penger i høykostland.
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NLFs medlemsmasse består i all hoved-
sak av små og mellomstore bedrifter. 
Svært mange av lederne i disse bedriftene 
kjører selv lastebil til daglig for å bidra til 
å holde hjulene i gang (bokstavelig talt). 
Men det administrative arbeidet forsvin-
ner ikke selv om en setter seg bak rattet. 
Derfor er det ikke uvanlig at slike kjøren-
de bedriftseiere nærmest snakker i tele- 
fonen hele dagen.

Vanntett telefon og nettbrett  
til rekordpris
Med blåtannteknologi er det i dag fullt 
mulig å gjøre dette uten å løfte så mye 
som en �nger fra rattet. Men det er svært 
slitsomt å holde viktige samtaler med 
kunder og kollegaer i gang hvis lyden og 
dekningen er dårlig. Derfor er godt tele-
fonutstyr en viktig investering for alle 
som driver en transportbedrift. Dette tar 

NLF på alvor: Gjennom samarbeidspart-
nerne Telenor og Telering blir det konti-
nuerlig utformet nye tilbud som skal  
gjøre hverdagen din lettere. Målet er å 
kunne sikre medlemmene godt utstyr 
uten at det koster skjorta.

Nå har NLF og Telering snekret 
sammen et tilbud som mange bør sperre 
opp øynene for: 

– Vi tilbyr nå den vanntette og avanser-
te smarttelefonen Samsung Galaxy A8, 
sammen med Samsung Tab Active 2 og 
headsettet Sennheiser Presence til en  

Førsteklasses 
telefonutstyr 
til NLF-pris

Telering:

For bedriftsledere er telefonen nærmest en forlengelse  
av kroppen. Derfor er det viktig å kunne sikre seg det  
beste utstyret på markedet til en fornuftig pris. En ny 
NLF-avtale med Telering Bedrift gjør dette enklere enn 
noen gang.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

KLAR TIL Å HJELPE: Hege Knudstad Garshoel er Telerings NLF-kontakt og hjelper gjerne til med utforming av 
fordelmessige avtaler. Her sammen med Telenors Trond Hartermann.
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månedspris på bare 319 kroner, forteller 
Hege Knutstad Garshoel i Telering  
Bedrift. 

Tilbyr telefonbytte og support
Et av NLF-medlemmene som allerede 
har sikret seg dette tilbudet, er Terje  
Vegar Bøe i Grinda�ell Transport. Han 
er fornøyd med både telefonen, nettbret-
tet og headsettet, og ikke minst den gode 
oppfølgingen. 

– I dag er det mange som kan tilby  
billige telefoner og abonnementer. Men 

det som gjorde at jeg valgte Telering er at 
de i tillegg til den gode prisen har  
24-timers service. Hvis det er noe som 
helst så kan jeg bare ta kontakt når det 
passer meg, forteller han.

En annen fordel med Telerings såkalte 
smartprogram for NLF-medlemmer er at 
man kan velge mellom et stort antall  
telefoner og bytte disse så ofte man  
ønsker, for eksempel annethvert år. 

– Når utviklingen går så fort som den 
gjør i disse dager, er det viktig å ha opp-
datert utstyr. Vi tilbyr ikke bare fritt  

bytte av telefoner for bedriftene, men også 
oppfølging og support slik at en kan få 
mest mulig ut av teknologien som �nnes 
i smarttelefonene, forteller Garshoel.

Lær mer om Telering-tilbudet på NLFs 
nettsider www.lastebil.no eller ta kontakt 
med Hege Knutstad Garshoel direkte på 
telefon 32 80 77 00.

ET GODT TILBUD: Terje Vegar Bøe i Grindafjell Transport 
benytter seg av Telering-avtalen. Han er veldig fornøyd 
med både prisene og oppfølgingen.

Det som gjorde at jeg  
valgte Telering er at de i 
tillegg til den gode prisen 

har 24-timers service.
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Elmia Lastbil 2018: 

Historien bak Elmia Lastbil begynner 
allerede i 1983 da den første messen ble 
arrangert i Jönköping. Årets arrange-
ment er det 19. i rekken og bærer tradi-
sjonen stolt videre. Dette er nå Nordens 
største markeds- og møteplass for  
lastebilnæringen.

Elmia og IAA tett i kalenderen 
ved en tabbe
Men hvorfor arrangeres Elmia Lastbil 
nesten samtidig som gigantmessen 
IAA i Hannover? Vel, i utgangspunktet 
skulle den ikke det. Frem til og med 
1989 ble både Elmia og IAA arrangert 
i oddetallsår. Deretter besluttet Elmia 
Lastbil-arrangørene å hive seg rundt og 
arrangere messen også i 1990, for på 
den måten å komme i «utakt» med 
IAA. Det svenskene ikke visste, var at 

IAA omtrent samtidig bestemte seg for 
å sette i gang et løp hvor de arrangerte 
personbilmesse ved oddetallsår, og  
lastebilmesse ved partallsår. Så da hav-
net de i takt igjen! Siden nittitallet har 
tradisjonen vært klar - først Elmia 
Lastbil i august, så IAA i september. 

Over 400 utstillere fra 15 land
Det er i alle fall ingen tvil om at det 
skandinaviske lastebilfolket har trykket 
Elmia til sitt bryst. Arrangørene opp-
lyser at hele 96 prosent av de besøkende 
på Elmia Lastbil selv jobber i næringen. 
Den klart største underkategorien er 
aktive yrkessjåfører. Dette gjør messen 
til en attraktiv rekrutteringsarena. Da 
forrige Elmia Lastbil ble arrangert i 
2016 fant nærmere 35 000 besøkende 
turen til Jönköping.

Elmia Lastbil i Jönköping er en av Nordens  
desidert største happenings innen lastebilnæringen. 
NLF-Magasinet var selvfølgelig på plass for å gi  
deg høydepunktene fra messen.

Entusiastens 
våte drøm

ÅPNET FESTEN: Infrastrukturminister Thomas Eneroth �kk 
gleden av å sparke i gang Elmia Lastbil 2018.  
Alle foto: Stein Inge Stølen

FRA FULLUTSLIPP TIL NULLUTSLIPP: Både veteraner og 
innovasjoner var godt representert på Elmia. Det kom 
ikke som en overraskelse at Volvo stilte ut sin nyeste 
fullelektriske lastebil.

HØYT PÅ STRÅ: Du skal stole på utstyret når du løfter 
�erfoldige tonn på verkstedet. BA Fordonslyftar viste 
frem sine løftebukkløsninger på Elmia.

NORSK KLASSIKER: NLF-medlemmet Holen Transport 
hadde lånt ut sin �otte 1990-modell Volvo F16 62R til 
tømmerbilpåbyggeren Bergs Fegen ABs utstilling.

MEGET SYNLIG: En 
Peterbilt er ikke veldig anonym 

sånn i utgangspunktet, men 
med fullt lysrigg fra Strands er 

oppmerksomheten garantert.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0
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NLF GODT REPRESENTERT: Elmia Lastbil er en god arena 
for Norges Lastebileier-Forbund, både for å komme i 
kontakt med kollegaer i nabolandet, men også for å 
fortelle om NLFs Fair Transport-arbeid. Fra venstre: 
Eivind Karikoski, Kjell Olafsrud og Jens Olaf Rud.

SVIMLENDE ANTALL UTSTILLERE: Det innvendige utstillingsområdet er omtrent på størrelse med Norges Varemesse. Men utvendig snakker vi langt større dimensjoner. Her kan man gå i 
dagevis uten å bli lei. Takk til Br. Johanssons Karosserifabrik som stilte opp med kurvkran for foto!

«THE FLYING SWEDE»: Den hvite DAF XF-en i forgrunnen er en jubileumsbil bygget i sammenheng med merkets 
90-årsmarkering. «The Flying Swede» er et samarbeidsprosjekt mellom DAF, Truck & Trailer Parts og Svetsab.

FARGERIKE KLASSIKERE: Selv om moderne lastebiler er 
vinnere på miljø, er disse gledessprederne en klar 
publikumsvinner. Her står en Volvo F6 fra 1985 og en 
Volvo FB88 fra 1977. 

RIKHOLDIG VETERANUTSTILLING: Åkerihistoriska 
Sällskapet (ÅHS) har ansvar for å representere fortidens 
storheter. Det gjorde de med stor stil.
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Noen sier de slutter i bransjen, andre sier 
det er for dyrt. Den første grunnen er 
grei, den andre kjøper jeg ikke alltid. For-
delene ved medlemskapet oppveier ofte 
langt på vei det en enbilseier må ut med i 
medlemsavgift. De jeg sliter mest med å 
forstå er de som mener NLF ikke gjør 
noe, eller nok, for bransjen og at vi ikke 
blir hørt.
 Bare prat i NLF
«Vi må skrike høyere, vi må stenge byen, 
vi må demonstrere og kjøre sakte», får jeg 
beskjed om. «Det var mer tak i NLF før, 
da stengte vi Svinesund eller hvor det 
måtte være og politikerne ble satt på plass. 
Nå er det jo bare prat», mener medlemmet 
på vei ut av NLF.

Det er da jeg virkelig blir gira på å få 
medlemmet til å fortsette! Vi vet alle at  
vi kan stenge Norge. Vi kan stoppe alle 
(norske!) lastebiler (som er medlem i NLF) 
og stopper vi, så må også utlendingene 
stoppe. Ja, det blir tomt i butikken, tomt 
for drivsto¨, medisiner og alt annet vi alle 
trenger. At lastebileierens �rmakasse også 
går tom er jo også en sak.

Det er ikke tvil om at den som skriker 
høyest alltid blir hørt best. Men, er det 
også han som faktisk blir lyttet til? Han 
som får resultatene?

Tomme tønner
Det er et ordtak som sier at «tomme tønner 
skramler mest». For noen år siden hørte jeg 
en historie fra Londons Speakers Corner. 
Der kan alle fritt gå opp på en kasse og si 
sin hjertens mening. En engelskmann 
gjorde nettopp det. En amerikansk turist 
�kk også plass på kassen og mente at en-
gelskmannens litt småstøyende argumen-
ter var litt innholdsløse, så han prøvde seg 
med ovenstående ordspill på engelsk: 

«Empty cans make the most noise», ropte 
han fornøyd. «Yes»,svarte engelskmannen, 
«ameri-cans»!

Poenget er vel at det som regel ikke er de 
som skriker høyest som blir lyttet til og 
oppnår varige resultater.

Størrelse gir makt og inn�ytelse
Alle, også politikere, vet at uten lastebilen 
stopper Norge. Det er ikke bare et bra 
slagord, det er en ufravikelig sannhet. En-
kelt og greit. Det faktum at alle vet, inklu-
sive ministre og byråder, at norske laste- 
bileiere kan stoppe Norge hvis de må, gir 
NLF makt OG inn�ytelse. Men inn- 
�ytelsen ligger ikke i at vi stenger landet i 
tide og utide, inn�ytelsen ligger i det fak-
tum at vi kan stenge ned AS Norge. Det 
er en balanse mellom maktmiddelet og 
behovet for å bruke det. Det er den grunn-
leggende årsaken til at folkevalgte lytter 
når NLF snakker. Også Statens vegvesen 
hører hva vi sier. De er ikke alltid enig, 
men de lytter fordi vi har gode budskap. I 
vårt yrke jobber vi hardt, vi leverer boksta-
velig talt varene og når vi på en seriøs og 
troverdig måte makter å forklare «de som 
bestemmer» hvorfor de bør lytte til våre 
argumenter, da gir det resultater. 

Resultater
Jeg er enig i at det ikke alltid går fort nok. 
Da presser NLF på for å øke tempoet.  
Andre ganger, som i Oslo, går det altfor 
fort med miljøavgifter og ubetenksomme 
lavutslippssoner. Da må vi ta tak i poli- 
tikerne og holde igjen! Jeg har sagt til Lan 
Marie N Berg (MDG) at vi er alle for et 
bedre miljø og lastebileierne skifter til ny 
teknologi så raskt det er økonomisk  
forsvarlig. Men blir hindringene for store 
og kostnadene for høye, så stopper det seg 

selv. Da får vi sette igjen melk og brød og 
medisiner på Oslos bygrense, så får poli- 
tikerne sykle ut og hente varene! Hun 
skjønner det, og miljøtiltakene i hovedsta-
den er blitt langt mildere enn hva vi fryktet 
for tre år siden. At NLF er mange, at vi har 
maktmiddel, bidrar til at våre argumenter 
blir lyttet til. Euro VI-motorer er unntatt 
fra lavutslippssonen, sambruksfelt i Øst-
fold blir gjennomført, vi kan få dispensa-
sjon fra kjøre- og hviletidsreglene under 
NATO-øvelsen i høst, vi har fått gjen-
nomslag for tettere samarbeid mellom 
statlige etater på veien osv. osv.

Vi BLIR hørt!
En sjelden gang, når noen plutselig tror de står sterkere 
alene utenfor NLF, så melder de seg ut. Da ringer jeg dem  
og spør pent hvorfor? 

J. KRISTIAN BJERKE jkb@lastebil.no0
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Sammen er vi sterke
Så kjære medlem som mener NLF ikke 
gjør noe for deg: Det gjør vi! Og det blir 
ikke bedre, og det går ikke fortere, og  
politikere hører ikke mer på oss (og deg) 
om vi skriker høyere, fekter med armene 
og stenger byen! Det gjør vi bare når vi må.

NLF trenger deg og alle seriøse laste- 
bileiere i landet – og du trenger NLF. 
Sammen gjør vi jobben for bedre vilkår, 
bedre klima og en ryddig bransje.

Sammen er vi sterke!

– Høyere vekter 
er miljøvennlig!
NLF leter kontinuerlig etter tiltak som både 
bedrer lønnsomheten, konkurranseforhol-
dene,  tra�kksikkerheten og ikke minst bi-
drar til et bedre miljø. Et godt tiltak i denne 
retningen er å øke totalvektene.

Harry Nilsen er forbundsstyremedlem fra 
region 1 og daglig leder i Sørum Transport 
AS. I tillegg er han leder av teknisk utvalg i 
NLF. Den viktigste saken komiteen og Nil-
sen jobber med nå, er nettopp å få økt to-
talvektene.

– Sverige og Finland ligger langt foran 
oss i dette arbeidet og i Finland vurderes 
det totalvekter på 104 tonn akseltrykk. I 
Sverige er tilsvarende 74 tonn. Da er det på 
høy tid at Norge også vurderer økte vekter, 
mener Nilsen.

Prioriterer fem punkter
NLF har valgt å prioritere fem punkter i  
arbeidet for vektøkning og Harry Nilsen er 
tydelig på at disse punktene er viktig for 
tra�kksikkerheten og miljøet.

– Dagens modulvogntog og 60-tonns 
tømmervogntog går ofte med treakslet 
trekkbil på 26 tonn. Bilen har da dårlig 
fremkommelighet fordi hengerne blir for 
tunge i forhold til bilen. Derfor er det sær-
deles viktig å øke totalvekten på treakslet 
bil til 28 tonn, forklarer Nilsen.

Det er også viktig å holde seg innenfor 
dagens aksellasttrykk. Derfor foreslår ko-
miteen og ressursgruppa som har jobbet 
med saken kun økning av totalvekt for bil 
og bil/henger/semi.

– Norge har også forpliktet seg til å opp-
fylle Parisavtalen vedrørende utslipp. Våre 
forslag er et godt bidrag for å nå dette må-
let. Økte totalvekter er også viktig med tan-
ke på å opprettholde konkurransekraft i 
distriktene, samt at det bidrar til at vogn-
parken ikke øker så mye som forventet på 
grunn av befolkningsvekten i årene som 
kommer, sier Nilsen.

Ønsker mer «trøkk» mot Vegdirektoratet
Nilsen og det tekniske utvalget er utålmo-
dige og ønsker seg enda mer «trøkk» mot 

Vegdirektoratet. Han mener komiteen og 
ressursgruppa peker på ganske åpenbare 
ting med sine forslag. Vegdirektoratet  
hører hva NLF sier, men etter Nilsens  
mening går det altfor sakte.

– Vegdirektoratet har bekreftet at EU 
ikke er noen hindring for å vedta våre for-
slag. Da blir jo spørsmålet hvorfor ting ikke 
skjer litt raskere? Jeg er nesten litt overras-
ket over hvor mye respons vi får blant med-
lemmene for at vi fokuserer på dette. Det er 
mange som er opptatt av vekter og da bør 
vi jobbe litt ekstra for å få raskt gjennom-
slag, avslutter Nilsen.

Dette er forslagene til økte  
vektbegrensninger:
1.  Økning av totalvekt for 3-akslet bil fra 

26 tonn til opptil 28 tonn

2.  Økning av totalvekt 4-akslet bil fra 32 
tonn til 34 tonn

3.  Økning av dagens totalvekt fra 50 tonn 
til 56 tonn

4.  60 tonn totalvekt og mulighet for å kjøre 
med uttrekkbart drag, slik at bil og hen-
ger tilfredsstiller kravet om minst 19 
meter fra første til siste aksel

5.  Semitrailer treakslet med akselavstand 
på over 180cm økes til 27 tonn. NLF fore-
slår også medsporende siste aksel og 
låsing av denne ved hastigheter over 40 
eller 50 km/t

UBRUKT POTENSIAL: Mens det i Sverige og Finland 
foreslås totalvekter på henholdsvis 74 og 104 tonn, 
stanger norske transportører i 60-tonnsgrensen. 
Dette har �ere negative konsekvenser. Illustrasjons-
foto: Stein Inge Stølen
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Rundt 500 lastebilvenner har deltatt når 
region 1 og 2 i NLF har hatt felles høstse-
minar på Store�ell. Lastebilvenner fra 
Hedmark, Oppland, Akershus, 
Østfold og Oslo er nok en 
gang invitert til Gols�ellet. 
Blir det like mange i 
2018?

– Jeg er optimist og 
tror på fullt hus. Vi vet 
at Store�ell leverer 
gang på gang – ikke 
minst er julebordet fan-
tastisk. Vi vet at program-
met er variert og godt. Og vi 
vet at det blir mye moro, nær-
mest garanterer Haakenstad.

Samferdselstopper
«Lik konkurranse», er årets hovedtema. 

Det blir en debatt der �ere samferdselstop-
per vil delta:  Vegdirektør Terje Moe 
Gustavsen, NLF-direktør Geir A. Mo, 

lederen i transportkomiteen på 
stortinget Helge Orten (H) 

samt komitemedlemmene 
Sverre Myrli (A) og Ivar 
Odnes (Sp) har alle sagt 
ja til å komme på vårt 
høstseminar. Debattan-
tene skal få god tid til å 
forklare hvordan norske 

lastebileiere skal lykkes i 
kampen mot utenlandske 

lavprisaktører. Hvilke grep 
tar politikerne og vegmyndig- 

hetene?
I tillegg står vekter og dimensjoner på 

programmet. Dette er et tema vi vet enga-
sjerer lastebileierne.

Fredag ettermiddag blir «Fair Tran- 
sport» et ekstra tilbud til deltagerne. 
NLF ønsker å ta grep for at våre med-
lemmer skal bli enda bedre. Samtidig 
som vi håper å vekke transportkjøperne 
med dette prosjektet!

Utstilling og underholdning
Store�ell har bygd et hotell som egner 
seg svært godt for store seminarer. Det 
er god plass i den største hallen – bl.a. 

Årets største NLF-a rrangement!
– Velkommen til Store¥ell. Vi gleder oss til høstseminaret 
den siste helga i oktober. Årets største NLF-arrangement bør 
du få med deg, sier regionleder Odd Haakenstad.

AULAEN: var helt full forrige gang ….

GUTTORM TYSNES hedopp@lastebil.no0

Storefjell
leverer gang på 

gang.
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Årets største NLF-a rrangement! Døgnhvileplassen 
i Ringsaker SKAL 
bygges
Lastebileierne ble bekymret da Rings- 
aker kommune ville ha næringsbygg 
ved E6 i Brumunddal. Tomta er regu-
lert til døgnhvileplass. Regionstyret i 
NLF Hedmark og Oppland sendte et 
krast brev til kommunen der NLF kre-
ver at eiendommen IKKE omreguleres 
før en ny plassering i Ringsaker er 
klar.

Saken �kk god omtale i lokalavi-
sene og resulterte i raske reaksjo-
ner. Både prosjektdirektør Øyvind 
Moshagen i Nye Veier AS og Rings- 
aker-rådmann Jørn Strand har gitt 
oss følgende melding: Det skal byg-
ges en ny døgnhvileplass i Rings- 
aker! Det er det ingen tvil om. Ste-
det blir trolig Rudshøgda.

am� med 430 sitteplasser. Lastebilene 
kjøres inn under tak og det blir også 
mange utstillere som vil vise fram sine 
produkter. 

– Her kan folk få seg mange gode las-
tebil-samtaler. Men de skal også kunne 
koble av og nyte helga. Jeg er sikker på 
at Amb-søsknene vil føre til �ere latter-
brøl. Jeg har sett dem noen ganger og vet 
at de er både morsomme og musikalske. 
Fjorårets Farmen-vinner, Halvor Sveen, 

er en kar som kan lære oss å holde fokus. 
Han er også en artig historieforteller, sier 
regionlederen.  

Invitasjonen er sendt ut til medlemme-
ne. Du kan gå rett inn på lastebil.no og 
melde deg på.

MASSE FOLK: i messehallen på Storefjell i 2015. Kommer 
like mange denne gangen?

NLF er populære
Mange ønsker å ha med NLF på laget. 
Det må vi ta som et tegn på at vi er en 
seriøs organisasjon som blir lyttet til. 
Regionstyremedlem Tommy Engen er 
f.eks. bedt om å holde foredrag for 
Hedmark Tra�kksikkerhetsutvalg. Han 
vil fortelle om hvordan det er å være 
ung lastebileier i en bransje med tøff 
konkurranse. Samme dag orienterer 
regionsjefen om Fair Transport. 

NLF i region 1 og 2 samt teknisk 
faggruppe er også bedt om å delta i et 
norsk-svensk prosjekt om fossilfri nyt-
tetransport. Utopi, sier noen. Kanskje, 
men vi må i hvert fall prøve å �nne ut 
hva som skjer. Lastebilene blir stadig 
mer miljøvennlige. Fossilfrie biler kan 
gi en konkurransefordel …
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Det er tett i arrangements- 
kalenderen for region 3 på 
begynnelsen av høsten: 

Pensjonistturen i Vestfold er allerede 
avholdt. 16.-18. august var 35 glade 
NLF-medlemmer med ektefeller med på 
tre gode dager på busstur til Elve-
rums-området. Løiten Brænderi, Skog-
bruks-museet og Ådalsbruk Motor- 
museum ble lagt inn som noen av stop-
pestedene på et turopplegg som årlig har 
press på seg for å senke minstealder for 
deltakelse. Gjetord om opplegget brer 
seg, så 62-årsgrensen er under press.

Lastebilens Dag arrangeres lørdag 25. 
august i samarbeid med Vegvesenet på 
deres areal på Notodden. Dette er et 
publikumsarrangement med tra�kksik-
kerhet som tema og både medlemmer og 
familien Hvermansen i fokus nå ved sko-
lestarttider. Opplegget ble prøvd for to 
år siden og gav NLF og SVV mersmak 
for å prøve igjen.

Tillitsmannskurs hadde vi for regionen 
for noen år siden, men nå mente fylkes-
styrene at det var så mange nye tillits-
valgte at det er god grunn til å gjenta 
skoleringsopplegget. Dermed ble alle 
styrenes medlemmer og møtende vara-
medlemmer anmodet om å delta på nytt 
kurs i NLF i månedsskiftet august-sep-
tember. Ca 25 deltakere samles i St. 
Olavs gt i Oslo med adm.dir. Geir A. 
Mo som lærer.

Dyrskun i Seljord er et tidsbegrep i  
festivalbygda. Fast innslag har i mange 
år vært at NLF i regionen sammen med 
samarbeidspartnere organiserer en stor 
informasjons- og kontaktstand der. Slik 
blir det også i år. Fredag 14.-16. septem-
ber vil du på stand I 507, sentralt i om-
rådet for anlegg- og maskinutstillere, 
kunne tre¨e på tillitsvalgte og ansatte i 
NLF og medarbeidere fra våre hoved-

samarbeidspartnere for «å løse alle mu-
lige og umulige spørsmål» over en kopp 
ka¨e og en va¨el.  Og hvis du ikke alle-
rede er NLF-medlem, så �kser vi det på 
stedet. Stikk innom for en prat i løpet av 
denne helga.

Høstmøte i Buskerud vil vi arrangere i 
Drammensområdet lørdag 22. septem-
ber. Sted er ennå ikke helt klarlagt. To 
tema vil vi konsentrere oss om på dette 
møtet: Redegjørelse ved Vegvesenets 
avd.dir. Rolf-Helge Grønås om aktuelle 
problemstillinger på fylkets vegnett, og 
en gjennomgang av «Fair Transport» 
arbeidet i NLF etter landsmøtet. Dette 
innslaget blir trolig ved Jens Olaf Ruud. 

Høstmøte i Vestfold er på planleggings-
stadiet, men vi håper det kan holdes i 
samarbeid med Dekkmann på Borge-
skogen lørdag 13. oktober. Da vil vi i så 
fall kombinere faglige innslag med en 
form for «Truckers Night» i regi av vår 
samarbeidspartner på dekksiden.

Medlemstur DAF og NLA/EU er en 
satsing telemarkingene har lagt opp til 
22.-24. november. Reisa går innom 
DAF-fabrikken i Eindhoven, orientering 
på NLA-kontoret i Brussel og besøk i 
EU-parlamentet. Det blir garantert et 
godt faglig utbytte for deltakerne og i 
tillegg skal vi se til at alle får et godt 
inntrykk av lokal mat og drikke når vi 
først besøker EU-hovedstaden.

Til slutt i denne oppramsingen kan vi vel 
også ta med Julemøtet i NLF Vestfold. 
Det inviterer vi til fredag 7. desember i 
Åsgårdstrand. Forbundslederen selv, 
Tore Velten, har allerede lovet at «dette 
skal jeg bli med på».

I tillegg skal styrene selvfølgelig delta på 
en rekke faglige seminarer og konferan-
ser utover høsten. En avtroppende regi-
onsjef tenker at det er sannelig godt at 
han ikke skal ha ansvar for alt dette.

Aktiv NLF-høst i region 3
OLAV KLASSON VEFALD btv@lastebil.no0

SAMLINGSSTED: Slik forventes NLF-standen i Seljord også i 2018. Foto: Olav Vefald





Region 4  Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland

Rogaland og Agder godt representert.

NLF Rogaland, NLF Agder og Østre-Agder lastebileierforening var godt representert 
under LM2018.

Her er bildeoversikt over detakerne fra regionen.

ÆREFULT OPPDRAG: Tore Sigmundsen og Herman Berg mottar det ærefulle oppdrag å arrangere NLFs Landsmøte 2020 i 
Stavanger.

Region 4 på 
NLFs landsmøte

REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no0

60 NLF-MAGASINET 2018 • NR 5

Auestad Kran-Transport 
AS har vært NLF-med-
lem i 50 år.
Tidligere het bedriften Jonas B. 
Auestad. Den spreke 50-årsjubilan-
ten holder til på Klepp. I nye loka-
ler og med 27 biler styrer Magne 
Auestad bedriften sammen med en 
dyktig stab der blant annet kona 
Liv R. Storhaug er en viktig med-
arbeider.

Satser framover
Bedriften har et stort spotmarked, 
men likevel er 90 prosent av omset-
ningen knyttet til faste kunder. Det 
er mye dyrt materiell som alle i 
kranbransjen kjenner til. Auestad 
har 11 – 12 millioner i bestilling. For 
å være med i en profesjonell bransje 
må utstyret være på topp sammen 
med meget kyndige ansatte.

 
Kvalitet og HMS
Auestad bruker mye tid på HMS 
og kvalitetssystemer. Firmaet vil 
også ha Fair Transport på program-
met. I tillegg er Auestad opptatt av 
å bruke våre samarbeidspartnere 
som styrker både selskapet og NLF.

50 års-
jubilant

LANG FARTSTID I NLF: Daglig leder Magne 
Auestad viser stolt frem 50-årsplaketten.  
Foto: Reidar Retterholt



Transportørprisen henger 
høyt.
Egil Torgersen kunne med stolthet motta 
Transportørprisen 2018 som deles ut hvert 
andre år i samarbeide med bilimportørene.

Det er stas at en bedrift i vår region får 
prisen.

Strenge kriterier
Det er sterk konkurranse fra landsmøte til 
landsmøte om hvem som får prisen. Kri-
teriene som legges til grunn er: gyldig 
medlemskap i NLF, engasjert i næringens 
ve og vel, gode holdninger, følger NLFs 
etiske regelverk, oppfyller NLFs statutter, 
bedrift med ansatte må ha et fungerende 
HMS- basert kvalitetssikkerhetssystem, 

sunn økonomisk drift og et godt omdøm-
me

Vi gratulerer Rennesøy tra�kk med 
prisen.

Foreløpige arrangementer 
i høst. Sett av datoene
Vi har en foreløpig status på arrange-
menter utover høsten. Det vil komme 
noen til, men dette er foreløpig status.
I forbindelse med Fair Transport blir det 
avholdt sjåførkurs over hele landet. Vi 
har følgende datoer i regionen vår:
• 24. september: Haugesund
• 25. september: Stavanger
• 26. september: Kristiansand
• 27. september: Arendal

Her er noen av temaene til sjåførkursene:
• Hastighet og forbruk
• Skadeforebygging
• Holdninger

Øvrige arrangementer i høst:
• 26. oktober: Lastebilkveld hos Rolands
•  30. oktober: Medlemsmøte hos 

Vegvesenet i Haugesund
•  31. oktober: Medlemsmøte hos 

Vegvesenet i Stavanger

Markedets råeste støvsuger
Suger alt ☺

www.kjemico.no

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

post@kjemico.no
Tlf. 901 56 200

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Markedets kanskje råeste 
støvsuger kommer fra 
Canadiske Drainvac.

Vannet fungerer som filter 
slik at drivstøvet blir 

minimalt, et grovfilter tar 
hånd om nøkler, penner 
etc. Alt annet går rett i 

sluket

EN FLEKSIBEL SAMARBEIDSPARTNER

Slangetrommel

Støvsuger-unit
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Rennesøy Tra�kk �kk 
transportørprisen
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EU-kommisjonen la i 2017 frem en ny og 
stor regelverkspakke/mobilitetspakke for 
området vei kalt «Europe on the Move». 
Med denne mobilitetspakken ønsker 
Kommisjonen å endre det europeiske 
transport- og mobilitetssystemet. Mobi-

litetspakken inneholder en rekke tiltak, 
men for oss er det spesielt de sosiale for-
holdene for sjåførene og kabotasje som er 
av stor interesse og betydning. 

Vi ønsker ikke endringer som liberali-
serer kabotasjeregelverket. Vi er bekymret 

for at foreslåtte endringer kan føre til  
misbruk og svindel knyttet til regelverket 
for sosiale rettigheter for sjåførene.

Denne bekymringen deler vi med  
sjåførorganisasjonene YTF og NTF. Av 
den grunn har det vært møteaktivitet mel-
lom YTF, NTF og NLF i Bergen i som-
mer. Lastebilnæringen er selvsagt viktig 
for alle oss som jobber i næringen. Den er 
også særdeles viktig for et norsk næringsliv, 
som er avhengig av en forutsigbar, sikker, 
trygg og miljøvennlig transport.

Dette er en dag med  
lastebilen i fokus. Det vil  
bli utstilling av lastebiler og 
lastebilutstyr fra medlems- 
bedrifter samt utstillinger  
fra våre samarbeidspartnere 
med gode tilbud. 

Opplæringskontoret som er en del av 
kompetansesenteret sammen med NLF, 
samt Halaas tra�kkskole, vil stille med 
både lastebil- og gravemaskinsimulatorer. 
Circle K vil sette opp en kiosk. Det vil 

«Europe on the Move»
Møte mellom Yrkestra�kkforbundet (YTF), Vestnorsk 
Transportarbeiderforening (NTF) og Norges Lastebil- 
eier-Forbund avd. Hordaland i Bergen

Velkommen til Truck ers Day

JAN OVE HALSØY OG HEIDI RUDAA nlfvest@lastebil.no0

Høringer 
Sommeren er brukt til å gi  
regionens svar på to viktige 
høringer.

Den ene høringen omhandlet bruk av ekstra 
fjernlyslykter på bil. Dette er et tema som 

har vært gjenstand for mang en debatt 
langs norske landeveier gjennom �ere tiår. 

Den foreslåtte endringen innebærer at 
øvre grense for antall lykter som kan mon-
teres på bil oppheves. Ett fritt antall lykter 
kan monteres etter ønske, innenfor ram-
mene av gjeldende monterings- og kob-
lingskrav. Lyktene må fortsatt kobles par-
vis og symmetrisk i forhold til bilens 
langsgående senterlinje. Såkalte «LED-

bars» (rektangulær lysbjelke), som er mer-
ket som to fjernlykter, skal imidlertid mon-
teres sentrisk i forhold til frontens 
midtlinje. Videre skal lykter for fjernlys 
være plassert foran på bilen og montert 
slik at lyset ikke er til sjenanse for sjåfø-
ren, hverken direkte eller indirekte gjen-
nom innvendige og utvendige speil eller 
bilens øvrige re�ekterende �ater. Vi støttet 
selvsagt de foreslåtte endringene.
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Velkommen til Truck ers Day
også bli lett underholdning: Brannsta- 
sjonen vil holde demonstrasjon og det blir 
rebusløp for barn.

På kvelden vil Dekkmann Molde AS 
invitere til sosialt samvær med grilling og 
underholdning. Dere vil få en nærmere 
invitasjon fra Dekkmann Molde AS.

Ta kontakt med Rådgiver i NLF i 
Møre og Romsdal, Heidi Rudaa på mobil 
40 55 58 26 om dere vil stille ut lastebiler 
eller har spørsmål o.l.
Truckers Day arrangeres av NLF Møre 
og Romsdal.

Her kan lastebileiere invitere med seg 
sjåfører og andre som ønsker å være med.

Tenk også rekruttering til bransjen når 
du inviterer!

Velkommen til en innholdsrik dag! 

TEMA:  Tra�kksikkerhet, rekruttering og miljø

STED: Molde på Glamox-tomta

TIDSPUNKT: Lørdag 15. september kl. 12.00 – 17.00

• 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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Med de høyeste temperaturer i Europa, 
var det ingen grunn til å forlate gamlelan-
det for å oppleve solfaktor og badeliv. Det 
�kk vi i godt monn her hjemme. Mens de 
�este gikk på lavgir i varmen, kan man 
ikke si det samme om asfaltcowboyene. 
Etter en litt treg start, ble det fullt trykk 
over hele �øla. Det har vel aldri vært så 
store kontrakter ute i markedet som det vi 
opplever nå. Det er i hvert fall med stor 
glede vi opplever at stadig �ere strekninger 
får ny asfalt. Det er godt for miljøet, øko-
nomien og ikke minst tra�kksikkerheten.  

Syklister vs lastebiler 
Nok en gang har det vært en del disku- 

sjoner rundt hvem som har retten til å  
ferdes på våre veger. Stadig vekk oppstår det 
situasjoner der syklister ligger �ere i bred-
den, noe som skaper frustrasjon og farlige 
situasjoner. Statens vegvesen har kjørt en 
kampanje som oppfordrer oss til å dele ve-
gen, noe som de aller �este er enige i. Like-
vel opplever vi dessverre en del uheldige 
situasjoner og det er alltid lett å skylde på 
lastebilen selv om denne ikke gjør noe galt. 

Vi har denne sommeren fått �ere til- 
bakemeldinger på syklister som har  
demonstrativt syklet midt i kjørebanen 
uten å slippe de bak forbi. Det er vel greit 
å minne om at lovverket også gjelder for 
syklister. 

Lov om vegtra�kk 
(vegtra�kkloven) 
§ 3. Grunnregler for tra�kk
Enhver skal ferdes hensynsfullt og være 
aktpågivende og varsom så det ikke kan 
oppstå fare eller voldes skade og slik at 
annen tra�kk ikke unødig blir hindret 
eller forstyrret. Vegfarende skal også vise 
hensyn mot dem som bor eller oppholder 
seg ved vegen. 

Forskrift om kjørende og gående 
tra�kk (tra�kkregler) 
§ 12. Forbikjøring
4. Når noen vil kjøre forbi til venstre, skal 
forankjørende holde så langt til høyre 
som mulig, og ikke øke farten. Når kjø-
retøyet beveger seg sakte eller tar stor 
plass, og vegen er uoversiktlig eller har 
motgående tra�kk, skal føreren om nød-
vendig vike til høyre og sette ned farten 
eller stanse. 

Tidenes sommer 

Den 20. juni arrangerte 
NAF et folkemøte om 
fylkesveger. Mange hadde 
møtt frem på Frøya kultur- 
og kompetansesenter. 
Stedsvalget var ikke tilfeldig. Fv. 714, 
også kalt Laksevegen, er en av få fyl-
kesveger som har «nasjonal kjendissta-
tus». Den er blitt brukt som eksempel 
på hvor viktig det er med gode fylkes-
veger for både næring, eksport, frem-
kommelighet og tra�kksikkerhet. Med 
de siste års utbedringer har vegen gått 
fra å være et skrekkeksempel til å kun-
ne bli et eksempel til etterfølgelse, 
samtidig som folk kjenner på kroppen 
hvordan alt fra krevende værforhold til 
standardsprang på vegen fremdeles gir 
utfordringer for tra�kantene.

Tema som ble diskutert :
– Fylkesvegenes betydning for vekst og 
utvikling 
– Hvordan få bukt med de alvorlige 
ulykkene på fylkesvegene 
– Vil fylkesvegene få det bedre eller 
verre i de nye regionene? 
– Bør fylkesvegene få en plass i Nasjo-
nal transportplan? 

– Ny belønningsordning fra staten: Er 
fylkene klare? 

 
Vi �kk også høre historier fra tra�-

kanter i Øyregionen om hvordan hver-
dagsreisen deres oppleves, når vegen er 
den eneste transportmuligheten man 
har. 

Folkemøte på Frøya

PANELDEBATT: med sentrale og lokale politikere under folkemøtet på Frøya.

Sydentemperatur og asfaltlukt. Mens de �este gikk på lavgir 
i varmen, så kan man ikke si det samme om asfaltcowboyene.  

ROAR MELUM rm@lastebil.no0
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Den 9. juni var vi i møte 
med programkomiteen til 
FrP Trøndelag. De ønsket 
innspill fra næringen i anled-
ning sitt kommende parti-
program for Trøndelag.
Fra vår side ble det satt søkelys på rekrut-
tering og samferdsel, noe som er i samsvar 
med fylkets oppgaver. Som ansvarlig for 
videregående skoler, er det viktig at man 
ser på samspillet mellom skolen og  
næringslivet. Investeringene og kompe-
tanseutviklingen i næringslivet skjer nok 
langt raskere enn hva skolene kan følge 
med på. Det vil for eksempel være meget 
kostnadskrevende for fylkeskommunen å 
holde tritt med investeringstakten på  
lastebiler. For mange elever med fagrettet 
utdanning, så er ordinær klasseroms- 
undervisning en pest og plage. Med å 
�ytte klasserommet ut i bedriftene, blir 
det langt mer spennende for de �este. Her 
ligger også muligheten for kompetanse-
løft hos lærerne.  

Som landets nest største vegeier er det 

ingen tvil om at fylket har en stor opp-
gave med å investere og forvalte veger. 
Over 6000 km fylkesveg av ymse stan-
dard og kvalitet stiller krav til god poli-
tisk styring. Alle har et forhold til vegen 
sin og det er i mange tilfeller krevende å 
måtte prioritere mellom de enkelte 
vegstrekninger. Vi mener at hensynet til 
næringslivets behov, samt tra�kksikker-

heten må prioriteres først. Vegen er ikke 
målet, men det er et virkemiddel for å nå 
viktige målsettinger for samfunnet. Mye 
av verdiskapingen i Trøndelag er avhen-
gig av gode veger for å kunne lykkes. Når 
det gjelder drift og vedlikehold så er det 
grunn til å se nærmere på innretningen 
av systemet og selve kontraktene. Her 
kan det være mye å lære av Nye Veier. 

Den 5. juni ble det avholdt 
styremøte for NLF Trønde-
lag. Denne gangen tok vi 
turen til Frosta, der Arntsen 
AS og Skarsbakk Transport 
AS var vertskap. 
Selve styremøtet dreide seg stort sett om 
Landsmøtet og hvordan vi skulle forholde 
oss til sakene som var innmeldt. Olav 
Skarsbakk ga oss en orientering om  
bedriften og samarbeidet han og Kenneth 
hadde om bygningsmassen og tomta på 
Skaret. Vi hadde også gleden av at ord- 

fører Trine Haug tok seg tid til å delta i 
forlengelsen av styremøtet. Hun ga oss en 
orientering om hvordan man jobbet for å 
få utbedret FV 753 fra Åsen til Frosta. 
Den som har kjørt vegen vet at det er 
mange plasser uten midtstripe, samt �ere 
plasser som er direkte tra�kkfarlige.  
Næringslivet på Frosta er i sterk utvik-
ling, noe som stiller krav til bedre infra-
struktur. Landbruksvarer skal ut til stadig 
større deler av landet og andelen tungbil-
tra�kk er stadig økende. Da må man  
legge til rette for at bilene kan møtes etter 
vegen på en sikker måte. Det er også et 
poeng at veksten i verdiskapingen må 
understøttes av tilrettelagt infrastruktur. 

Det er ingen tvil om at samarbeid og 
fokus er viktig for å oppnå resultater. Nå 
vil Statens vegvesen iverksette utbedringer 
av Hoplatunnelen og Frostaporten.  
Frostaporten vil få et system som varsler 
om syklister i tunnelen. 

Styremøte på Frosta

KAMPEN OM MIDTSTRIPE: Det var med stort engasjement 
ordfører Trine Haug orienterte om kampen for gul 
midtstripe fra Frosta til Åsen. Det er avgjørende med et 
godt samarbeid for å nå målet.

Møte med Frp 

FRP TRØNDELAG: En morgenfrisk og munter gjeng ønsket innspill fra næringslivet. 
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H. Sjøgren & Sønner
Hos H. Sjøgren & Sønner i Hammerfest 
var de travelt opptatt med planlegging 
av transportaktiviteten fremover, hvor 
blant annet �ytting av en brakkerigg fra 
Melkøya til Polarbase var et av oppdra-
gene. Det blir en krevende oppgave 
gjennom trange og travle bygater i Ham-
merfest. I bedriften snakker de varmt 
om Kvalitet og miljø på vei (KMV) og 
Fair Transport, som de har implemen-
tert. 

Kvalsund Maskin og Transport
Hos Kvalsund Maskin og Transport er 
det full aktivitet med ulike oppdrag som 
maskinentreprenør og transportør.  
Bedriften har lokalisert seg både i Kval-
sund og i Hammerfest. 

Viggo Eriksen AS
Dette er en av Finnmarks største maski-
nentreprenører og har �ere av de største 
prosjektene i Hammerfest for tiden.  
Bedriften har rundt 60 ansatte og er opp-
tatt av å levere kvalitet til fornøyde kunder. 

Miniekspress og Nord Transport
I Lakselv møtte vi Miniekspress som er en 
av de store i Finnmark innenfor daglig- 
vare- og sjømattransport. I tillegg møtte 
vi Jostein Martinsen i Nord Transport som 
driver med brøyting i Midt-Finnmark. 

Nytt medlem i nord
Under besøket i Honningsvåg �kk NLF 
et nytt medlem: Magerøya Maskin har fått 
en ny brøytekontrakt og blir etter hvert 
åtte ansatte. Vi ønsker bedriften velkom-
men som nytt medlem.

På medlemsbesøk i Finnmark
I juni dro fylkesleder i NLF Finnmark Rune Holmen  
og regionsjef Odd-Hugo Pedersen på �ere medlemsbesøk i 
Vest- og Midt-Finnmark. Besøket startet i Hammerfest  
og fortsatte i Lakselv og Honningsvåg.  

H. SJØGREN & SØNNER: I Hammerfest. VIGGO ERIKSEN AS : Viggo Eriksen

ODD HUGO PEDERSEN ohp@lastebil.no0

MINIEKSPRESS LAKSELV: Avdelingsleder Roy Tore 
Mathisen

KVALSUND MASKIN OG TRANSPORT: Kjetil Fredriksen

MAGERØYA MASKIN: Daglig leder Jørn Håvard Olsen.
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En av Norges viktigste veier 
for laksetransport har fått 
�ernet en �askehals. 

Den beryktede «Langbakken» hvor  
trailere sto fast i hopetall om vinteren når 
føret ble krevende er nå borte. 

Fra tettstedet Skjervøy i Nord-Troms 
fraktes det årlig omkring 80 000 tonn 
laks fra Lerøy Aurora sitt slakteri. Det 
tilsvarer rundt 4 500 trailerlass. Verdien 
på denne �sken er estimert til mellom �re 
og fem milliarder kroner. Frem til nylig 

måtte all denne laksen fraktes opp den 
beryktede «Langbakken». Nå er denne 
�askehalsen langs fylkesvei 866 frem mot 
E6 �ernet. Den nye veien vil ikke skape 
fremkommelighetsproblemer for trans-

portnæringen. Veien er en fylkesvei som 
Troms fylkeskommune har brukt 116 
millioner på å utbedre. NLF har deltatt 
aktivt i prosessen med å prioritere ut- 
bedringen. 

Modulvogntog 
helt frem til Harstad?

FRANK LAURITZ JENSEN �j@lastebil.no0

FRANK LAURITZ JENSEN �j@lastebil.no0

Farlig 
�askehals 
�ernet

LETTER TRYKKET MED NY VEI: Fra venstre: Regionveisjef Torbjørn Naimak, fylkesråd for samferdsel og miljø i Troms Ivar 
B. Prestbakmo og varaordfører på Skjervøy Irene Thoresen. Foto: Odd Hugo Pedersen

Høsttreff i Nordland!
Den 21. september åpner årets høst-
treff sammen med MEF. Arrangemen-
tet �nner sted i Svolvær.

Det har vært stor interesse for årets 
høsttreff og det tror vi kommer av 
sammenfallet i tid med Åge Aleksan-
dersens konsert i Lofotbyen. Det blir 
hyggelige treff med våre leverandører 
og mange interessante foredrag både 
fra Statens vegvesen, MEF-advokaten 
og NLFs egne fagfolk.

Forbundsstyrelederen Tore Velten 
har annonsert at han vil være til stede 
under arrangementet i Svolvær.

For de av dere som ennå ikke har 
greid å melde dere på, er det på tide…

På regionens sider på www.lastebil.
no �nner dere påmeldingsskjema. Her 
kan dere gå inn og melde dere på – så 
skal vi gjøre vårt beste for at dere får 
både hotell og konsertbillett.

Det har i lengre tid vært 
arbeidet med løsninger for 
å få opphevet restriksjonene 
for modulvogntog på strek-
ningen Bjerkvik – Harstad. 

NLF Region 7 arbeider sammen med 
Harstadregionens næringsforening for å 
få muligheten til å kjøre modulvogntog 
helt frem til Stangnesterminalen. 

Det har tidligere vært enkelte rund-
kjøringer/kryss som begrenset mo-
dulvogntogenes mulighet til å komme 

helt frem til terminalen. Utbedringene i 
forbindelse med Bypakke Harstad har 
medført at  avkjøringen fra riksveien mot 
Stangnes er blitt utbedret og det er kun 
det siste krysset før nedkjøringen til ter-
minalen som kan by på utfordringer. 
Etter at Tjeldsundbrua ble åpnet for  
50 tonn, skal det i realiteten være små 
justeringer som skal til for at det kan  
åpnes for tra�kk med modulvogntog. 
Geir Jørgensen i SVV uttaler at det fore-
ligger planer for forsterkning av Tjeld- 
sundbrua slik at 50-tonnsbegrensningen 
kan bortfalle. Denne oppgraderingen 
kan gjøres innenfor rimelige økonomis-
ke rammer og bør kunne gjennomføres 
innen kort tid.



Jubilanter:

50
29.06

Geir Eikodd, 3229 Sandefjord
Geir har vært medlem av NLF siden 1999. Han �kk tidlig verv og satt som lokallagsleder fra 2002  
til 2016. Samtidig kom han også inn i fylkesstyret i NLF Vestfold, der han har vært aktiv frem til i 2018. 
Geir har i alle år vært engasjert i næringen både lokalt og sentralt. For dette �kk han NLFs 

 fortjenestemedalje i sølv i 2011.

50
20.07

Ole Stian Ellefsen, 1473 Lørenskog
Ole Stian begynte å kjøre lastebil i 1993, da var det stykkgods med en Ford Cargo. I dag eier han ni 
biler og har spesialistert seg på krok- og thermodistribusjon. Han deler fritiden mellom båtliv og  
hytte på fjellet.

50
04.08

Hilde Rusten Natedal, 3924 Porsgrunn
Hilde er HR- og sikkerhetssjef i Tipp Transport AS og trådte nylig inn i forbundsstyret som representant 
for region 3. Ved siden av et sterkt engasjement for arbeidet er hun glad i hunder og bruker mye tid på 
familien. En ferietur i ny og ne er hun heller ikke lei seg for. Les mer om Hilde på side 14 og 15.

50
13.08

Terje Vegar Bøe, 2975 Vang
Terje er et ferskt medlem, men han har alltid hatt bensin og diesel i blodet. Han begynte som 
selvstendig lastebileier fra april og meldte seg umiddelbart inn i NLF. I dag har han to biler med 
virkeområde asfalt- og godstransport. Når han ikke kjører lastebil er han aktiv både innen motorsport, 
MC, båt og ski.

60
31.08

Ronn Olsen, 8402 Sortland
50-åringen fra Sortland startet sin transportkarriere i 1991 i en Nissan Cabstar skapbil. Da gikk det i 
stykkgodslevering og kjøring av �sk lokalt. I dag eier han syv biler og driver med bilberging, vakt- og 
alarmkjøring i tillegg til andre tjenester. Han har også vært styremedlem i den lokale NLF-avdelingen. 
Ronn bruker fritiden på jakt og friluftsliv, kjører motorsykkel og liker å tilbringe tid på hytta.

60
03.07

Ingmund Ove Bakk, 6690 Aure
Ingmund er daglig leder i Brødrene Bakk AS, en bedrift som har røtter tilbake til 1939. Selv begynte 
Ingmund karrieren i 1978 da han startet med tippbil og mysetransport for det lokale meieriet. I dag er 
han engasjert i NLF lokalt i Kristiansund og bruker mye av fritiden sin på bilhobby.
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60
23.07

Jonny Moe, 2332 Maura
Da Jonny satte seg bak lastebilrattet for 40 år siden var det i en Opel Blitz i tra�kk for Leievogn- 
sentralen i Oslo. I dag kjører enbilseieren byggevarer for HMH Cement med base på Filipstadkaia i 
Oslo. Det har skjedd mye siden Opelen i 1978; i dag kjører han en 2017-modell �reakslet Volvo 460 
kranbil.

60
01.08 Steinar Bratlien, 2838 Snertingdal

Enbilseieren Steinar Bratlien har kjørt lastebil siden 1979 og har spesialisert seg på anleggskjøring 
med tippbil. På fritiden er det hestesport som står i høysetet for sekstiåringen fra Snertingdal.

70
18.08

Magne Hafstad, 6813 Førde
Magne Hafstad AS fyller til neste år 40-årsjubileum som NLF-bedrift, men i år er det daglig leders tur. 
Han har bygget opp bedriften fra tippkjøring for Statens vegvesen med en bil i 1979 til i dag å eie  
10 biler og 45 anleggsmaskiner. Han har vært styremedlem i Sogn og Fjordane gjennom to perioder. 
Han disponerer åpenbart tiden godt, for han får likevel anledning til å delta på hjortejakten når høsten 
kommer.

70
13.07

Odd Norekvål, 5713 Vossestrand
Samme år som Apollo 11 landet på månen begynte Odd Norekvål som leiesjåfør. Ti år senere var han i 
gang med egen bil og satte i gang med anleggstransport og brøyting. Han har nå brøytet i 35 år, deriblant 
21 på Vikafjellet. Selv etter fylte 70 år har han tenkt å fortsette i yrket så lenge helsen er god. Odd har 
vært lokal formann i NLF avdeling Voss og i Vegvesenets utvalg i Hordaland. Han har også sittet �ere 
perioder i fylkesstyret i Hordaland. På fritiden koser han seg med musikk, gjerne i sitt feriehus i Thailand. 

70
31.07

Knut Leif Nordvik, 5357 Fjell
Etter en lang karriere med kranbilkjøring har Knut Leif nå nedskalert bedriften og kjører primært 
transport med liten varebil. Tidligere hadde han tre kranbiler på det meste, samt en lastebil på kjøring 
mellom oljebasene. Han har sittet i styret både lokalt i Bergen og i fylkesstyret i Hordaland i mange år. 
Når han ikke sitter bak rattet på varebilen er han gjerne å �nne bak rattet på bobilen i stedet.

80
04.08

Ivar Brække, 1793 Tistedal
Etter to år som hjelpemann på lastebil tok Ivar serti�katet og begynte å kjøre bil og henger i 1956 som 
leiesjåfør. Da han �kk eget godsløyve i 1969 investerte han i en 5-tonns Bedford til bruk på tippkjøring. 
Samme år meldte han seg også inn i NLF. Han minnes en tid der kjøre- og hviletid ikke var et begrep 
og med mange tunge løft, særlig i tiden som hjelpemann fra 54-56. Nå ser pensjonisten tilbake på et 
langt liv både som lastebileier og som NLF-medlem.
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Jubilanter:

85 år
29. Henrik Leirdal, 2847 Kolbu

80 år
01. Karsten Suvatne, 4640 Søgne

75 år
01. Per Morten Myhren, 6430 Bud
02. Tor Risan, 7653 Verdal
03. Bjarne Engen, 1940 Bjørkelangen
15. Eilev Dale, 6953 Leirvik I Sogn
20. Kent Kneppen, 2270 Flisa
24. Ola Rustad, 1488 Hakadal

70 år
07. Sigurd Rusdal, 4462 Hovsherad
24. Arne Kjenaas, 3622 Svene
26. Arne Bekkevold, 1792 Tistedal
26. Harald Kristian Wold, 7517 Hell
29. Steinar Frellumstad, 3185 Skoppum

65 år
09. Olav Fosbæk, 3054 Krokstadelva
19. Ludolf Birkeland, 5550 Sveio
21. Ståle Sætre, 6392 Vikebukt
23. Tore Isaksætre, 2270 Flisa
24. Tor Inge Flodquist, 4846 Arendal
25. Øivind Kleven, 520 Frei
29. Tore Bergstøl, 3629 Nore
30. Ole Varlo, 3355 Solumsmoen

60 år
04. Johannes Vikum, 6802 Førde
07. Tor H Myhre, 4790 Lillesand
12. Tor�nn Hagen, 3895 Edland
15. Leif Engen, 7334 Storås
18. Nils Topstad, 3178 Våle
27. Jon Ole Ingdal, 7316 Lensvik

55 år
04. Oddvar Alterskjær, 8616 Mo I Rana
11. Gunnar Fredriksen, 9014 Tromsø
21. Kai Helge Robertsen, 7120 Leksvik
30. Øyvind Bru Johansen, 3171 Sem

50 år
03. Elling Tuft, 3534 Sokna
03. Tommy Rustad, 2743 Harestua
08. Arve Visnes, 6493 Lyngstad
15. Ann Kristin Fordal, 7434 Trondheim
16. Roald Arne Sørå, 7037 Trondheim
16. Gunnar Sundby, 1923 Sørum
17. Arn�nn Arnseth, 2324 Vang på Hedmarken
23. Nils Ivar Røraas, 3624 Lyngdal i Numedal
26. Tor Sende, 7656 Verdal
29. Øyvind Stormark, 5119 Ulset
30. Jan Morten Dale, 5903 Isdalstø

90 år
29. Peter Tveiten, 3628 Veggli

75 år
02. Leif O. Andersen, 1659 Torp
13. Anker Skaug, 7089 Heimdal
14. Reidar Oddgeir Olsen, 5210 Os
17. Thorleif Hansen, 4375 Hellvik
19. Reidar Myrvold, 2212 Kongsvinger
23. Ivar S. Nøren, 2550 Os I østerdalen
24. Ola B. Grimstad, 2656 Follebu
29. Otto Hellan, 7725 Steinkjer

70 år
03. Ole Reidar Karlsen, 3719 Skien
05. Knut Th. Erøy, 1827 Hobøl
06. Kjell Molde, 4700 Vennesla
10. Kåre Bekkevold, 2324 Vang på Hedmarken
10. Reidar Rallerud, 3514 Hønefoss
26. Alf Marthinsen, 4100 Jørpeland
28. Audun Idar Vattekar, 6947 Lavik

65 år
01. Widar Haugen, 3370 Vikersund
01. Harald Hårstad, 7550 Hommelvik
05. Ingvar Sande, 6445 Malmefjorden

05. Roar Odden, 3616 Kongsberg
09. Ola Egil Leikvold, 3550 Gol
14. Egil Hagen Olsen, 3003 Drammen
15. Øivind Kleiberg, 4626 Kristiansand S
18. Reidulf Berg, 3160 Stokke
25. Hans Arvid Austestad, 5640 Eikelandsosen
25. Tor Gunnar Lunnan, 7517 Hell
28. Bjørn Evensen, 2816 Gjøvik
30. Helge Kristoffersen, 5258 Blomsterdalen

60 år
03. Bernt Dahle, 3795 Drangedal
04. Terje Ramstad, 7054 Ranheim
06. Arild Horn, 8370 Leknes
11. Kai Flemming Hagen, 2321 Hamar
12. Johny Birkeland, 5960 Dalsøyra
27. Rune Østlie, 2640 Vinstra

55 år
14. Bente Stensaker, 6814 Førde

50 år
04. Sven Eirik Heggestad, 6863 Leikanger
08. Tom Roger Øydne, 4735 Evje
12. John Roger Nordgård, 2425 Ljørdalen
12. Geir Nybøe, 5216 Lepsøy

14. Gjermund Damengen, 1540 Vestby
15. Kjell-Arne Nicolaisen, 3080 Holmestrand
16. Freddy Henrikhaugen, 2838 Snertingdal
21. Ove Johnny Lindsetmo, 870 Grong
28. Gunnar Nesse, 5966 Eivindvik
30. Jørgen Johansen, 2653 Vestre Gausdal
31. Knut Vikingstad, 4260 Torvastad

Fødselsdager i september

Fødselsdager i oktober



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: hn@lastebil.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
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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.
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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 

behovet for personforsikring i ditt firma. 

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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