
Hvordan mener myndighetene at reglene skal følges av private 
aktører, når de ikke engang greier å sørge for at statseide selskap gjør 
det? - NLF-direktør Geir A. Mo. Side 26
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Det er ingenting som er mer tilfredsstillende enn å se NLFs knallharde 
arbeid for å styrke norske transportørers vilkår gi resultater. Den siste 
tiden har vi fått til mye: Først fikk vi avblåst den annonserte lavutslipps-
sonen i Oslo, som ville medført en enorm økning i kostnadene for tran- 
sport først og fremst i og rundt hovedstaden. Deretter kom budsjett-
lekkasjen som garanterte lånekassefinansiering for utdanning av  
lastebilsjåfører, noe vi har kjempet for helt siden forrige statsbudsjett 
ble fremlagt. Statens vegvesen har åpnet for å tillate nyttekjøretøy i 
kollektivfelt ved enkelte prøvestrekninger etter velargumenterte inn-
spill fra NLF, og vi får nå tydelige signaler om at de 200 yrkessjåførene 
som risikerte å miste sertifikatet på grunn av en endring i helsereglene 
til neste år vil bli berget. Vi fikk også til dispensasjon fra totalvekts- 
bestemmelsene ved fôrtransport og dispensasjon fra kjøre- og hviletidsbestemmelsene i forbin-
delse med den store NATO-øvelsen. Det hele ble toppet av at NLF Sogn og Fjordane ble tildelt fylkets 
trafikksikkerhetspris for bl.a. arbeidet med Venner på veien! En god NLF-periode, med andre ord.

Samtidig har vi vel aldri drevet grundigere arbeid når det kommer til innhenting av informasjon 
rundt uredelige vilkår i transportnæringen og søkelys på transportkjøperansvaret. I denne utgaven 
av NLF-Magasinet har vi viet mye plass til å fortelle historien rundt Bring Trucking, et slovakisk 
datterselskap av statseide Bring, hvor det stadig dukker opp nye urovekkende detaljer. Etter å ha 
gjennomgått kontrakter, lønnsslipper og tilsynsrapporter, samt intervjuet mange sjåfører ansatt i 
selskapet, er det ikke lenger rom for tvil: Ansatte i Bring Trucking kjører kabotasje i Norge indirekte 
på oppdrag av den norske stat, uten å få den allmenngjorte minstelønnen som er lovpålagt.  
Arbeidstilsynet har ved flere anledninger etterlyst rutinebeskrivelser og øvrig dokumentasjon som 
viser at Bring Trucking vil endre praksisen og gi sjåførene det de har krav på. Men så langt er dette 
ikke etterkommet. Risikoen for å bli tatt hvis en bryter loven er forsvinnende lav, og gevinsten er 
åpenbart fristende – selv for statseide selskaper. Bring er heller ikke det første statseide selskapet 
som bryter anstendighetsgrensen for sin forretningsførsel. Dette må ta slutt. Hvis ikke staten følger 
sine egne lover – hvordan kan de da forvente at andre gjør det? 
 
Disse eksemplene viser at NLF arbeider systematisk og grundig med å oppfylle landsmøtets  
vedtatte mål med en bred tilnærming. Medlemmene får valuta for kontingenten i form av kon- 
krete resultater og ved at søkelyset settes på uredelighetene som dessverre ødelegger for en ellers 
flott næring med utrolig mye fagkompetanse, yrkesstolthet og engasjement.  Jukserne må tas  
– før de totalt ødelegger mulighetene for videreutvikling av næringen. 

NLF kommer imidlertid ikke til å hvile på oppnådde resultater, men fortsette hardkjøret på vegne 
av NLFs medlemsbedrifter og norsk transportnæring. 
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Innovasjon, 
lønnsomhet 
og bærekraft 
Hos Scania går innovasjon, lønnsomhet og 
bærekraft hånd i hånd. På veien mot å bli den 
ledende leverandøren av bærekraftige trans-
portløsninger fokuserer vi på energieffektivitet, 
alternative drivstoff og elektrifisering, samt 
smart og sikker transport. Når disse faktorene 
fungerer parallelt er vårt mål nådd.

Vi tror på godt samarbeid og er overbevist 
om at det er oppskriften på suksess. Sammen 
med våre kunder, og deres kunder, er vi fast 
bestemt på å akselerere endringen i skiftet mot 
en fremtid for bærekraftige transportløsninger.

Scania flytter bransjen mot bærekraftige transportløsninger

scania.com
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AKTUELT & SMÅSTOFF

I slutten av oktober gjennomføres Kjettingdagen 2018. 
Over hele landet vil det bli muligheter for sjekk av utstyr 
og veiledning i korrekt bruk for å styrke tra�kksikker- 
heten i vintermånedene.

Vinterdekkperioden, og derfor også kjettingperioden, gjelder fra 1. november 
til første søndag etter påske, eller når føreforhold tilsier dette. Kjettingene 
skal være tilpasset kjøretøyets hjuldimensjoner og oppfylle standarden NS 
5960:2010.

NLF arbeider i disse dager med å få på plass en rekke samarbeids- 
partnere som skal bidra til å gi størst mulig dekning og synlighet, samt  
gjøre fasiliteter tilgjengelig for at transportører kan ta en uformell sjekk  
av vinterutstyret. Formålet er å øke oppmerksomheten og kunnskapen  
rundt korrekt bruk av kjetting på tunge kjøretøy.

Logistikkguru med transportkjøperbok
Den tidligere kommunikasjonssjefen i DB 
Schenker, Einar Spurkeland, tar et oppgjør 
med useriøse transportkjøpere i sin nye lære-
bok for logistikkfaget.

– Skal vi få slutt på useriøs godstransport 
må transportbestilleren ta sin del av ansvaret. 
Det er jo bestilleren som bestemmer hvem 
som skal få oppdraget, sier forfatter Einar 
Spurkeland, som nylig har skrevet bok om an-
svaret til transportbestillere. Konsulenter til 
boken har vært  fagpersoner i Arbeidstilsynet, 
Di� og Norsk Transportarbeiderforbund.

Spurkeland ønsker at alle bestillere tenker 
seg om før de kjøper, og ikke bare tar det første 
og beste tilbudet med lavest pris. Bestilleren 
har en nøkkelrolle i kampen mot arbeidslivs-
kriminalitet, mener forfatteren.

– For å komme sosial dumping til livs og få 
fjernet farlige lastebiler fra veiene må bestil-
leren forsikre seg om at arbeidet kan utføres 
lovlig og med trygt og sikkert materiell, samt 
med en sjåfør som har fått nødvendig hvile 
mellom øktene.

Langt forfatterskap innen  
transportlitteratur
Einar Spurkeland er cand.polit. og har jobbet 
over 16 år som kommunikasjonssjef i DB 
Schenker Norge og 13 år i NHO-systemet. I til-

legg har han lang erfaring fra kunnskapsfor-
midling og pressearbeid. De siste 14 årene har 
han også vært ekstern sensor ved OsloMet. 

Tidligere utgivelser av Einar Spurkeland:
•  Begrepsordbok for yrkessjåfører  

E-bok (2018)
•  Logistikkoperatøren (2017)

•  Schenker AS: 100 år i Norge (2016)
•  Innføring i logistikk og transport (2014)
•  Godstransportens vilkår og praksis (2009)
•  Rødt lys for biljournalistikk (2004)
•  Transport i vårt århundre 1 og 2 (1981).

NY BOK: Einar Spurkeland har skrevet �ere lærebøker i transportfaget. Nå tar han for seg 
transportkjøpers ansvar. Foto: Fagbokforlaget

Nasjonal dugnad for trygg vinterkjøring



KREVER ØVELSE: Det er ikke 
bare-bare å legge på kjetting på 

en lastebil, spesielt ikke under 
tøffe værforhold og med stressede 

bilister på alle kanter. Foto: 
NLF-Arkiv
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NLF-søknad vant frem:

Innvilger dispensasjon fra kjøre- og hviletid under

Alle aktører som driver 
transport i områder berørt 
av Trident Juncture og som 
blir påvirket av øvelsen får  
nå dispensasjon fra kjøre-  
og hviletidsreglene. Ord- 
ningen kommer på plass 
etter søknad fra NLF. 

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) varslet 
allerede før sommeren om et behov for fri-
tak fra kjøre- og hviletidsreglene i sammen-
heng med NATO-øvelsen Trident Junctu-
re. Det ble derfor utformet en søknad 
parallelt med NHO Transport og Logi- 
stikk. Begrunnelsen var at NATOs mili-
tærøvelse Trident Juncture utgjorde ekstra-
ordinære omstendigheter som medførte 
behov for unntak fra visse bestemmelser.

Varer til og med 7. desember
Det er spesielt NLF-regionene 1 og 2 som 
vil bli råket av øvelsen, og regionsjefene  
J. Kristian Bjerke og Guttorm Tysnes har 
derfor arbeidet hardt med å sikre dispensa-
sjonen. Det ble imidlertid raskt klart at 
EFTAs overvåkingsorgan ESA måtte på 
banen her: Øvelsen, og derfor også søkna-
den, omhandler et lengre tidsrom enn det 
Vegdirektoratet har myndighet til å innvil-
ge dispensasjon fra. Derfor ble det sendt en 
anmodning til ESA om autorisasjon til å 
innvilge søknadene, som etter hvert ga 
grønt lys. 

NB: Berørte sjåfører må angi 
årsaken til avviket ved å notere 
dette på fartsskriverens diagram-
skive eller på en utskrift fra 
fartsskriveren.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

SKAPER PROBLEMER: NATO-øvelsen Trident Juncture kompliserer logistikken for transportører over hele landet og gjør 
det vanskelig å overholde kjøre- og hviletidsreglene. Derfor innvilges det nå dispensasjon fra regelverket frem til 7. 
desember. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Dispensasjonen gjelder på følgende vilkår:
1.  Dispensasjonen gjelder i følgende periode: 26. september til og med 7. desember 2018

2.  Dispensasjonen gjelder for alle sjåfører som driver transport i Østfold, Oslo, Akershus, 
Hedmark, Oppland, Møre- og Romsdal og Trøndelag og som er berørt av øvelsen

3.  Det innvilges dispensasjon fra forordning (EF) 561/2006 artikkel 6:

 a)  Daglig kjøretid kan være på maksimalt 10 timer, og utvides til 11 timer  
to ganger i uken

 b)  Ukentlig kjøretid kan være på maksimalt 60 timer og skal ikke medføre  
overtredelse av samlet ukentlig arbeidstid etter forskrift 10. juni 2005 nr. 543 §13

 c)  Sammenlagt kjøretid i løpet av to på hverandre følgende uker kan være 
på maksimalt 100 timer

4.  Det innvilges dispensasjon fra forordning (EF) 561/2006 artikkel 4 bokstav g) 
og artikkel 8 nr. 4:

 a)  En fører kan ha høyst tre reduserte døgnhviler på minst 8 timer mellom to ukehviler

 b)  Reduserte døgnhviler som nevnt i punkt 4 a) må kompenseres i henhold til 
kompensasjonsreglene i forordning (EF) 561/2006 artikkel 8 nr. 6.

Les mer på www.lastebil.no og på Statens vegvesens nettsider

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

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

A4_Actros_2018.indd   1 09.04.2018   13:30



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

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

A4_Actros_2018.indd   1 09.04.2018   13:30



12 NLF-MAGASINET 2018 • NR 6

Høydepunkter fra Solvik-Olsens ministerperiode:

Da nyheten om Ketil 
Solvik-Olsens avgang  
som samferdselsminister  
ble kjent, var det mange i 
transportnæringen som 
hadde en litt tung dag.  
Gjennom sine nærmere  
fem år som statsråd har han 
blitt umåtelig populær blant 
lastebilfolket. Her er noen  
av NLF-høydepunktene.

– Ketil Solvik-Olsen har gjort en frem- 
ragende jobb som samferdselsminister. 
Han har vært engasjert, åpen, tilgjengelig 
og brennende interessert i næringens vil-
kår. Det er ikke rart at NHO for en tid 

tilbake løftet statsråden frem som kan-
skje den beste samferdselsministeren 
etter andre verdenskrig. Det er en slut-
ning jeg lett kan si meg enig i, for-
teller administrerende direk-
tør i NLF, Geir A. Mo.

Lyttet til  
lastebilfolket
Han ser nå tilba-
ke på �ere år med 
tett dialog og 
samarbeid med 
den populære 
samferdselsmi-
nisteren, som også 
har deltatt jevnlig på 
både nasjonale og loka-
le NLF-arrangementer.

– Bare de siste månedene har 
han deltatt på �ere samlinger. Han var 
en engasjert bidragsyter under vår 
Transportkonferanse i vinter. Like før 
sommeren innledet han NLFs lands- 

møte. Og under Arendalsuka tok han 
seg tid til å møte lokale lastebileiere  
under vårt tradisjonelle medlemsmøte. 

Samtidig har han vist at han virkelig 
tar til seg sakene som våre 

medlemsbedrifter brenner 
for, og løfter dem opp  

på høyeste politiske 
nivå. 

Mo viser blant 
annet til inn- 
føringen av det så-
kalte «transport-
politiet», hvor 
bedre samordning 

av kontrollinnsats på 
tvers av etatene nå gir 

avkastning i form av mer 
e�ektive kontroller og  

stadig �ere avdekkede lovbrudd i 
transportnæringen.

– Dette er ett av Solvik-Olsens mange 
bidrag til å styrke norske transportørers 
konkurransevilkår.

– Takk for 
innsatsen, Ketil!

Det er ikke rart at NHO 
for en tid tilbake løftet statsråden  
frem som kanskje den beste sam- 

ferdselsministeren etter andre  
verdenskrig. Det er en  
slutning jeg lett kan  

si meg enig i
STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0
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PÅ LANDSMØTET: NLF avholder landsmøte annethvert år. 
Solvik-Olsen har deltatt på samtlige som har vært 
avholdt under sin ministerperiode, med unntak av ett.  
På Sundvollen tidligere i år tok han seg god tid til å 
snakke med NLF-medlemmene.

LASTEBILINTERESSERT: Solvik-Olsen lot sjelden en 
anledning til å kjøre lastebil passere. Han setter seg 
gjerne bak rattet hvis anledningen byr seg.

KJENNING BLANT LASTEBILFOLKET: Gjennom året var det 
�ere tradisjonelle arrangementer hvor Solvik-Olsen etter 
hvert ble fast inventar. Her i samtale med forbundsleder 
Tore Velten under NLFs sosiale arrangement på 
Arendalsuka 2017.

TIDENES SAMFERDSELSMINISTER: NLF-direktør  
Geir A. Mo roser Solvik-Olsen og trekker frem engasje-
mentet, åpenheten og tilgjengeligheten han utviste 
overfor næringen under perioden.

DET SISTE OPPDRAGET: Her står Solvik-Olsen klar for å  
ta imot Jon Georg Dale og gi fra seg nøkkelen til  
kontoret. Det var hans aller siste oppgave som 
samferdselsminister.

ENGASJERT: Det var aldri noen tvil om at Solvik-Olsen er 
lidenskapelig opptatt av transportnæringens 
konkurransevilkår.

STILTE OPP FOR DE MINSTE: Ketil Solvik-Olsen snakker ofte varmt om NLFs Venner på veien-program, hvor han også 
deltok selv ved en anledning.

ÅPNET LASTEBILFESTEN: Da NLF 
arrangerte transportmesse på 

Lillestrøm i 2016, sto Solvik-Olsen for 
åpningen og deltok deretter i en 

spennende transportdebatt.
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Det var en ydmyk forhenværende land-
bruksminister som tok imot nøkkelkortet 
til sitt nye kontor fra Ketil Solvik-Olsen 
i slutten av august. 

– Jeg tror du vil stå igjen som en av de 
mest e�ektive samferdselsministerne  
dette landet har hatt. Jeg skal prøve så 
godt jeg kan å fylle skoene dine, og jeg er 
sikker på at jeg får gode råd underveis 
siden du også ønsker å være med videre, 

fortalte den ferske samferdselsministeren 
til sin forgjenger.

Han fant seg raskt til rette i stolen, selv 
om han �eipet om at tiden som land-
bruksminister har satt sine spor på krop-
pen. Spørsmålene haglet raskt fra media, 
som var interessert i å høre om Dale vil 
følge opp alle forpliktelsene som 
Solvik-Olsen etterlater seg.

– Vi har klare ambisjoner om å fortset-

te å levere på samferdselsområdet. Vi skal 
nå målet vi har satt oss i Nasjonal Tran- 
sportplan, kunne han betrygge.

Savner å sitte bak rattet
Noen uker etter overtakelsen �kk Jon 
Georg Dale sitt første formelle møte med 
lastebilnæringen og med NLF. Det fore-
gikk bak rattet på en lastebil med for-
bundsleder Tore Velten som stødig sjåfør-
lærer. Under kjøreturen måtte han 
innrømme at han er glad i å kjøre bil og 
setter stor pris på tiden han får i sjåfør- 

Dette 
mener Dale 
om transport-
næringen

Jon Georg Dale er Norges nye samferdselsminister:

De som frykter at norske transportørers vilkår ikke vil  
bli prioritert like sterkt uten Solvik-Olsen som samferdsels-
minister, kan ta det helt med ro. Jon Georg Dale har ikke 
planer om å ligge på latsiden.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

STORE SKO Å FYLLE: Dale er klar på at Solvik-Olsen kanskje er tidenes mest effektive samferdselsminister.

I GODSTOLEN: Jon Georg Dale fant seg fort til rette i 
ministerstolen da han overtok kontoret fra Ketil 
Solvik-Olsen i slutten av august.  
Alle foto: Stein Inge Stølen



15NLF-MAGASINET 2018 • NR 6

setet, noe det blir litt for lite av som  
minister.

– Jeg pendlet mellom Volda og Ålesund 
i mange år. Da kjørte jeg mellom 12 og 
15 mil hver eneste dag. Da satte jeg stor 
pris på tiden i bilen. Jeg foretrekker å ta 
det med ro, men på Vestlandet er det  
alltid en ferge en skal nå.

Han kunne også avsløre at det har vært 
ett og annet uhell bak rattet. 

– Det var en gang hvor jeg kjørte på en 
pullert ombord på ei ferge. Det er det 
�aueste jeg har vært med på i hele mitt liv.

Ønsker mer helhetlig organisering
Han er heller ikke mye snauere enn sin 
forgjenger når det kommer til å framsnak-
ke næringen og understreke viktigheten av 

å ha norske trans-
portører med sun-
ne vilkår.

– Selv om vi har 
klare målsettinger 
om å �ytte mer av 
godstransporten over 
på bane og sjø, vil vi 
aldri greie oss uten laste-
bilen. Så enkelt, og så van-
skelig. Vi må sørge for at nærings-
livet går rundt også i fremtiden, og at 
velferdsstaten fungerer. Hvis vi ikke har 
transportører som sikrer at varene kom-
mer frem, stopper alt dette opp, forteller 
Dale.

– Jeg tror hovedutfordringen i samferd-
selspolitikken er det som ingen snakker 

om, nemlig å en-
dre måten vi plan-
legger og organi-
serer oss på, og 
måten vi tenker 

på. For hvis vi skal 
løse de grunnleg-

gende problemene så 
handler det ikke om å 

bare gjøre investeringer på 
enkelte vegstykker, men det hand-

ler om å gå fra oppstykket og delt til hel-
hetlig og helt. Det har vært hovedutfor-
dringen i mange år med vekslende 
regjeringer, hvor man gjennomfører ett 
enkeltprosjekt, og så kommer man rett 
inn i neste punkt hvor det fort-
satt ikke er tra�kk�yt.

De kjøreforholdene vi har i 
Norge og den håndteringen vi 
har av kabotasjereglene har 

utvilsomt økt risikoen for 
tra�kkulykker.
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Mangelfull håndtering  
har økt ulykkesrisikoen
Når det kommer til internasjonal konkur-
ranse er Dale veldig klar på hva han me-
ner.

– De kjøreforholdene vi har i Norge og 
den håndteringen vi har av kabotasjere-
glene har utvilsomt økt risikoen for tra-
�kkulykker.

Han har heller ikke glemt sitt løfte til 
NLF om å motarbeide økt liberalisering 
av kabotasjeregelverket. Han tror imid-
lertid at prosessen i Brüssel går i riktig 
retning.

– Vi har sett forslag fra EU-kommisjo-
nen før som åpenbart blir bedre mottatt i 
de østlige delene av Europa enn i de vest-
lige. Samtidig så ser vi at tyngden hos de 
vestlige landene er noe større når det 
kommer til politisk bearbeiding av for- 
slagene.

Jon Georg Dale er Norges nye samferdselsminister:

FIKK FAIR TRANSPORT-LASTEBIL: Da Ketil Solvik-Olsen inntok ministerstillingen �kk han overbrakt en lastebil fra NLF i 
gave. Tradisjonen tro får også Jon Georg Dale sin lastebil, denne i tematisk korrekt Fair Transport-pryd.

Dette er Jon Georg Dale

FIKK PRØVE LASTEBIL: Tonen blir fort uformell i hytta med 
forbundsleder Tore Velten som instruktør. Foto: Henrik Jonassen/
Samferdselsdepartementet

Stortingsperioder
Vararepresentant nr 1 for Møre og Romsdal, 2009 - 2013, FrP.
Vararepresentant nr 3 for Møre og Romsdal, 2013 - 2017, FrP.
Representant nr 6 for Møre og Romsdal, 2017 - 2021, FrP.

Vararepresentasjoner
Medlem av Regjeringen 01.10.2017-20.03.2018,  
Knut Magne Flølo møtte som representant.
Medlem av Regjeringen fra 20.03.2018,  
Jan Steinar Engeli Johansen møter som representant.

Medlemskap i regjering
Statssekretær, Samferdselsdepartementet,16.10.2013 - 17.10.2014
Statssekretær, Finansdepartementet,17.10.2014 - 16.12.2015
Statsråd, Landbruks- og matdepartementet,16.12.2015 - 31.08.2018
Statsråd, Samferdselsdepartementet, 31.08.2018 -

Yrkeserfaring
2008-2010 Kraft Laks As
2007-2008 Johs Jacobsen kjøtt AS
2007-2007 Nortura avd. Ålesund
2006-2006 Forsvaret 
2003-2006 Nortura avd. Ålesund

FAKTA

Den ferske samferdselsministeren har vokst opp i Dalsfjorden, 
en kort fergetur fra Volda på Sunnmøre. Der har han også odel 
på slektsgården Dale. Som utdannet kjøttskjærer tok han jobb 
hos Nortura avd. Ålesund etter endt skolegang. Deretter byttet 
han til et arbeidssted nærmere slektsgården, først Johs. Jacob-
sen kjøtt AS i Volda og senere Kraft Laks AS rett på andre siden 
av Dalsfjorden. 

Den matorienterte karrieren var utvilsomt en faktor for at 
han etter hvert skulle havne i statsrådposten som landbruks- 
og matminister like før jul 2015. Men hans første regjerings-
medlemskap begynte i Samferdselsdepartementet, hvor han 
var statssekretær fra oktober 2013 til oktober 2014. Deretter 
fulgte et år i samme post i Finansdepartementet. Han er altså 
slett ikke blank på samferdselspolitikk og har deltatt aktivt i 
både lokale og nasjonale transportdebatter.

renault-trucks.no

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

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

RENAULT TRUCKS 
DIN LØNNSOMHET ER JOBBEN VÅR. 

Proft-Center.indd   1 15.06.2018   15:35:06
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IntelliTrack APX Systems:

Du har et antall biler som skal løse et  
antall oppdrag. Underveis må du planleg-
ge hvilke kjøretøy som skal plukke opp 
hvilket gods, sikre at sjåførenes arbeids-
tider er innenfor regelverket, �nne ruter 
som tar høyde for både tra�kk, høydebe-
grensninger og bomkostnader, samt sørge 
for at mottakeren skal bli løpende opp- 
datert underveis. Kjenner du deg igjen i 
dette? Her gjengir vi hverdagen til mange 
av NLFs medlemsbedrifter. Den er  
vanligvis hektisk og komplisert selv uten 
uforutsette hendelser. Og mange av  

prosessene foregår manuelt. Det vil APX 
Systems gjøre noe med.

Har utviklet egen  
integreringsdatavare
– Den store hodepinen er jo planlegging. 
Uforutsette hendelser og menneskelige 
faktorer utgjør mange parametere som en 
må forholde seg til. Hvordan skrur man 
dette sammen på en optimal måte uten å 
bruke mye tid? spør salgssjef Hjalmar 
Wiik. Han har lang erfaring fra både 
transportør- og vareeiersiden og har  

dannet seg en klar oppfatning om hvor 
det vanligvis kniper, og hva en må gjøre 
for å løse utfordringene. Selskapet APX 
Systems har drevet med systemutvikling 
siden 1992 og har enkelt sett spesialisert 
seg på å få forskjellige avanserte systemer 
til å snakke sammen for å løse overord- 
nede oppgaver.  

For transportnæringen har de utviklet 
løsningen IntelliTrack, som tar den  
tradisjonelle tilnærmingen til planleg-
gingsverktøy i godstransport til et helt 
nytt nivå. Mellom alle systemene sitter en 
egen datavare som heter Integrator, som 
bruker algoritmer til å hente ut riktig data 
fra ett system og konvertere dem til bruk 
i et annet system.

– Det �nnes mange verktøy der ute. 
Men de eksisterende løsningene er stort 
sett veldig statiske. Der ligger det gjerne 
en databank i bunnen som forteller bru-
keren hva det vil koste å kjøre fra A til B, 
og ferdig med det. Men de sier sjelden 
noe om andre forhold og parametere. 
Derfor må brukeren selv sette det i en 
kontekst for å kunne gjøre seg nytte av 
dataene, sier Wiik.

Eliminerer problemer  
før de oppstår
IntelliTrack tar utgangspunkt i Google 

Erstatter 
magefølelsen 
med «big data»
Daglig forsvinner store pengesummer fra bunnlinjen hos 
norske transportbedrifter. Årsaken er veldig ofte mangelfull 
transportplanlegging. APX Systems mener de sitter på en 
totalløsning som kan være redningen for mange.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

VIL REDUSERE KOSTNADENE: Salgssjef Hjalmar Wiik, markedssjef Morten Skinnarmo og daglig leder Jan Erik Evanger i 
APX Systems tror IntelliTrack kan styrke bunnlinjen til både store og små transportbedrifter. Foto: Stein Inge Stølen
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Tra£c, en funksjon i Googles karttjenes-
te som henter sanntidsdata fra et høyt 
antall tra�kanters mobile en- 
heter. Dette integreres med 
�ere andre styrings-
systemer som blant 
annet henter inn 
bompengepriser, 
vurderer hindre på 
strekningen som 
høydebegrensnin-
ger og lignende, 
samt henter sen-
dings- og kollidata fra 
godset som skal kjøres. I 
tillegg kan det legges inn 
parametere knyttet til kjøretøy, 
slik at spesialiserte oppdrag blir allokert 
til biler med riktig utstyr. 

I sum gjør dette hverdagen for tran- 
sportøren mye enklere: En sjåfør kan på 
forhånd vite nøyaktig hvor stort og tungt 
et gods er, hvilket kjøretøy som bør  
benyttes, hvordan godset bør plasseres i 

lasterommet med hensyn til leverings- 
rekkefølge, samt estimert kjøretid for hele 
den planlagte ruten. Tra�kkplanleggeren 
på kontoret får automatiske estimat over 
drivsto�orbruk, bompenger, arbeidstid 
for sjåførene og kapasitetsutnyttelse på 
bilene. 

Hvis ikke adressene stemmer, eller hvis 
det ikke er oppgitt vekt på kolliet eller 
andre data som en trenger for å planlegge 
oppdraget, vil ikke systemet akseptere 
turen. På den måten elimineres potensi-
elle problemer før de oppstår.

Kan også brukes av  
transportkjøpere
Systemet åpner også for automatisk 
SMS-varsling som oppdaterer kunden 
om når varen er lastet på bil, når bilen er 
i bevegelse, 30 minutter før levering, samt 
eventuell varsling ved forsinkelse. Mot-
takeren kan selv bestemme hvilke mel-
dinger den vil motta. På den måten slip-
per sjåføren å varsle underveis og kan 
fokusere på oppgavene knyttet til kjøring 
og levering. Samtidig har tra�kkplanleg-
geren full oversikt over �åtens bevegelser 
gjennom et overvåkingsverktøy.

– Vi tror at mange bedrifter ikke utnyt-
ter kapasiteten på bilene i stor nok grad. 
Et slikt verktøy kan bidra til å synlig- 
gjøre hvor en enten kan tilpasse størrelsen 
på kjøretøyet etter typen kjøring, eller rett 
og slett eliminere et kjøretøy fordi godset 

egentlig kan fraktes på øvrige 
lastebiler i �åten. I en ideell 

verden kan et system 
som IntelliTrack redu-
sere antallet biler ute 
på veien og derav 
senke kostnader 

knyttet til drivsto�, og ikke minst redu-
sere miljø- og klimapåvirkningen, sier 
Wiik.

Han legger til at IntelliTrack også kan 
benyttes av transportkjøpere og vareeiere 
som ønsker å ta ansvar og være delaktig i 
planleggingen av oppdragene, og på den 

måten få bedre kontroll over kostnadene. 
For lagersystemer er det også tilrettelagt 
for et RFID-taggingssystem som snakker 
med sensorer ved kjøreportene.

– Hvis en sending som for eksempel 
skal til Tromsø kjøres ut til en Kristi-
ansand-port, vil det utløses rødt lys. På 
den måten unngår man kostnadene og 
bryderiet ved å sende feil pakke til  
feil destinasjon. Dette er for mange en 
betydelig utgiftspost, sier Wiik. 

Dette er IntelliTrack
•   IntelliTrack er et webbasert  

verktøy som ved hjelp av Google 
Maps optimaliserer transportruter 
i sanntid.

•   Systemet kan redusere planleg-
gingstid, legge inn skreddersydde 
geogra�ske og kjøretøymessige 
parametere (spesialkjøretøy, 
nullutslipp etc.).

•   Det er integrert �ere kundevennlige 
løsninger som automatisk 
SMS-oppdatering, laste- og 
kjøreliste med kartvisning og 
instruksjoner for sjåførene, 
signaturfunksjon ved levering, 
avvikssystem ved ev. skade, 
anmerkninger m.m.

•   IntelliTrack kan integreres  
med ordresystemer og andre 
styringsløsninger.

•   Brukt riktig kan IntelliTrack 
redusere transportkostnader 
gjennom smartere planlegging som 
gir redusert utslipp og redusert 
behov for antall biler på veien.

ENDRES ETTER TRAFIKKEN: Hvis det oppstår 
problemer på den planlagte ruten estimerer 
systemet raskt og enkelt et bedre alternativ. 
Samtidig får kundene automatiske oppda- 
teringer på SMS. Foto: Stein Inge Stølen

FULL KONTROLL: Med IntelliTrack ser du ikke bare hvor 
bedriftens kjøretøy be�nner seg. Du kan også se hvor den 
er på vei, hvordan tra�kken ser ut på ruten, antall 
sendinger og kolli som er lastet og hvordan det står til 
med arbeidstiden for sjåføren. Og mye mer. Foto: Stein 
Inge Stølen

INTUITIVT SYSTEM: 
IntelliTrack er laget for å 

kunne fungere enkelt på alle 
plattformer. Sjåførene bruker 

kort tid på å lære seg funksjone-
ne. Foto: Stein Inge Stølen
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Gigantmesse på Lillestrøm til neste år:

Norges Lastebileier- 
Forbund, Norsk Industri, 
NHO Logistikk og Tran- 
sport og Norges Varemesse 
slår seg sammen for å arran-
gere konferansen og messen 
Transport & Logistikk, på 
Norges Varemesse 26.-28. 
september 2019. Eventet  
blir dermed Norges desidert 
største møteplass for en 
samlet transport- og  
logistikknæring. 

Mens NLFs transportmesse på Lillestrøm 
og NHOs Transport & Logistikk-konfe-
ranse på Gardermoen frem til nå har blitt 
arrangert som separate events, vil dette 
endre seg fra neste år. Da slås de to arran-
gementene sammen og blir Transport & 
Logistikk 2019, og her loves det noe for alle 
og enhver: På programmet står både kon-
feranse og en rikholdig transportmesse.

– For alle parter har det vært viktig å ta 
vare på særegenhetene i de begge tidligere 
arrangementene. Konferansen blir videre-
ført i 2019 på samme måte som i år, men i 
nye lokaler. Samtidig blir messen både 
større og bedre enn tidligere. Dette gleder 
jeg meg stort til, sier Jo Eirik Frøise i 
Norsk Industri.

De «tre store» kommer
Det er også bekreftet at både Scania,  
Volvo og Mercedes-Benz vil stille med 

stands under neste års transportmesse.  
I tillegg kommer en lang rekke øvrige 
utstillere og tilbydere, som sammen vil 
garantere et spennende besøk 26.-28.  
september neste år. 

– Det er viktig at en samlet lastebilnæ-
ring stiller opp når transport- og logis-
tikkfolket skal vise frem sine produkter 
og tjenester. Det �kk vi til, så nå er det 
bare å glede seg til tidenes transport- og 
logistikkmesse, sier NLF-direktør Geir 
A. Mo.

Velkommen til 
Transport & Logistikk 2019!

LOVER FOLKEFEST PÅ LILLESTRØM: Jo Eirik Frøise, prosjektleder for konferansen Transport & Logistikk 2019, Trond 
Andersen, prosjektleder messe, Norges Varemesse, Are Kjensli, administrerende direktør i NHO Logistikk & Transport, 
styreleder Hans Otto Vestli, Påbyggergruppen i Norsk Industri og Geir A. Mo, administrerende direktør i Norges 
Lastebileier-Forbund. Foto: Kjell Olafsrud

SKAL TOPPE DETTE: Forrige gang transportnæringen trommet opp til messe på Lillestrøm så det slik ut. I 2019 loves et enda større arrangement. Foto: Stein Inge Stølen

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0



nordeafinans.no

Nordea Finans har 
vært NLFs samarbeids-
partner siden 2008

• Hver låne- eller leasingkontrakt
innebærer økonomisk støtte til
NLF

• Vi har finansiert over 4000 biler
for NLF-medlemmer

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

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

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

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

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

10
 års samarbeid 

m ed NLF
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Systematiske lovbrudd og sosial dumping:

DETTE ER 
BRING TRUCKING- 
SKANDALEN
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Rumenske sjåfører ansatt 
i Brings datterselskap har 
ulovlige lønnsvilkår ved 
kabotasjetransport i Norge. 
Bring har visst om dette i 
�ere år uten å endre for- 
holdene, selv etter direkte 
anbefalinger fra Arbeids- 
tilsynet.

Anklagene om sosial dumping i Bring-
systemet har hopet seg opp de siste årene. 
Medier i hele Europa, deriblant BBC, 
har satt søkelyset på arbeids- og lønns- 
vilkårene hos rumenske sjåfører ansatt i 
det slovakiske underselskapet Bring  
Trucking. Samtidig har bruken av selska-
pet til kabotasjeoppdrag i Norge tilsyne-
latende økt. Dokumenter som NLF- 
Magasinet nå har fått tilgang til danner 

et bilde av en statseid virksomhet som 
bevisst lønner sine ansatte etter lovstrid- 
ige modeller for å være konkurranse- 
dyktige på kabotasjemarkedet.

I denne reportasjen kastes det lys over 
hvordan den norske stat ble eier av et 
kontroversielt slovakisk transportselskap, 
hvilke lover som brytes og hvordan dette 
er dokumentert, samt hvordan den nor-
ske Bring-ledelsen har visst om lovbrud-
dene uten å ta nødvendige grep 
for å endre forholdene.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

ET DYSTERT BILDE: Dokumentasjon som 
NLF-Magasinet har fått tilgang til indikerer  
at sjåfører ansatt i Bring Trucking har blitt 

systematisk underbetalt over �ere år.  
Alle foto: Stein Inge Stølen.
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Systematiske lovbrudd og sosial dumping:

Samme år ble moderselskapet Blomquist 
Transport AS kjøpt opp av Posten Norge. 
Gjennom det slovakiske selskapet utførte 
deretter primært rumenske sjåfører 
innenlands posttransport i Norge frem til 
2013, da selskapet endret navn til Bring 

Trucking og �kk den kjente grøn-
ne pro�len.

Ti år med negative oppslag
Allerede i 2009 ble Blomquist 
Trucking gjenstand for store  

Det som derimot har endret 
seg, er vilkårene for hvordan 
utenlandske sjåfører som 
kjører innenlands transport i 
Norge, såkalt kabotasje, skal 
avlønnes. 
For mens det i 2009 var fullt lovlig å la 
disse kjøre på et lønnsnivå justert av hjem-
landet, satte Tari�nemnda i 2015 ned  
foten. Da ble minstelønnen innen gods- 
transport allmenngjort, noe som betyr at 
alle sjåfører som utøver transport mot veder-
lag mellom to steder i Norge skal ha norsk 
minstelønn og diett, samt være underlagt 
den norske arbeidsmiljøloven. Hvis disse 
vilkårene ikke oppfylles er transporten å 
anse som i strid med norske lover og regler.

Nå har det gått mer enn tre år siden all-
menngjøringen formelt trådte i kraft 1. juli 
2015. I mellomtiden har Arbeidstilsynet 
�yttet søkelyset fra bygg- og anleggsbran-
sjen og over på transportnæringen og økt 

Historien bak Bring Trucking begynte i 2006, da  
under navnet Blomquist Trucking – et slovakisk selskap 
opprettet av norske Ragnar Blomquist, som tidlig på 
2000-tallet etablerte transportselskaper i �ere  
østeuropeiske land. 

BAKGRUNN: 
Blomquist Trucking

STATUS 2018: Minstelønnen som aldri kom
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negative medieoppslag knyt-
tet til uredelige forhold for 
sjåførene.

– Dette er statlig sosial 
dumping på sitt aller verste. 
De bor i bilen i ukevis mens 
de er i Norge og jobber for 
Bring, fortalte kretsleder Tor 
Øyvind Fevang i Postkom til 
VG, som den gangen hadde 
fotografert bilene parkert 
utenfor Brings anlegg på Bor-
geskogen i Vestfold. 

Sjåførene fra Romania kunne 
fortelle at de jobbet seks uker på 
og �re uker av og bodde uteluk-
kende i bilene. Lønnen lå på 
rundt 1000 euro per måned. 

– Vi holder oss innenfor regel-

verket for internasjonal transport, kontret 
daværende direktør for presse- og medi-
erelasjoner i Posten Norge AS, Kjell S. 
Rakkenes. 

Siden 2009 har det etter det NLF- 
Magasinet blir fortalt ikke skjedd stort, 
verken med lønnsnivået eller arbeids- 
modellen for sjåførene. 

antallet kontroller langs vegen. Tilsynene 
som er utført mot utenlandske transport-
bedrifter som kjører kabotasje i Norge fra 
2016 og frem til i dag viser et lite attraktivt 
bilde.

– 7 av 10 av de kontrollerte utenlandske 
sjåførene har ulovlige lønnsbetingelser, 
kunne seniorinspektør Morten Lien  
fortelle til NRK tidligere i år. I tillegg 
viste Arbeidstilsynets funn at de aller �es-
te transportkjøperne verken informerer 
om reglene eller kontrollerer vilkårene når 
de bestiller tjenester, selv om de er lov- 
pålagt å gjøre akkurat dette. 

Tre år med kontinuerlige  
regelbrudd
Men hvordan står det til hos det statseide 
selskapet Bring Trucking? Omfanget av 
kabotasjevirksomheten i Norge er ukjent; 
Posten Norge har avslått alle henvendel-
ser fra NLF-Magasinet om utlevering av 
relevante tall og informasjon knyttet til 
deres bruk av Bring Trucking i Norge. 
Samtidig beskriver sjåfører ansatt i sel-
skapet en arbeidshverdag hvor kabotasje 
utføres regelmessig. Varslere har også 
fremlagt store mengder dokumentasjon 
som styrker dette inntrykket.

Arbeidstilsynet har på sin side utført 

�ere tilsyn mot Bring Trucking siden all-
menngjøringen trådte i kraft. I tilsyns- 
saker fra 2016, 2017 og 2018 som 
NLF-Magasinet har fått tilgang til er det 
åpenbart at det også her har foregått gjen-
tagende brudd på allmenngjøringsloven. 
Det er vedtatt pålegg og etterlyst rutine-
beskrivelser for hvordan Bring Trucking 
har tenkt å betale sjåførene etter lovens 
krav, uten at dette er fulgt opp. I skriven-
de stund pågår det to tilsyn knyttet til 
lønnsvilkår hos sjåfører ansatt i selskapet. 
I ett av disse er det fattet et vedtak om 
pålegg etter at det nok en gang er funnet 
brudd på reglene for lønn. Selskapet er 
nå pålagt å fremlegge lønnsslipper for 
september og oktober som viser at ar-
beidstakeren avlønnes i henhold til all-
menngjøringsforskriften, med frist til 
22. november.

Sakene mot Bring Trucking som ligger 
tilgjengelig for o�entlig innsyn, samt 
lønnsslipper og kjørelister NLF-Magasi-
net har fått tilgang til, indikerer at selska-
pet ikke har endret rutinene knyttet til 
registrering og utbetaling av minstelønn 
til sjåfører som kjører kabotasje i Norge 
siden reglene ble innført 1. juli 2015, selv 
etter �ere påpakninger fra  
Arbeidstilsynet.

BLOMQUIST TRUCKING: Allerede før 
bilene �kk grønne farger ble det 
slått alarm om sosial dumping. 
Posten kjøpte Blomquist Trucking i 
2006. Dette VG-oppslaget er fra 
2009.

negative medieoppslag knyt-
tet til uredelige forhold for 
sjåførene.

dumping på sitt aller verste. 
De bor i bilen i ukevis mens 
de er i Norge og jobber for 
Bring, fortalte kretsleder Tor 
Øyvind Fevang i Postkom til 
VG, som den gangen hadde 
fotografert bilene parkert 
utenfor Brings anlegg på Bor
geskogen i Vestfold. 

Sjåførene fra Romania kunne 
fortelle at de jobbet seks uker på 
og �re uker av og bodde uteluk
kende i bilene. Lønnen lå på 
rundt 1000 euro per måned. 

– Vi holder oss innenfor regel

STATUS 2018: Minstelønnen som aldri kom

LITE ER FORANDRET: Siden 2009 er tilstanden ifølge 
sjåførene helt lik, både med tanke på lønn og 
arbeidsforhold. Bring-anlegget på Borgeskogen benyttes 
fortsatt som overnattingssted for de rumenske sjåførene.

HOVEDBASEN: Alle sjåførene NLF-Magasinet har 
snakket med oppgir at Brings anlegg på Alnabru 
i Oslo er hovedbasen for kjøringen mellom Norge 

og Sverige. Her har også mange kabotasjeopp-
drag sin start og slutt.
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NLF-direktør Geir A. Mo 
mener Bring Trucking- 
skandalen er dråpen som får 
begeret til å renne over.  
Han krever nå at kabotasje-
ordningen suspenderes inntil 
verktøyene som garanterer 
sjåførene riktige vilkår er  
på plass.
– Hvordan mener myndighetene at reg- 
lene skal følges av private aktører, når de 
ikke engang greier å sørge for at statseide 
selskap gjør det? spør administrerende 
direktør i NLF, Geir A. Mo.

Han er sterkt kritisk til måten myndig-
hetene har behandlet temaet sosial  
dumping i transportnæringen på, og  
mener det er på høy tid å ta et oppgjør 

Systematiske lovbrudd og sosial dumping:

Nå velger også stadig �ere 
ansatte å stå frem og fortelle 
om forholdene de lever under. 
Det internasjonale journalistnettverket 
Investigate Europe og NLF-Magasinet 
har snakket med et tosifret antall sjåfører, 
hvorav enkelte også har vært villige til å 
stille opp med fullt navn og bilde. Samtli-
ge oppgir at Bring Trucking aldri har be-
talt norsk minstelønn. I stedet får de en-
kelte diettillegg som kompenserer for deler 
av lønnstapet, men langt ifra alt.

– Etter at alle utlegg er betalt sitter vi 

igjen med omtrent 1000 euro i måneden, 
forteller sjåførene Hunor Kelemen og Ma-
rian Bucur. Begge er ansatt i Bring Tru-
cking og kjører regelmessig kabotasje i 
Norge. Marian har gjort dette i tre år, like 
lenge som den allmenngjorte minsteløn-
nen har vært gjeldende. Under hele denne 
perioden har han fått lavere betalt enn re-
glene tilsier.

På Svinesund møter vi Hunor og  
Marians kollega Constantin Todoreanu. 
Han �nner raskt frem notisblokken og 
skriver ned detaljene vi forteller om norske 
lønns- og arbeidsvilkår, for dette har han 
aldri blitt fortalt av arbeidsgiveren. Han 

opplyser at et høyt antall sjåfører kjører fast 
mellom Norge og Sverige, og at kabota-
sjeturene er en del av hverdagen.

– Etter at vi kommer inn fra Sverige og 
losser den inngående lasten, kjører vi 
nesten alltid tre kabotasjeoppdrag før vi 
returnerer. Men jeg får bare en fast sum i 
lønn per måned, uansett hvor mye kabo-
tasje jeg kjører, sier Todoreanu.

Han forteller at de bruker Brings  

Sjåførene 
snakker ut

– På tide å suspendere kabotasj eordningen

NESTEN VEGG I VEGG: Ikea er en av de største kundene Bring Trucking kjører for. Det enorme distribusjonslageret i Torsvik 
i Sverige ligger bare noen steinkast fra Brings anlegg hvor de rumenske sjåførene har sin base.
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anlegg på Alnabru i Oslo og et tilsvarende 
anlegg i Torsvik utenfor Jönköping i  
Sverige som hovedbaser for virksomheten

.
Sjåfør: – Bring bryter  
kabotasjereglene med viten og vilje
NLF-Magasinet setter derfor kursen mot 
Jönköping og Brings anlegg i Torsvik. Der 
kommer vi i kontakt med sjåføren Gabriel 
Prisacaru. Den seksti år gamle rumeneren 

bidrar til å kaste ytterligere lys over ar-
beidssituasjonen som sjåførene i Bring 
Trucking lever under.

– Vi fraktes med buss enten til Oslo eller 
Jönköping og kjører bare mellom Norge og 
Sverige. Kabotasjeoppdragene er en stor 
del av hverdagen og alt styres direkte fra 
Bring i Norge. Vi mottar våre ordrer fra 
befraktere i Oslo og gjør som vi blir fortalt. 
Lastebilene er aldri ute av Skandinavia, de 

returnerer bare til Slovakia når det er tid 
for de årlige kontrollene. Vi er i praksis 
ansatt i Bring i Norge.

Prisacaru oppgir at det også hender at 
kabotasjereglene brytes.

–  Innimellom får jeg beskjed om å  
kjøre �ere turer enn de tillatte tre kabota-
sjeoppdragene innen én uke. Da ringer jeg 
de norske sjefene i Bring i Oslo og spør om 
de er villig til å betale boten hvis jeg blir 
stoppet for kontroll. De svarer ja hver 
eneste gang.

Han forteller videre at mange sjåfører 
den siste tiden har valgt å si opp sine  
stillinger i Bring Trucking på grunn av 
dårlige arbeids- og lønnsvilkår. Selv sier 
han at han er for gammel til å bytte jobb, 
og trives relativt greit til tross for mang- 
lende minstelønn.

– Jeg er veldig glad i Norge, så det passer 
meg �nt å kjøre der slik jeg gjør nå. 

– På tide å suspendere kabotasj eordningen
med et mangelfullt regelverk som utnyt-
tes grovt av useriøse og rett og slett  
kriminelle aktører i sektoren.

– Dette er bare enda et eksempel som 
demonstrerer at kabotasjeordningen  
lekker som en sil. Dette var i utgangspunk-
tet et positivt initiativ for å redusere tom-
kjøring og eliminere utslipp fra godskjøre-
tøy. Resultatet har blitt et kaos av gråsoner 
i et marked som kyniske aktører nå har fått 
mer eller mindre full tilgang til. Samtidig 
utnyttes de ansatte på det groveste, og nor-
ske forbrukere blir lurt opp i stry.

Elektroniske fraktbrev 
må på plass
Han mener myndighetene nå må ta  
signalene fra Arbeidstilsynet og Statens 
vegvesen og sette ned foten.  

– Syv av ti sjåfører kjører fortsatt under 
ulovlige vilkår, tre år etter at allmenn-
gjøringen kom. Transportørene går langt 

i å ignorere norske lover og regler, de vet at 
oppdagelsesrisikoen er svært liten.  Og det 
er kanskje ikke så rart når statseide bedrif-
ter går foran med slike eksempler, sier Mo.

NLF-direktøren har Justis- og bered-
skapsdepartementet i ryggen når han 
fremholder at innførsel av elektroniske 
fraktbrev, såkalte eCMR, må gjennomfø-
res før kontrollmyndighetene kan få bukt 
med den organiserte transportkriminali-
teten.

– Elektroniske fraktbrev vil trolig kunne 
avhjelpe problemer med uleselig skrift og 

signatur, ufullstendig utfylling av fraktbrev 
og større sikkerhet for at fraktbrevet er  
autentisk og dermed ikke manipulert,  
forteller kommunikasjonssjef Gunnar A. 
Johansen i departementet.

– De må forvente å bli  
kikket i kortene
Påtroppende samferdselsminister Jon  
Georg Dale har ikke rukket å sette seg inn 
i sakens detaljer på tidspunktet NLF- 
Magasinet tar kontakt for kommentar, 
men er tydelig på at regelbrudd ikke vil bli 
tolerert.

– Når kabotasje først til en viss grad er 
lov, må vi leve med at o�entlige virksom-
heter benytter seg av dette. Men det regel-
verket vi har, det må vi rette oss etter. Og 
det må hele transportnæringen legge til 
grunn at vi kommer til å følge opp. De 
som bryter reglene, de må forvente å bli 
kikket i kortene.

HAR FÅTT NOK: Alle disse sjåførene er ansatt i Bring 
Trucking og kjører regelmessige kabotasjeoppdrag i 
Norge. Ingen av de har noensinne fått norsk minstelønn, 
slik loven sier at de skal ha. Nå snakker de og mange 
�ere ut om forholdene.

VIL FJERNE KABOTASJEN: 
NLF-direktør Geir A. Mo 
er sterkt kritisk til et 
kabotasjeregelverk som 
åpenbart er umulig å 
håndheve i praksis. Han 
ber derfor om at hele 
ordningen suspenderes.
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Arbeidstilsynet er myndig-
hetenes «vaktbikkje» over-
for arbeidslivet og skal sørge 
for at lover og regler ivaretas. 
Men der norske transport- 
selskaper følges med  
argusøyne frem til feil og 
mangler er utbedret, får 
utenlandske bedrifter til- 
synelatende mildere behand-
ling. Også de statseide.
– Det foregår en åpenbar konkurranse- 
vridende praksis fra kontrollmyndig- 
hetenes side. Vi forstår at det ikke er  
mulig å foreta større bedriftskontroller 
mot selskap som ikke er etablert i Norge. 
Men å utføre ett og annet enkelttilsyn 
mot sjåfører som ikke settes i en større 
sammenheng, selv etter gjentatte brudd 
fra samme bedrift over �ere år, hører  
ingen steder hjemme, sier NLF-direktør 
Geir A. Mo.

Han mener Arbeidstilsynets prosess 
mot utenlandske selskaper som utfører 
regelmessig kabotasjetransport i Norge 
har vært altfor mild.

– Eksemplene vi har sett det siste året 
viser at det er tilnærmet risikofritt å  
bryte lønns- og arbeidsvilkår for selskaper 
som kjører kabotasje i Norge. Ofte lukkes 
tilsynene uten videre oppfølging. Hvis de 
ikke lukkes tar det likevel opptil �ere år 
før det utløses reaksjoner, og i mellomti-
den strømmer pengene inn. Samtidig 
mottar norske selskaper med lignende 
brudd langt strengere reaksjoner. Disse 
utløses også mye raskere mot norske be-
drifter enn mot de utenlandske konkur-
rentene, sier Mo.

Mange tilsyn, �ere brudd, 
 ingen reaksjoner
Slovakiske Bring Trucking er ikke noe 
unntak: I o�entlig postjournal �nnes  
totalt seks tilsyn mot det statseide selska-
pet utført i perioden etter innførsel av 

allmenngjort lønn for godstransport- 
sjåfører. Fire er avsluttet og NLF-Maga-
sinet har fått innvilget innsyn i samtlige 
av disse. I tre av �re saker �nner Arbeids-
tilsynet manglende dokumentasjon på at 
sjåførene har lovpålagt minstelønn, og i 

de tilfellene der det graves dypere kon-
kluderer tilsynet med at det foreligger 
brudd på bestemmelsene knyttet til lønn 
for sjåførene. I den ²erde saken er det 
mottatt dokumentasjon i form av en 
lønnsslipp, men når man går gjennom 

Systematiske lovbrudd og sosial dumping:

Tilsyn mot Bring Trucking ble lu kket før vedtakene var oppfylt

GJENTATTE BRUDD: Ved �ere anledninger har Arbeidstilsynet funnet brudd på reglene knyttet til minstelønn ved 
kabotasje. Likevel har tilsynene blitt lukket uten videre reaksjoner.
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tallene er det tydelig at diett og minste-
lønn er bakt sammen i en totalsum som 
ikke utgjør de beløpene sjåføren faktisk 
skal ha. 

Samtidig �nner NLF-Magasinet i  
disse tilsynene ikke en eneste reaksjon 
mot Bring Trucking utover krav om opp-
lysninger. Ved �ere tilfeller blir tilsyn 
lukket selv etter at det er avdekket brudd 
på bestemmelsene, uten at det er spesi�-
sert hvordan disse bruddene skal utbedres 
i fremtiden.

Etterlyste rutinebeskrivelse i 2016
I et tilsyn mot Bring Trucking fra 2016 
skriver Arbeidstilsynet i et avsluttende 
brev til selskapet: «Vi kan ikke se at det er 
spesi�sert i lønnsutbetalingene at sjåføren 

har fått norsk minstelønn for de timene 
han faktisk kjørte kabotasje i Norge». Ar-
beidstilsynet påpeker også at de ikke har 
mottatt en etterlyst rutinebeskrivelse som 
viser hvordan Bring Trucking sørger for 
at sjåførene får allmenngjort lønn og diett 
under kabotasjeoppdrag. 

Likevel velger Arbeidstilsynet i samme 
brev å lukke tilsynet mot selskapet, på 
bakgrunn av at de har fått tilsendt bank-
utskrifter som viser uspesi�serte utbeta-
linger fra Bring Trucking til sjåførens 
konto. Arbeidstilsynet skriver at de «leg-
ger til grunn at dette er tillegg i lønnen 
for de dagene han har utført kabotasje-
oppdrag i Norge», selv om dette tydelig 
er et brudd på arbeidsmiljølovens krav til 
skriftlig oppgave over beregnings-
måten for lønn. Deretter er-
klæres vedtakene for opp-
fylt, selv om det ikke er 
fremlagt dokumenta-
sjon i tråd med to av tre 
kravpunkter stilt under 
tilsynet. Samtidig un-
derstreker Arbeidstil-
synet at den etterlyste 
rutinebeskrivelsen for 
beregning og utbetaling av 
allmenngjort lønn bør kunne 
fremlegges ved neste tilsyn mot Bring 
Trucking.

Skyver ansvaret videre  
fra tilsyn til tilsyn
Men da neste tilsyn utføres i 2017, er den 
etterlyste rutinebeskrivelsen tilsynelaten-
de fullstendig glemt – både av Bring  
Trucking og av Arbeidstilsynet. Det blir 
nok en gang påvist brudd på bestemmel-
sene for lønn, men denne gangen regner 
Arbeidstilsynet ut summen som de mener 
Bring Trucking skylder sjåføren. Så fort 
de mottar en kontoutskrift som viser at 
tilsvarende sum er overført til sjåførens 
konto, lukkes tilsynet – også denne gan-
gen uten å ha mottatt dokumentasjonen 
som opprinnelig ble påkrevd. Og akkurat 

som ved tilfellet i 2016, annonserer  
Arbeidstilsynet at de vil følge opp disse kra-
vene i kommende tilsyn. På denne måten 
skyves ansvaret videre fra tilsyn til tilsyn.

– Arbeidstilsynet etterstreber like- 
behandling av virksomheter i tilsyn. Pro-
blemstillinger og utfordringer i gjennom-
føring av de enkelte tilsynssakene kan 
imidlertid være forskjellige selv om det ut 
fra tilsynsrapporter synes å være nærmest 
identiske saker, forklarer seniorinspektør 
Morten Lien. Han legger til at de fra 
2017 har fått utvidet mandat til å innføre 
pålegg knyttet til innhold i arbeidsavtaler 
og lovpålagte detaljer i lønnsslipper.

Vitner om ressursmangel
NLF-direktøren tror ikke den manglende 
oppfølgingen nødvendigvis handler om 
inkompetanse eller sviktende rutiner  

internt i Arbeidstilsynet.
– Vi har fulgt utviklingen 
tett og opplever Arbeids- 

tilsynet som et dyktig 
kontrollorgan som sta-
dig utvikler ny spiss-
kompetanse for å hånd-
heve brudd på 
lønns- og arbeidsvilkår 

i transportnæringen. 
Samtidig er det ingen tvil 

om at de har altfor få ressur-
ser og muligheter til å følge opp 

de utenlandske bedriftene på en tilfreds-
stillende måte. Så fort de er ute av landet 
er de også utenfor tilsynets fangarmer. 
Arbeidet som nå pågår med å etablere 
avtaler med tilsyn i hjemlandene er en 
god start, men det går for sent. 

Mo mener dette er en av �ere grunner 
til at myndighetene bør vurdere å suspen-
dere kabotasjeordningen inntil bedre 
kontrollverktøy er på plass.

– Det er kun kyniske transportkjøpere 
og eierne av de utenlandske selskapene 
som tjener på ordningen slik den fungerer 
i dag. Alle andre taper. Miljøet, tra�kk-
sikkerheten, det norske arbeidsmarkedet 
og ikke minst de utenlandske sjåførene, 
som daglig blir svindlet for store penge-
summer i uteblivende minstelønn. 

Tilsyn mot Bring Trucking ble lu kket før vedtakene var oppfylt
SLIPPER BILLIG UNNA: Etter tre år med regelbrudd har det 
fortsatt ikke kommet en tydelig reaksjon fra Arbeidstilsy-
net mot Bring Trucking.

Eksemplene vi har sett 
det siste året viser at det er 
tilnærmet risikofritt å bryte 
lønns- og arbeidsvilkår for 

selskaper som kjører 
kabotasje i Norge
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Ledende
aktører står bak

Transport &
Logistikk 

2019

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.

PRAKTISK INFORMASJON

Arrangørene:

I samarbeid med:

Hovedsponsorene:
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STORMØNSTRING AV 
NORSK TRANSPORTNÆRING  

PÅ NORGES VAREMESSE!
• Spekket med aktiviteter

• Spennende foredrag
• God salgsarena

NORGES STØRSTE TRANSPORTUTSTILLING AV INTERNASJONALT FORMAT 
Utstillernes tilbakemelding fra sist messe: 

• 98% møtte representanter fra sine viktigeste kundegrupper 
• 94% er interessert i å være med neste gang 

• 82% fikk nye kundekontakter

BESTILL DIN STANDPLASS NÅ!  
Ta Kontakt med Ståle Roestad: Mobil: 906 15 100 / Mail: sr@messe.no

ARRANGØRER:

MILJØ – SIKKERHET – KOMPETANSE

KONTAKT OSS:

Trond Andersen
Kundedirektør

ta@messe.no
tlf. + 47 907 61 674

Jo Eirik Frøise
Konferanseansvarlig

jo.froise@norskindustri.no
tlf.+ 47 926 08 537

Espen Rønneberg
Salg

er@messe.no 
tlf. +47 916 10 678

www.transportoglogistikk2019.noUTSTILLERPÅMELDING: 

Fyllekjørte med lastebil:

Det latviske selskapet Kreiss har i lengre 
tid utført grensekryssende transport for 
logistikkgiganten ColliCare. Lastebil.no 
har gjennom året fulgt en rekke saker 
både hos Arbeidstilsynet og Statens veg-
vesen knyttet til Kreiss, hvor det er av-
dekket at sjåførene ikke avlønnes etter 
gjeldende lover og regler ved utførelse av 
kabotasjetransport i Norge.

– Ikke akseptabelt
ColliCare oppgir til NLF-Magasinet at 
de ikke benytter Kreiss til kabotasjekjø-
ring i Norge, kun grensekryssende trans-
port. Men da en Kreiss-lastebil i septem-
ber ble involvert i en rekke hendelser i et 

boligfelt på Skedsmo, rant begeret over 
også for ColliCare. Det viste seg nemlig 
at sjåføren hadde 1,4 i promille, ifølge 
VG.

– Hendelsen er et brudd på avtalen med 
underleverandøren og som følge av dette 
avsluttes samarbeidet formelt. Ny løsning 
vil være på plass innen kort tid.

Vi beklager på det sterkeste det bebo-
erne på dette boligfeltet ble utsatt for i 
forbindelse med hendelsen, skriver Skjer-
vold i en pressemelding i sammenheng 
med avtaleoppsigelsen.

Føyer seg inn i rekken av brudd
Det latviske transportselskapet har nå 

dratt på seg en lang liste av forhold både 
knyttet til lønns- og arbeidsvilkår, kjøre- 
og hviletid, ulovlig kabotasje og tra�kk-
sikkerhet.

Tidligere i år ble det kjent fra Arbeids-
tilsynet at Kreiss-sjåfører får så lite som 
24 kroner i timen når de utfører kabota-
sjeoppdrag i Norge. 

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 hoved-
problemene. 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 kjø-
retøyet de siste ukene, og at arbeidsgive-
ren krevde at de bodde i bilene i tre må-
neder i strekk - stikk i strid med reglene 
for kjøre- og hviletid, som krever at sjå-
førene avholder sin regulære ukehvil på 
45 timer utenfor kjøretøyet.

På toppen av det hele valgte direktøren 
i Kreiss, Andrejs Petrovs, å si opp sin 
stilling med nærmest umiddelbar virk-
ning i sommer, uten å oppgi årsaken til 
avgangen.

ColliCare avslutter 
Kreiss-samarbeid

PÅ VEI UT AV LANDET: Her kjører et Kreiss-vogntog mot 
svenskegrensen like ved Ørje. Etter å ha mistet den 
grensekryssende ColliCare-kjøringen vil selskapet 
muligens få utfordringer med å komme seg lovlig inn til 
Norge for å kjøre kabotasje.

Da en beruset Kreiss-sjåfør krasjet med parkerte biler og 
lyktestolper i et boligfelt på Skedsmo med ColliCare-tralle 
på slep, så transportkjøperen rødt. – Vi ønsker ikke å identi�-
seres med dette selskapet, og hele saken er fullstendig uak-
septabel, sier markedsansvarlig Camilla Skjervold.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0
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Ledende
aktører står bak

Transport &
Logistikk 

2019

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.

PRAKTISK INFORMASJON

Arrangørene:

I samarbeid med:

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

– Alle vet jo at 
man bør sjekke 
seg når man har 
passert en viss al-
der. Men det er 
ikke sånt som mann-
folk prater om. Det 
gjorde i alle fall ikke jeg, 
forteller Johnny Hildonen.

Høyere risiko ved sykdom i familien
Da broren �kk påvist prostatakreft og 
måtte operere vekk hele kjertelen, endret 
han derimot innstilling.

– Han fortalte meg at også jeg var 
i risikogruppen da dette kan 

gå i slekta. Samtidig had-
de jeg merket enkelte 

symptomer som kun-
ne gi en indikasjon 
på at noe var i gjæ-
re. Derfor kontak-
tet jeg legen.

Generalsekretær 
i Kreftforeningen, 

Anne Lise Ryel, 
understreker at det å 

kontakte legen slett 
ikke trenger å bety at pro-

stataen fysisk må undersøkes. 

– Ikke utsett le gebesøket
Blå sløyfe-aksjonen 2018: Johnny unngikk kreften med et nødskrik:

Prostatakreft er kreft som 
oppstår i blærehalskjertelen 
eller prostata, som sitter like 
under urinblæren hos menn. 
Sykdommen rammer pri-
mært eldre menn og har økt 
i takt med antallet eldre i 
befolkningen. 

Prostatakreft stod for nærmere 1 av 3 
nye krefttilfeller blant menn i 2016. 
Omlag 1 av 7 menn vil få påvist prosta-
takreft ved 75 års alder.

Firedobling i forekomst fra 
1950-tallet
Det var over �re ganger så høy fore-
komst av prostatakreft i 2016 som på 
1950-tallet og antallet tilfeller øker i alle 
aldersgrupper. Det høye antallet har 

imidlertid som hovedårsak at vi lever 
lenger enn tidligere. Prostatakreft er 
først og fremst en sykdom som rammer 
eldre, og nesten halvparten av alle tilfel-
lene oppstår blant menn over 74 år.  
Andelen i befolkningen av denne alders-
gruppen blir stadig større.

Noe av økningen de siste årene kan 
tilskrives testing for Prostatspesi�kt An-
tigen (PSA). Denne testen, og medføl-
gende vevsprøvetakning, har ført til at 

EU-KONTROLL: Hildonen synes det er ironisk at mange lastebileiere er             mer opptatt av tilstanden på kjøretøyet enn av sin egen helse. 
Kanskje en årlig EU-kontroll av kroppen hadde vært tingen?                            Foto: Anita Bakken

Da lastebileier Johnny Hildonens bror �kk prostatakreft, 
�kk han beskjed om at også han burde ta en prat med legen. 
Det kan han prise seg lykkelig for i dag. Nå oppfordrer han 
andre til å gjøre det samme. 

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

Vi drar jo på verksted  
med bilen. Men hvis vi får 

problemer, tror vi det bare skal 
gå seg til. Det er jo gjerne  

ikke sånn.

Prostatakreft: Dette bør du vite
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Samtidig er det viktig at en er kjent med 
sykdomsbildet i de nærmeste relasjonene.

– Hvis �ere andre i nær familie har hatt 
prostatakreft så er det en god idé å snakke 
med legen om sykdommen. Det legen vil 
gjøre er å ta en vurdering for oppfølging av 
en genetisk veileder. 

Som en EU-kontroll for kroppen
I Johnnys tilfelle var det utslagsgivende at 
han kom til legen tidlig. Det gjorde at han 
ikke trengte å operere prostataen, noe som i 
seg selv kan gi komplikasjoner. 

– Det ble påvist nok symptomer til at 
legene i utgangspunktet ville operere. Men 
de ville prøve behandling med medisin 
først, for å se om det kunne løse problemet. 
Heldigvis gjorde det susen i mitt tilfelle, 
og det ble ikke nødvendig med operasjon 
likevel.

Nå håper han at menn i lastebilnæringen 
kan senke terskelen for å ta et legebesøk.

– Vi drar jo på verksted på bilen. Men 
hvis vi får problemer, tror vi det bare skal 
gå seg til. Det er jo gjerne ikke sånn. Der-
for bør en legge inn et besøk med jevne 
mellomrom, selv om hverdagen er hektisk. 
Det blir jo som å ta en EU-kontroll for 
kroppen, sier han med et smil.

– Ikke utsett le gebesøket

Nøkkeltall 
prostatakreft
Tallene er fra 2016

Nye tilfeller
•   5118

Dødsfall
•   957

Akkumulert risiko for å utvikle 
prostatakreft fram til 75 års 
alder - 2012-2016
•   Menn: 13,4 % 

Forekomst:
•   1957-1961: 638 per år 

(65,6 per 100.000)

•   2012-2016: 4951 per år  
(207,2 per 100.000)

5 års relativ overlevelse:
•   1977-1981: 56,5 %
•   2011-2015: 93,6 %

Kreftoverlevere:
•   Per 31.12.2006: 23.704
•   Per 31.12.2016: 47.088 

det diagnostiseres �ere tilfeller av pro-
statakreft som tidligere ikke ville ha 
blitt påvist.

Faktorer som alder, arv, hormoner, 
miljø og livsstil ser ut til å være av be-
tydning for utvikling av sykdommen. 
For å forebygge sykdommen anbefales 
menn å følge de generelle råd for kost-
hold, fysisk aktivitet og tobakksbruk.

Flere dør med prostatakreft, 
og ikke av
Flere og �ere lever lenger med og dør 
med, snarere av, sin prostatakreft. 5 års 

relativ overlevelse er nå i underkant av 
94 prosent, mens det tilsvarende tallet 
var litt over 50 prosent tidlig på 
1970-tallet.

Den stadige økningen i levealder hos 
menn har ført til en kraftig økning i 
antallet menn som har eller har hatt 
prostatakreft. Antallet er doblet på ti år 
fra 23.704 ved utgangen av 2006 til 
47.088 per 31.12.2016. Samtidig anbe-
faler myndighetene kun de med forhøy-
et risiko å ta en PSA-test.

KLAR OPPFORDRING: Johnny Hildonen er i dag 
kreftfri, men det kunne fort ha gått verre. 
Han anbefaler andre yrkessjåfører å ta 
kroppen på alvor. Foto: Anita Bakken

EU-KONTROLL: Hildonen synes det er ironisk at mange lastebileiere er             mer opptatt av tilstanden på kjøretøyet enn av sin egen helse. 
Kanskje en årlig EU-kontroll av kroppen hadde vært tingen?                            Foto: Anita Bakken

Per 31.12.2006: 23.704
Per 31.12.2016: 47.088 
Per 31.12.2006: 23.704
Per 31.12.2016: 47.088 
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Da NLF-Magasinet dro til Hannover 
for å delta på årets IAA-messe, var det 
med en klar bestilling i ko�erten: Finn 
ut hvor mange nullutslippskjøretøy nor-

ske lastebileiere kan kjøpe i dag, og om 
disse kan fungere under norske forhold. 
Forventningene var muligens noe mode-
rate, men etter hvert som messehallene 

ble gjennomgått ble det krystallklart  
at utvalget av tunge nullutslippskjøretøy 
ikke bare er gedigent, men også variert  
med hensyn til hvilke drivkilder som  
velges.

Ingen klare teknologitrender
Det første som ble helt klart, er at hydro-
gen ikke er like tydelig på kartet nå som 
ved foregående år. På IAA 2018 snakker 
de aller �este om batterielektriske løs-
ninger eller variasjoner av naturgass og 
biogass, enten i �ytende eller trykksatt 
form. Samtidig er det fortsatt begrenset 

Et veiskille i tra nsportnæringen
IAA Commercial Vehicles 2018:

2018 ble året der nullutslippskjøretøy for alvor inntok 
verdens største nyttekjøretøymesse. For første gang �kk vi 
ikke bare se høytsvevende fremtidsvisjoner, men også en  
lang rekke alternative drivlinjer som er tilgjengelig for  
kjøp allerede nå.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0
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Et veiskille i tra nsportnæringen

rekkevidde på de batterielektriske laste-
bilene vi �kk se på messen. Det varierer 
fra 100 til 200 kilometer og vil derfor 
best egne seg for distribusjonskjøring.

Mens det tidligere omtrent utelukken-
de har blitt presentert elektriske løsnin-
ger fra mer eller mindre obskure selska-
per som spesialiserer seg på ombygging 
av eksisterende materiell, kunne besø-
kende på IAA 2018 se fullelektriske 
produkter fra �ere av de største og mest 
etablerte lastebilprodusentene. Volvo, 
Mercedes-Benz, MAN, DAF og Mitsu-
bishi-eide Fuso kjempet om den elektris-

ke oppmerksomheten. Scania og Iveco 
viste på sin side tydelige tendenser til å 
trekke mer i retning av naturgass- og 
biogassløsninger.

Elektrisk betongbil  
klar til levering
Likevel var det mange som savnet elek-
triske lastebiler med bedre kapasitet enn 
de typiske distribusjonsbilene, som gjer-
ne ikke har høyere totalvekt enn 20-25 
tonn. Her var det imidlertid en mindre 
etablert leverandør som kunne presente-
re de mest komplette løsningene. Øster-

rikske Framo hadde stilt ut to lastebiler, 
en trekkvogn og en betongbil, med im-
ponerende spesi�kasjoner. Trekkvognen 
skal klare 44 tonns totalvekt, betongbi-
len er heller ikke dårligere. Rekkevidden 
er oppgitt til omtrent 150 kilometer, i 
alle slags temperaturer. Prismessig blir 
nok dette litt vel dyrt for den jevne las-
tebileier, med et kostnadsnivå som er sti-
pulert til mellom to og tre ganger over de 
fossile alternativene. Likevel er det posi-
tivt å se aktører som viser at det er mulig 
å lage elektriske løsninger for 
�ere typer tunge kjøretøy.

STJAL SHOWET: Publikum �okket til Mercedes’ 
utstillingsområde for å se nærmere på den nye 

Actrosen. De hadde for sikkerhets skyld booket en 
hel hall. Alle bilder: Stein Inge Stølen
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IAA Commercial Vehicles 2018:

HYDROGENVAREBIL: Selv om de �este utstillerne satset 
enten på batterielektriske eller biogassdrevne løsninger 
var det fortsatt en og annen hydrogenbil på plass. 
Volkswagen presenterte en utgave av sin elektriske 
Crafter hvor batteripakken i gulvet var byttet ut med 
brenselceller og hydrogentanker. Rekkevidden skal med 
denne løsningen være like god som på en dieselbil, 
samtidig som den bare slipper ut vann.

PUBLIKUMSDAG: I 2016 hadde IAA en kvart million besøkende. Lørdagen minnet mer om en folkefest enn en typisk messe. Inntrykket              ble muligens forsterket av levende musikk, fri �yt av drikkevarer og 
dertil glade mennesker.

SYKKELDEMONSTRASJON: IAA Commercial Vehicles 
dekker alt fra de største og tyngste til de minste og 
letteste. Her får en elektrisk budsykkel med krengbart 
understell prøvd seg på testområdet utenfor hallene.

FORD ER TILBAKE: Med ny trekkvogn og et spennende konsept markerte Ford gjennom sin tyrkiske lastebilprodusent 
Otosan at de for alvor er tilbake på det europeiske tungbilkartet.

ÅRETS SIGNALFARGE: Miljøtrenden på IAA 2018 var 
rimelig tydelig. Og hvis du ikke har produkter med 
tydelige grønne fordeler, bør du i det minste kompensere 
med å ha grønnlakkerte detaljer.
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MINIMALISTISK: Volvo har klokkertro på teknologien og 
viser det gjennom sitt fremtidskonsept Vera. Her er alle 
buzz-ord på plass: Autonom, elektrisk, effektiv, 
tra�kksikker. Og kanskje noen tiår unna praktisk 
anvendelse.

ENORM MESSE: Hvis 14 gigantiske haller ikke er nok, kan 
du også boltre deg på store uteområder under IAA. Totalt 
er det snakk om 270 000 kvadratmeter, omtrent ti ganger 
så stort som Norges Varemesse på Lillestrøm.PUBLIKUMSDAG: I 2016 hadde IAA en kvart million besøkende. Lørdagen minnet mer om en folkefest enn en typisk messe. Inntrykket              ble muligens forsterket av levende musikk, fri �yt av drikkevarer og 

dertil glade mennesker.

INTERESSERTE LASTEBILEIERE: Her får NLFs forbundsstyre og ledere i TS-Forum en innføring i Volvos spennende program for nullutslippskjøretøy.

«TAKE ME TO YOUR LEADER»: Ingen messe uten et hårreisende konsept som tilsynelatende har opphav på en annen 
planet. Her tok nok Mercedes’ URBANETIC førsteprisen i år.
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IAA Commercial Vehicles 2018:

MAN TGM 26.360 E: Parallelt med Mercedes’ satsing på elektriske distribusjonsbiler har også MAN satt i gang sitt eget 
program. Her er det tydelig at konkurransen er sterk, for de gjennomgår et omtrent identisk testløp med daglige tester 
hos utvalgte kunder. Nytt av året var denne 26-tonns distribusjonsbilen myntet på transport av dagligvarer.

VOLVO FE 6X2 ELECTRIC: Selv om Volvos nye elektriske «Low Entry Cab» lastebil ikke lenger kan kalles en nyhet, �kk den mye oppmerk          somhet på IAA. Her var den presentert med et Faun komprimator- 
påbygg som settes i tjeneste i Hamburg i begynnelsen av 2019. Med 27 tonns totalvekt skal 200 kilometers rekkevidde være oppnåelig.            En ideell løsning for renovasjons- og distribusjonskjøring som er 
tilgjengelig for salg allerede nå, med levering fra neste år.

MERCEDES-BENZ EACTROS: Denne bilen ble opprinnelig 
vist på forrige IAA-messe i 2016. Siden den gang har den 
blitt satt på prøve av et knippe kunder i Tyskland. Den 
utstilte bilen har totalvekt på 18 tonn, men den bygges 
også i 25-tonns utgave. Begge er myntet på distribu-
sjonskjøring og skal ha 200 kilometers rekkevidde. 
Mercedes tar imot interessenter og håper på fullskala 
produksjon innen 2021.

FRAMO ETRUCK TREKKVOGN OG BETONGBIL: Dette var 
unektelig noen av de mest interessante kjøretøyene på 
messen. Salgssjef Bernhard List i Framo lover 150 
kilometers rekkevidde hele året fra et fullelektrisk rigg 
som i betongbilen driver både hjulene og trommelen. 
Bilene kan bygges nå og leveres om et halvt års tid. Det 
eneste skåret i gleden er prisen: De koster to til tre 
ganger så mye som en konvensjonell anleggsbil.

Disse elektriske lastebile ne er tilgjengelige i dag
Mellom konseptbiler 
og futuristiske fantasier 
var det en lang rekke 
nullutslippskjøretøy som 
er praktisk anvendelige i 
dag. Noen gjennomgår 
testing og venter på 
klarsignal før frislipp til 
kundene, mens andre 
kan du kjøpe umiddel-
bart – hvis du har råd...
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DAF CF ELECTRIC: Blant de store lastebilprodusentene er det så langt bare nederlandske DAF som har tatt steget helt ut 
og utviklet en fullelektrisk trekkvogn med brukbar trekkevne. Med 170 kWh batteripakke (omtrent to Teslaer) oppnås 
inntil 100 kilometers rekkevidde med opptil 40 tonns totalvekt. Ingen milsluker, men med mulighet for hurtiglading på 
30 minutter er den ideell for korte og hyppige distribusjonsoppdrag.

IVECO STRALIS X-WAY CNG: Nullutslipp, eller i alle fall 
tilnærmet nullutslipp, kan oppnås på andre måter enn 
batterielektrisk drift. Her presenterer Iveco en spennende 
totalløsning for betongtransportører hvor bilen kan kjøres 
på biogass, mens trommelen driftes av et lydløst elek- 
trisk aggregat. Slik kan det oppnås inntil 95 prosents 
reduksjon av CO2-utslippet. Her er heller ikke inve- 
steringskostnadene helt avskrekkende: Iveco oppgir 
rundt 50 000 kroner i påslag for CNG-løsningen i forhold 
til en vanlig diesellastebil.

VOLVO FE 6X2 ELECTRIC: Selv om Volvos nye elektriske «Low Entry Cab» lastebil ikke lenger kan kalles en nyhet, �kk den mye oppmerk          somhet på IAA. Her var den presentert med et Faun komprimator- 
påbygg som settes i tjeneste i Hamburg i begynnelsen av 2019. Med 27 tonns totalvekt skal 200 kilometers rekkevidde være oppnåelig.            En ideell løsning for renovasjons- og distribusjonskjøring som er 
tilgjengelig for salg allerede nå, med levering fra neste år.

ELIAS E-LKW: Ikke alle ønsker å vente på at de etablerte lastebilprodusentene skal komme med fullelektriske lastebiler. 
Noen setter i gang og lager egne løsninger. Det var akkurat det Ansorge Logistik gjorde: Med utgangspunkt i en MAN 
trekkvogn lover de 44 tonns totalvekt og hele 200 kilometers rekkevidde, samt fullt support-system i serviceleddet. Noe 
sier oss at dette apparatet ikke nødvendigvis strekker seg helt til Norge. Prisene var ikke klare, men forvent minst en 
dobling i forhold til dieseldrevne trekkvogner.

Disse elektriske lastebile ne er tilgjengelige i dag
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På Lærlingedagen 2018 
kjørte samferdselsminister 
Jon Georg Dale selv til døren 
i lastebil. Med seg hadde han 
en kjempenyhet som kan 
styrke rekrutteringen til 
lastebilyrket. 

Over hundre spente elever på VG1 og 
VG2 transportfag var samlet på Trans-
port-Formidlingen på Østre Aker vei for 
å markere Lærlingedagen 2018. Dette var 
en av �ere markeringer rundt omkring i 
landet hvor elever og lærlinger �kk delta 
i morsomme aktiviteter og lære mer om 
hva fremtiden som yrkessjåfør vil inne-
bære. 

De som møtte opp på Transport-For-
midlingen �kk også selskap av samferd-
selsminister Jon Georg Dale. I tillegg til 
å ankomme lokalet i en lastebil han selv 

Lærlingedagen 2018:

Feiring av kompetanse og go de nyheter

IKKE REDD FOR KROPPSARBEID: Jon Georg Dale �kk 
bryne seg på kjettingpålegging under Lærlingedagen 
2018. Øivind Aksberg fra SOTIN følger våkent med.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0
POPULÆRE AKTIVITETER: Lastebilsimulatoren ble et 
naturlig midtpunkt og det utviklet seg raskt interne 
konkurranser.
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kjørte deltok han aktivt under arrange-
mentet, med kjettingpålegging, kran- 
styring og sosialt samvær med elevene. 

Dette var også Dales første formelle 
møte med transportnæringen. Da passet 
det ekstra godt at han hadde med seg en 
budsjettlekkasje som kan ha mange posi-
tive ringvirkninger for rekrutteringssitu-
asjonen. Statsråden kunne meddele at det 
fra neste år ikke bare vil være mulig å få 
dekket utdanningsløpet hvis du er elev på 
en videregående skole.

– Fra 2019 iverksetter regjeringen en ny 

�nansieringsordning for å øke rekrutte-
ringen av sjåfører til lastebilnæringen. 
Lånekassen vil gi lån også til voksne i et 
utdanningsløp til lastebilsjåfør, fortalte 
han til de oppmøtte.

Resultatet av mye NLF-arbeid
– Lånekasse�nansiert lastebilutdanning 
er en sak vi har arbeidet steinhardt med 
helt siden statsbudsjettet for 2018 ble lagt 
frem. Vi har vært i Stortinget, skrevet 
brever, tatt det det opp i debatter på 
Transportkonferansen, Arendalsuka og 
en rekke andre politiske arenaer. Det er 
derfor svært gledelig å se at dette arbeidet 
nå har gitt oss gjennomslag, sier NLF- 
direktør Geir A. Mo. 

Han benyttet også anledningen på 

Lærlingedagen til å overrekke en Fair 
Transport-dekorert lastebilmodell til Jon 
Georg Dale. Det har nærmest blitt en 
tradisjon at det står en NLF-lastebil i  
hylla på samferdselsministerens kontor.

10 gode lærlingehistorier
Lærlingedagen 2018 ble også startskud-
det for en omfattende rekrutteringskam-
panje kalt «Sats på en tung kompetanse», 
et samarbeid mellom SOTIN, NHO 
Transport og Norges Lastebileier- 
Forbund. Gjennom høsten og vinteren 
vil 10 lærlinger i yrkessjåførfaget bli  
presentert i NLF-Magasinet og på  
Lastebil.no i både tekst, bilder og video- 
form. Den første av disse kan du lese på 
de neste sidene.

Feiring av kompetanse og go de nyheter
KOM MED GODE NYHETER: Budsjettlekkasjen ble møtt med stor applaus fra de oppmøtte elevene.

LIVE-MUSIKK: Ansatte i transportnæringen har ofte mange talenter. Bandet «Alna Brothers» består utelukkende av 
yrkessjåfører, derav tre generasjoner Nordnes og Øivind Aksberg fra SOTIN. Legg merke til at trommeslager Bjørn 
Christopher Nordnes spiller på en dieseltank.
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Velg tung kompetanse:

180-200 grader varmt, svart og klissete. 
Men ingenting lukter bedre. Ka�e og  
nylagt asfalt er to luktopplevelser av  
en annen verden. Ole Aarbergsbotten 
jobber med sistnevnte og drikker ikke 
førstnevnte. 

19-åringen står midt i lukten av olje og 
tjære og kjemper mot utålmodige bilister 
hver eneste dag. Han begynte som lærling 
i januar 2018 og kjører for selskapet til 
onkelen hans - Ljotebø Transport. 

I det daglige kjører han asfalt. Til job-
ben har han fått en splitter ny Volvo 
FH16 750 og en Dowa asfalt-tralle. Bilen 
�kk han i begynnelsen av juni.

– Det var stort å få ny bil. Jeg hadde 
egentlig ikke trodd at jeg som lærling 
skulle få ny bil, så jeg var veldig stolt den 
dagen jeg henta bilen. 

Fikk velge mellom Scania og Volvo
Han forteller at det kom overraskende på. 
Han var på skolen, og hadde akkurat tatt 
lappen da han plutselig �kk en telefon fra 
sjefen. 

– Han fortalte at vi hadde fått asfalt- 
kjøring og at det hadde blitt bestilt en ny 
bil, og det kunne hende at jeg skulle få 
den, sier han og fortsetter:

– Og en kveld mens jeg var på jobb 
ringte sjefen og sa at jeg måtte komme 
innom ham, for det var noe jeg måtte se 
på. Det var to tilbud, ett fra Scania og ett 
fra Volvo. Han ville jeg skulle se på til- 
budene og si hvilken bil jeg ville ha.

Valget falt på Volvo
– Det angrer jeg ikke på det i det hele tatt. 
Bilen er helt kanon. Jeg er godt fornøyd. Det er ikke mange som får ny bil med en 

gang, smiler han.

Det naturlige valget
Aarbergsbotten er lærling i yrkessjåførfa-
get. For ham var det ingen andre alterna-
tiver siden han alltid har elsket lastebiler, 
i tillegg til at yrket går i familien. Da han 
hadde fri fra skolen pleide han å ringe og 
høre om han kunne være med på tur.

– Det ligger i blodet. Bestefaren min 
kjørte lastebil, faren min kjørte lastebil 
og onkelen min, som driver dette �rma-
et, kjører lastebil. Jeg har vært rundt det 
hele tiden. Jeg digger å drive med dette. 
Det er helt topp.

Han har heller aldri vurdert en annen 
yrkesretning. Han tenkte litt på å bli 

–  Det ligger 
i blodet

Da Ole Aarbergsbotten (19) begynte å kjøre lastebil  
�kk han velge hvilken bil sjefen hans skulle bestille. – Jeg 
hadde ikke trodd at jeg som lærling skulle få helt ny bil. 

LARS THORVALDSEN0

SER SEG IKKE TILBAKE: Ole Aarbergsbotten beskriver seg 
selv som helt gira på lastebil. Han bare måtte begynne 
på transport og logistikk. – Jeg har aldri angret på det.

FLINK BAK RATTET: Ole Aarbergsbotten er kun 19 år, men håndterer allerede asfaltbilen som en proff. 

Ole Aarbergsbotten
19 år

LÆRLINGE-
INTERVJUET
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maskinfører, men ideen ble fort lagt på 
hylla.

– Jeg er helt gira på lastebil, så jeg måt-
te bare begynne på transport og logistikk. 
Og jeg har aldri angret på det.

Startet med brøyting
Aarbergsbotten med et ferskt førerkort 
var klar for utfordringer 16. januar 2018. 

Da ble han plassert inni en brøytebil med 
oppdraget å holde E39 snøfri. Hans første 
møte som selvstendig utøver av yrket var 
med tø�e norske vinterveier. 

– Jeg begynte rett på brøyting, men det 
gikk helt �nt. Og i vinter var det veldig 
mye snø her, så jeg �kk brøyta mye. Det 
var som regel på natta det kom snø, så jeg 
�kk veiene for meg selv.

Asfaltkjøringen kom da sesongen star-
tet. Dette er kjøring som passer perfekt for 
Aarbergsbotten.

– Jeg liker veldig godt å kjøre asfalt. En 
vet aldri hvilke utfordringer som dukker 
opp. Ved andre typer kjøring har man gjer-
ne en rute å forholde seg til, men det har 
man ikke ved asfaltkjøring. I tillegg krever 
det en del planlegging. Men nå som jeg har 
fått denne bilen her kan det hende jeg får 
litt annen type kjøring også. Vi får se.

Tunga rett i munnen
Jobben med å kjøre asfalt kan være utfor-
drende og hektisk. Han forteller at hvert 
asfaltlag har sine rutiner en må venne seg 
til. Og ifølge Aarbergsbotten kan det være 
vanskelig å holde tunga rett i munnen.

– Det gjelder å rygge riktig inn på utleg-
geren og holde seg innenfor den. Enkelte 
ganger er noen skarpe svinger man må ta 
hensyn til. Det krever at man planlegger 
litt hvordan man skal utføre oppdraget, 
men utfordringer liker vi. Det er det man 
lærer av.

Tanken på å etter hvert lede sin egen 
virksomhet synes han medfører både for-
deler og ulemper. Han er ikke glad i papir-
arbeid og mener tiden brukes best bak 
rattet, men han avviser ikke tanken på å få 
et bedriftsansvar en gang i fremtiden.

– Om jeg kommer til å ta over eller star-
te for meg selv er ikke godt å si. Jeg liker å 
jobbe med mer praktiske oppgaver. Men 
jeg er åpen for å ta over, så tiden vil vise. 
Men jeg har ingen umiddelbare planer om 
å ta på meg ansvaret for en bedrift, sier han 
og legger til:

– Det beste med å kjøre er å oppleve nye 
ting og nye plasser. Man får sett seg litt 
rundt og bli litt kjent over alt. Du får sett 
så mye når man er ute og kjører, det får 
man ikke hvis man jobber på en fast plass. 
Jeg stortrives. Dette kunne ikke blitt bed-
re, spør du meg.

HADDE PLANEN KLAR: Ole Aarbergsbotten er lærling i 
yrkessjåførfaget. For ham var det ingen andre alternative 
yrkesveier.

LIKER UTFORDRINGER: Ole Aarbergsbotten liker veldig 
godt å kjøre asfalt. – En vet aldri hvilke utfordringer som 
dukker opp, sier lærlingen. 

IKKE BARE KJØRING: Asfalten er 180-200 grader varm, 
svart og klissete. Da gjelder det å få ut eventuelle rester 
før helga. 
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80-åringen Torolf Kaugerud i full sving:

NLF-bedriften Kaugerud Transport  
i Eggedal fylte 80 år i 2017. I år kun- 
ne Torolf Kaugerud fylle samme  
jubileum. Transportbedriften ble meldt 
inn i NLF i 1969, og seniormedlemmet, 
Torolf, er i aller høyeste grad aktiv i sel-
skapet, både som sjåføravløser og på 
verkstedet. 

– Nå jobber 
jeg ikke lenger 
på lørdager

Torolf Kaugerud fra Eggedal passerte nylig 80 år og  
har overlatt driften til sønnen. Men han nekter å gi slipp  
på arbeidsuka og trives godt som ansatt. – Bare moro,  
ikke noe ansvar, slår Torolf fast.

LARS THORVALDSEN0
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Da NLF-Magasinet møter Torolf skal 
han bytte kasse på jubileumsbilen, en 
Mercedes Actros 2017, før han igjen skal 
ut på tur. Forrige uke var han i Bergen 
med utstyr for Statnett. 

Lovet kona å ta lørdagene fri
Den spreke 80-åringen har stått på i sel-

skapet i hele sitt voksne liv, og han har 
ikke tenkt å gi seg med det aller første. 
Han forteller at pensjonisttilværelsen – ja, 
den er langt unna.

– Nå er det rundt ti år siden jeg solgte 
meg ut. Men jeg er i full sving ennå, selv 
om jeg er 80 år. Det å ikke ha noe å gjøre, 
det er kjedelig det. Jeg kommer ikke til å 

orke å sitte hjemme og se på at de andre 
jobber, sier han.

Men da han fylte 75 år begynte han å 
ta seg fri på lørdag. Ikke fordi han ville, 
men fordi han lovet kona det. 

– Da satte kjerringa ned foten og sa at 
nå er det nok, så da var det in-
gen bønn. Men kona mi døde 

SOM FAR SÅ SØNN:  
Thormod tok over driften etter 

faren da han valgte å selge 
seg ut i en alder av 70 år 

Alle foto: Lars Thorvaldsen
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80-åringen Torolf Kaugerud i full sving:

for to og et halvt år siden, og jeg har valgt 
å fortsette med å ta meg fri på lørdag, sier 
han. 

– Har vært tilpasningsdyktige
Torolf tok over selskapet fra sin far i 1959 
da han kom hjem i fra militæret. 

– Da ble faren min sjømann, og jeg stod 
aleine med en lastebil. Etter hvert kladdet 
det på seg, og brødrene mine kom inn i 
bildet, sier han. 

I dag står selskapet like stødig. Men det 
er ikke mange transportselskaper som 
overlever i 80 år. Årsaken til at selskapet 
har klart seg så lenge, ifølge Kaugerud, er 
at de har vært tilpasningsdyktige.

– Vi har vært �inke til å fange opp hva 
som kommer til å skje. For eksempel da 
det kom strengere regler for søppelhånd-

tering inne på hyttefeltene. Da begynte vi 
smått å investere i containere som vi kjør-
te ut til tømrerne som jobber på hyttene i 
området. Og nå har vi rundt 40-50 con-
tainere stående rundt omkring i ²ellet. Så 
langt oppe i bygda som vi er, så er en nødt 
til å kunne gjøre mye rart. 

Kaugerud har tatt på seg stort sett alt 
som eksisterer av transportoppdrag. De 
hadde blant annet brøyting på veien fra 
Prestfoss og inn til ²ellet i 37 år. I dag 
kjører de alt mulig, i bilparken �nner vi 
to kranbiler, tippbiler, to krokbiler og to 
tømmerbiler. 

– Tømmer har vi kjørt, og kjører fort-
satt. Ja, alt mulig rart du må bruke en 
lastebil til å frakte, det har vi kjørt.

Og det er det han mener er nøkkelen til 
sikker drift – det er å være �eksibel. Ved 

å aldri si nei, tilpasse seg markedet og et-
terspørselen, har Kaugerud alltid ligget i 
forkant.

– Vi har alltid prøvd å fange opp det 
som kan transporteres. Da faren min be-
gynte var det lite som skulle fraktes. Så 
han var dristig når han kjøpte ny bil i 
1937. For å klare avdragene på bilen var 
han nødt til å hugge tømmer på si.

Tragedie førte til engasjement
Torolf og Kaugerud Transport engasjerer 
seg også veldig sterkt i NLF-programmet 
Venner på veien. 

– Det er viktig at man bevisstgjør og 
tydeliggjør farene ved å oppholde seg 
rundt en lastebil overfor barn. Vi har valgt 
å engasjere oss i Venner på veien for å 
hjelpe til med dette, sier Kaugerud. 

I SITT RETTE ELEMENT: Torolf kjører fremdeles i en alder av 80 år.                            – Men nå er jeg kun ansatt. Bare moro – ikke noe ansvar.BEDRIFTEN RULLER VIDERE: De siste ti årene har Kaugerud Transport blitt styrt av Torolfs sønn, Thormod Kaugerud. 

ENGASJERT I VENNER PÅ VEIEN: Kaugerud Transport stiller jevnlig opp for å lære barn om blindsoner, som her på Eggedal 
barneskole i 2017. Torolf sitter selv bak rattet. Foto: Irene Uhlen Wærsted
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Samtidig er det en helt spesiell årsak til 
at transportbedriften brenner for tra�kk-
sikkerhet. Faren til Torolf var involvert i 
en tragisk tra�kkulykke hvor en liten jen-
te som akte inn i lastebilen ble drept. 

– Det er nok noe av grunnen til at fat-
ter’n sluttet å kjøre, jeg tror den ulykken 
satt godt i ham. Det var to jenter på kjel-
ken. Hun som satt foran klarte seg, men 
hun som satt bak ble slått i hjel. Det er 
ikke bare på grunn av ulykken vi engasje-
rer oss i Venner på veien, men det er en 
del av grunnen. Nå hender det at vi reiser 
rundt på skoler og viser frem blindsonene 
på lastebilen.

Kaugerud mener det er viktig for å 
forebygge ulykker, men det kan ha andre 
fordeler også.

– I tillegg til at det forhåpentlig fore-

bygger ulykker, så har vi et håp om at det 
bidrar til rekrutteringen til yrket også, 
sier han.

Alltid drevet 
nøkternt
Den over 80 år 
gamle bedriften 
som teller ti på 
lønningsl isten, 
med åtte biler i 
bilparken, har iføl-
ge Kaugerud selv, 
aldri drevet med 
røde tall. De har hatt 
utfordrende år, men aldri 
gått konkurs. Men selv med 
stabil drift har det aldri vært sær-
lig fristende for Torolf å utvide selskapet.

– Her har det aldri vært dårlige tall, 
men vi ha vært med på noen konkur-

ser her på bygda. Som da sag-
bruket ble lagt ned, så ble 

vi lurt for noen kroner. 
Vi kunne jo bygd ut 

og vært med på 
mye forskjellig, 
men min måte å 
drive på har alltid 
vært nøktern. Og 
nå er det uansett 

junior som er sjef. 
Men jeg ønsker å 

skryte av sjåførene. 
Uten dem hadde det al-

dri gått – man er avhengig 
av �inke folk for å få drifta til å 

gå rundt, sier han.

Det å ikke ha noe å gjøre, 
det er kjedelig det. Jeg kommer 
ikke til å orke å sitte hjemme 

og se på at de andre 
jobber.

I SITT RETTE ELEMENT: Torolf kjører fremdeles i en alder av 80 år.                            – Men nå er jeg kun ansatt. Bare moro – ikke noe ansvar.

STOLT HISTORIE: På jubileumsbilen er 80 år med 
transporthistorie lakkert på siden. Bildet viser blant 
annet selskapets første bil.

TRANSPORT I BLODET: Både Torolf og brødrene vokste opp 
med lastebiler på alle kanter.
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Region 1  Østfold og Oslo/Akershus

25. september sparte du  
50 000 kroner i året takket 
være NLF! 

Har du �ere biler som ennå ikke har 
Euro VI-motor, kan du gange de 50 000 
kronene med antall biler per år. For, 25. 
september 2018 bestemte nemlig byråd 
for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Ma-
rie Berg,  at den fryktede lavutslippsso-
nen IKKE skal innføres. Og, det skjer 
uten at NLF har kastet så mye som en 

bitteliten stein eller stengt så mye som en 
middels norsk by! Ikke har vi skjelt ut 
byråden heller. Tvert imot, vi har snak-
ket med henne, diskutert med henne, 
forklart henne og dokumentert for hen-
ne.

Og hun har lyttet. Ikke bare til NLF, 
men vi har brukt MYE tid i opplærin-
gens tjeneste. Selvsagt er det viktig å ta 
med seg at opposisjonen i Oslo bystyre 
med Høyre, Frp og Venstre har vært 
mostander av forslaget hele tiden, men 
de har ikke �ertall. Når MDG-byråden 
bestemte seg for å lytte til gode argu-
menter og nye data om luftkvaliteten, så 

er hun nok også påvirket av byrådskol-
lega Oslo AP, som intenst forsøker å ha 
en næringspolitikk i hovedstaden. Og 
ja, vi har snakket mye og lenge med 
Oslo AP. Vi er så freidig å hevde at når 
byrådet nå stopper forslaget om lavut-
slippssone i Oslo, så skyldes det at NLF 
argumenterer, dokumenterer og opptrer 
med respekt. Vi kaster ikke stein og vi 
slenger ikke dritt. Det er fullt mulig å 
mene at det siste er en riktigere strategi, 
og våre argumenter og gode oppførsel 
vinner ikke alltid frem, men lavutslipps-
sonen er en saga blott. Uten aksjoner og 
høye rop.

GJENNOMSLAG! 
50 000,- spart

GJENNOMSLAG!  
Innvilget dispensasjon fra 
kjøre- og hviletid
Vi er nå i mål når det gjelder vår søknad om  
dispensasjon fra kjøre- og hviletidsbestemmelsene  
under NATO-øvelsen Trident Juncture.
Mange sitter fremdeles med haka på brystkassa etter at Vegdirektoratet støttet 
forslaget vårt og sendte en formell søknad til EU-hovedkvarteret i Brussel. Der 
nede tar det som kjent også litt tid å behandle saker og ting, men Vegdirektoratet 
lyttet til NLF. Ikke fordi vi skrek høyt, men fordi vi argumenterte godt.

I samme slengen kan vi ta med at NLF region 1 mente at mye av kaoset ved 
stengingen av Nordbytunellen i ²or skyldtes manglende forhåndsinformasjon, 
samt at alle sideveier var stengt for avlastning. I år har SVV Akershus lyttet til 
NLF, åpnet sideveiene og informert mye bedre. Tra�kken sklir, så langt, mye 
bedre enn i ²or.

Alle vet at «uten lastebilen stopper Norge» og alle vet at NLF kan stoppe las-
tebilen. Så langt har det vist seg at dette riset bak speilet er nok til å få politikere 
og byråkrater til å lytte.

GJENNOMSLAG! 
Bedre tra�kk�yt
En god ting kan ikke sies for ofte. 
NLF Østfold jobbet lenge med for-
slaget om å slippe nyttetransport 
over 7,5 tonn til i kollektivfeltet på 
enkelte strekninger i Østfold. Bus-
selskapene sa ja, men Statens veg-
vesen løp ikke akkurat 60-meteren 
for å få det til. Faktisk ble hele pro-
sessen til en dobbel maraton med 
over ett års behandlingstid. Men, 
NLF �kk gjennomslag. Vi SKAL 
få dele kollektivfeltet på utvalgte 
strekninger i Fredrikstad og vi har 
ikke engang truet med å stenge 
byen! Eneste skåret i gleden er at 
SVV har bestemt at små varebiler 
også skal få slippe til. Dette er 
MOT NLFs og busselskapenes råd. 
Men uansett er dette et gjennom-
slag for gode argumenter og ryddig 
oppførsel fra NLFs side.

J. KRISTIAN BJERKE jkb@lastebil.no0



Region 2  Hedmark og Oppland

Tommy Engen tok utfordringen da Hed-
mark Tra�kksikkerhetsutvalg ønsket å 
besøke en lastebileier. Han fortalte om 
hvordan han overtok alt ansvaret da faren 
døde for tre år siden. Det har vært en tø� 
og lærerik tid, selv om Tommy er vokst 
opp i verkstedet med skruer og skrutrek-
kere som leker helt fra bleiestadiet. 

Familieselskap
Tommy og Gunnar Transport AS er et fa-
milieselskap der farfar Kåre og far Gunnar 
var med tidligere. Kongsvinger-bedriften 
har åtte lastbiler og ni ansatte. Tømmerkjø-
ring er hovedaktiviteten. I tillegg frakter 
�rmaet ferdigplener i sommerhalvåret. 

Omsetningen var 12 millioner kroner i 
²or. Det ble dessverre røde tall på bunn-
linja. 

 – Vi sitter igjen med lite etter veldig 
mye jobb, til tross for at skognæringen går 
så det suser. Mange av oss som kjører tøm-
mer får for dårlig betalt. Vi tjener mindre 
nå enn før det ble tillatt med 60 tonns to-
talvekt, sier Tommy.

Tra¢kksikkerhet
– Det viktigste er at sjåførene trives og 
har hodet på riktig plass. Jeg prøver å rin-
ge alle hver eneste dag. Hvis det dukker 
opp et problem – stort eller lite – så er 
målet å hjelpe de ansatte så raskt som mu-

lig. Ryker for eksempel en liten del som 
irriterer, prøver vi å �nne en løsning før 
det blir for mye gru�. Sjåførene våre er 
selvgående og �kser mye selv. I tillegg har 
vi en tusenkunstner på eget verksted, sier 
Tommy.    

Sjåførene er mellom 25 og 40 år. Det er 
svært ungt i denne bransjen. 

– Fordelen er at de er svært motiverte, 
positive til nye ting og lærer raskt. Dyk-
tige medarbeidere er viktig hvis en vil 
lykkes!

Tommy bytter tømmerbilene før de er 
fem år gamle. Da har de vanligvis gått 
rundt 400 000 kilometer.

– Jeg mener det er lurt å bytte på denne 
tida. Da slipper vi trøbbel og gutta kan 
gjøre det de liker best, nemlig å kjøre bil. 
Det er dyrt å stå på verksted. Ståtid er noe 
alle lastebileiere vil unngå. 

Ros fra politikerne 
– Tommy og Gunnar Transport er et godt 
eksempel på en bedrift som tenker både 
på de ansatte og tra�kksikkerheten. Det 
er �ott å se at ungdommen vil satse på 
lastebilnæringen. Det er bra at eieren er 
såpass opptatt av sikkerhet. Det er litt av 
et ansvar for en ung kar. Jeg 
oppfattet at Tommy tenker på 

– Ikke bare 
gamle gubber 
i vår næring

BEDRIFTSBESØK: Hedmark Tra�kksikkerhetsutvalg på befaring hos Tommy og Gunnar Transport i Kongsvinger. Kjell-Arne Hanssen, Per Roar Bredvold, Marit Nyhuus, Tommy Engen, Stig 
Furulund, Gunn Randi Fjæstad, Marianne Mittet Solbraa og May-Liss Sæterdalen.

ENGASJERT: Tommy forteller om sin bedrift. Stig Furulund 
fra Utrykningspersonellets fellesutvalg og HTU-leder 
Gunn Randi Fjæstad lytter interessert.

– Hvorfor jeg stilte opp? Det er �ott å vise at det ikke bare 
er gamle gubber som driver i denne bransjen. Og bra at 
tra�kksikkerhetsutvalget får se at vi faktisk fokuserer på 
kjørestil og ulykker, sier Tommy Engen (32).

GUTTORM TYSNES hedopp@lastebil.no0
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Region 2  Hedmark og Oppland

medarbeidere og at ikke minst sikkerhet 
er et viktig tema. Det var �nt å møte ham 
på anlegget og høre om en ung lastebilei-
ers hverdag, sier Gunn Randi Fjæstad 
(Ap). Hun er leder i Hedmark Tra�kk-
sikkerhetsutvalg (HTU).  

– Flere generasjoner i samme bransje 
viser seriøsitet i �rmaet. Vi trenger mot-
poler til utlendingene som norske trans-
portører konkurrerer mot. Vi vet at norsk 
lastebilnæring er seriøs, følger med i tida 
og prøver å følge lover og regler. Derfor 
bør transportkjøperne i størst mulig grad 
bruke norske lastebiler, sier Per Roar 
Bredvold (FrP). Han kjenner næringen 
godt og var lastebileier selv i mange år før 
han ble stortingsrepresentant. Nå sitter 
han i fylkestinget og i HTU. 

– Vi som er politikere må være med på 
å legge til rette for at lastebilyrket blir en 
attraktiv næring.  Skoletilbud, lærlinge-
plasser og rammebetingelser må ikke 
være dårligere enn i andre bransjer, sier 
Bredvold. 

Sjåførmøtene
NLF fokuserer på lik konkurranse. 
Fair Transport skal bli en logo opp-
dragsgiverne må lære seg. Det kre-
ver at vi utfører oppdragene på en 
seriøs og lovlig måte. 

I Fair Transport satses det på 
sjåførmøter i høst. Dette er en �ott 
mulighet for medlemsbedriftene. 
Sjåførene får ekstra opplæring i 
blant annet: Hastighet og forbruk, 
skadeforebygging og holdninger.

Møtedatoer i region 2:  
• 6.   november: Raufoss.
• 7.   november: Gausdal.
• 8.   november: Otta. 
• 13. november: Rudshøgda.
• 14. november: Kongsvinger.

Kaos under 
Trident Juncture?
Øvelsen Trident Juncture fører til utfor-
dringer for lastebilbransjen i Innlan-
det. Militære kjøretøy vil overta mange 
veger. RV2, RV3, FV29 og FV30 i Hed-
mark vil få spesielt mye trøkk under 
hovedøvelsen fra 25. oktober til 7. no-
vember.  I Oppland blir E136 og E6 
mellom Dombås og Hjerkinn de mest 
brukte vegene. Forsvaret prioriterer 
tra�kksikkerhet og framkommelighet.

Gode råd til bilistene: 
•  Søk tra�kkinformasjon. Lytt til radio 

når du sitter i bilen.
•  Beregn ekstra tid når du er i 

områdene.
•  Ikke kjør forbi eller bryt inn i en 

militær kolonne.
•  Vis hensyn og følg skilting.
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Region 3  Buskerud, Vestfold og Telemark

OLAV KLASSON VEFALD btv@lastebil.no0

Mange vegfora i regionen
Nesten nye vegstrekninger:
Både glede og bekymring på vegfronten i 
regionen nå på ettersommeren. På nest 
siste dag i august var det o£siell marke-
ring i Larvik av at 4-felts E18 gjennom 
Vestfold nå er ferdig. Lokallagsleder  
Espen Martinsen representerte NLF her 
og ifølge lokalpressen leverte han det ster-
keste innlegget av alle da han sa at nå  «...
slipper Espen å hjelpe sine ansatte og de-
res familier etter traumatiske opp- 
levelser på E18» som overskriften lød i 
Østlandspostens reportasje fra åpningen. 

Samtidig var det samling på Hauke-
lisæter om rehabilitering av Haukelitun-
nelene på E134. Arbeidene vil pågå et par 
års tid og medføre både stengninger og 
kolonnekjøringer på omkjøringsveier der 
hvor disse �nnes. Vegvesenets planlegge-
re måtte til slutt innrømme at de nok ikke 
hadde gjort realistiske vurderinger av når 
på døgnet det er størst tra�kk av vogntog. 
Så etter mange konstruktive innspill fra 
NLF-medlemmer fra Rogaland og Tele-
mark skiltes man med gode forhåpninger 
om at «rutetider» vil bli tilpasset nytte- 
tra�kken som nærmest går skytteltra�kk 
nattetid over Haukeli.

Det samme opplevde vi med om- 
kjøringer ved rassikring av Telemarks- 
porten på E18. Omkjøringen er ikke 
åpen for modulvogntog og det var først 
etter noen timers saklig, men sterk argu-
mentasjon fra vår side at man �kk eta-
blert «kolonnekjøring» 9 ganger i døg-
net. Ikke ideelt, men tross alt akseptabelt. 

Takk til Vegvesenet i regionen for rask 
forståelse her.

Mer grunn til smil hadde både vi og alle 
andre da en vel sju kilometer lang parsell 
av rv 36 mellom Gvarv og Ulefoss ble  
åpnet dagen før Dyrskun i Seljord. Borte 
er smale og farlige svinger. Gang- og  
sykkelveg adskilt fra bilvegen og vegbelys-
ning på hele strekningen. Bompenger blir 
det selvfølgelig, men totalregningen på 
anlegget ble ca. 300 millioner mot et  
anslag på 400 millioner. Det betyr raskere 
nedbetaling.

Bypakker
Så var det i Tønsberg ny runde med Veg-
vesenets Bypakkekonferanse. Vegvesenet 
har æren av å organisere slike konferan-
ser, men dessverre får de for mye preg av 
menighetsmøter for byplanleggere uten 
særlig praktisk syn på nyttetra�kk. 
Glemt er både vareleveranser og søppel-
kjøring. 

NLF var godt representert på konfe-
ransen. I uformelle samtaler møter man 
mye forståelse fra mange om varetran- 
sportens plass, men vi hadde få eller in-
gen muligheter for å komme til orde i et 
tettpakket konferanseprogram. Man blir 
også mildt sagt oppgitt når statssekre- 
tæren i Samferdselsdepartementet vak-
kert falt inn i mønsteret med at det vik-
tigste er å skape trivelige bysamfunn. La 
gå, noen vakre ord om næringsutvikling 
kom også fra hans munn, men det virket 
nærmest som en bisak i sammenhengen.

TUNNELSIKRING: Nye tunneler er framtida, men i mellomtida må de gamle sikres.

Dyrskun 
Rapport fra region III i september kan 
heller ikke denne gang gjøres uten en 
sveip innom Dyrskun i Seljord, andre 
helgen av september. Tillitsvalgte og 
ansatte med forbundsleder og adminis-
trerende direktør i front holdt åpent hus 
for medlemmer og andre besøkende i 

vårt messetelt disse tre dagene. Også 
våre hovedsamarbeidspartnere deltok 
her. 

Mange roste NLFs virksomhet, noen 
lett misfornøyde medlemmer var innom 
også. Men de ble  godt overbevist om at 
vi tross alt gjør en god jobb for nærin-
gen. Innmelding av nytt medlem kunne 
også noteres - typisk nok hjemme- 
hørende utenfor regionen. 

TRADISJON: Tore Velten og Olav Vefald er veteraner på 
NLF-standen, Hilde Natedal debuterer.  Foto: Roy N. 
Wetterstad 

ULYKKESVEG: Tunge budskap fra E 18 har Espen måttet 
formidle for mange ganger. Foto: Haukelisæter. 
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Region 4  Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland

Det arbeides med bypakkene 
før de blir vedtatt og før de 
skal evalueres, ofte etter  
første års drift. 

I første omgang �kk vi satt et tak på 75 
kroner i Rogaland sammen med  
Næringsforeningen. Selv om det blir dyrt, 
kunne det blitt verre.

Det er spesielt innenfor noen 
områder vi må være aktive:
•   Det må bli bedre rabatter for Euro 

VI-motorer, langt utover det som er 
foreslått i dag. Dette handler om lokal 
forurensning: En Euro VI slipper ut 
1/3 av partiklene i forhold til en tilsva-
rende euroklasse på personbiler.

•   Taket på antall belastede passeringer for 
næringstra�kk må reduseres til maksi-
mum 50 per måned. Bypakkene er 

ment for å redusere personbiltra�kken. 
Da er antall passeringer en egnet måte 
å redusere belastningen for næringstra-
�kk på.

•   Det er helt urimelig at næringstra�kk 
skal betale rushtidsavgift. Vi kan i stor 
grad ikke påvirke når vi skal levere i et 
sentrum. Det er både med tanke på når 
ansatte er på jobb og det er ofte tidsvin-
duer for varelevering. Vi kan heller ikke 
velge kollektivt.

•   Det må være timesregel i alle bypakke-
ne.

•   Gi lastebiler tilgang til kollektivfeltet 
der det er mulig. I mange av prosjekte-
ne i en bypakke er det utbygging av 
kollektivakser som i visse tidsrom kan 
benyttes av lastebiler. Dette ville også 
vise en viss form for positivt tiltak.

Når vi vet at bypakkene har et helt annet 
formål enn å regulere næringstra�kk, må 
vi få bedre rammevilkår og ikke bare bli 
sett på som en �nansieringsløsning. By-
pakker har ofte dette som mål:

•   Nullvekst i personbiltra�kken
•   God framkommelighet for alle tra�-

kantgrupper der hovedvekt er på kol-
lektiv, sykkel, gange og næringstrans-
port 

Måloppnåelse/suksesskriterier 
i en bypakke: 
Næringstra�kken skal være unntatt fra 
telling relatert til måloppnåelse. Det er 
ønskelig med vekst i næringslivet og man 
forsøker å unngå at tiltakene i dette for-
slaget rammer næringslivets transporter. 
Tiltakene forsøkes styrt inn mot å be-
grense personbiltra�kken.

Og med disse «�ne» ordene burde 
næringstra�kken skjermes i bypakkene. 
Det ville gi våre oppdragsgivere mindre 
utgifter og det ville bli bedre konkurran-
sekraft. Med den størrelsen som kommer 
på bompenger blir vi nødt til å viderefak-
turere om det ikke skal gi kraftige utslag 
på bunnlinja.

Vi avholdt nylig et godt 
møte mellom «tømmergrup-
pa» og Vegvesenet. Nå er det 
i første rekke broer det hand-
ler om.
De siste årene har en gruppe NLF-med-
lemmer som arbeider med tømmer hatt 
jevnlige møter med Statens vegvesen i 
Agder. De har gjort en formidabel jobb 
og vi ser at �ere og �ere strekninger åpner 
for 24/60. Statens vegvesen stiller velvillig 
opp med gode kart og hjelpemidler, samt 
meget løsningsorienterte medarbeidere 
som skjønner utfordringene.

I tilegg har AT Skog gjort en god jobb 
i kommunene. Flere NLF-ere har også 
tatt tak i ordføreren eller andre i kommu-
nen og mange veier er oppskrevet.

Nå er det broer som er den største akil-
leshælen på mange veier. SVV må priori-
tere steinhardt og arbeide raskt med 
bromålinger. Noen steder er det kanskje 

bare litt asfalt som må bort.
Takk til alle som er med og bidrar til 

gode løsninger. 

NLF Agder og Rogaland arbeider 
for å minimalisere bompengeutgiftene

REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no0

Vi trenger 24 meter og 60 tonn på �ere fylkes- og kommunale veier

MØTE: Metveit, Smeland (SVV), Moi og Grødum
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26. oktober er det arrange-
ment hos Rolands igjen. I år 
er det teknikk som er hoved-
tema. 
I ²or var vi 150 som møttes på Rolands. 
Her møtes leverandører, sjåfører, laste- 
bileiere og andre som er interessert i bran-
sjen vår. Programmet for årets arrange-
ment er snart klart og vil bli sendt ut etter 
hvert. Fagsjef for teknikk i NLF, Dag 
Nordvik, er hovedtaler. I tillegg har vi 
investert i noen tekniske guruer fra Veg-
vesenet.

Alle som har et forhold til lastebilen er 
hjertelig velkommen. Det er �nt om du 
også tar med deg et «ikke-NLF-medlem», 
en god kollega som kan se hva NLF ar-
beider med. 

Lastebilleverandørene stiller med sine 
siste modeller. Alle samarbeidspartnerne 
våre er også på plass. 

Kjetil & co på Rolands stiller med før-
steklasses lapskaus og topp service som 
vanlig.

Påmeldingen er til Reidar på 
907 73 207 eller rr@lastebil.no.

NLF Agder og Rogaland var representert 
med stand under Dyrskue i Lyngdal før-
ste helgen i september. Vi kjørte Venner 
på veien-opplæring for alle skoleklasser 
som gikk forbi samt for tilfeldig forbipas-
serende. Venner på veien-programmet er 
viktig, slik at både skoleelever og sjåfører 
kan føle seg tryggere i tra�kkbildet.

Vi spilte �lmer inne i en skapbil der vi 
hadde rigget «Lyngdal kino». Utenfor 
viste vi fram blindsonen. De �este blir 
overrasket når de ser hvor stor blindsonen 
er. Det er en viktig aha- opplevelse. Sam-
tidig demonstrerte vi forskjeller i utslipp 

fra forskjellige Euroklasser. Dette er også 
en �ott måte å visualisere hvor ren Euro 
VI er blitt med tanke på lokale utslipp.

Så hadde vi Toft-va�er til alle og en-
hver. Ca. 60 liter røre gikk med. Og når 
vi vet at en va�el veier 100 gram er det et 
formidabelt arbeide. Tine stilte også med 
masse gode produkter, så tusen takk.

Det er viktig for oss å være til stede der 
mange kommer sammen og har god tid. 
Da kan vi snakke lastebil med alle som 
har lyst.

Takk til alle frivillige!

Mange innom NLFs stand 
på Dyrskue i Lyngdal

Medlemskveld  
i Haugesund 30.10. 
og Stavanger 
31.10.
Vi møtes hos Vegvesenet i Haugesund og 
Stavanger igjen. Statens vegvesen vil gi oss 
en gjennomgang av hva som �nnes av nye 
regler og hva som vil påvirke oss i framtida. I 
tillegg får vi en gjennomgang av feil og man-
gler som oftest går igjen. Vi vil også se nær-
mere på hvordan Vegvesenet reagerer på tips 
fra oss når det gjelder mistanke om ulovlig-
heter. 

Forbundsleder Tore Velten kommer og tar 
med seg alt som skjer i NLF sentralt fram-
over. Herman Berg forteller om hva som skjer 
regionalt. Til slutt blir det mat og drikke.

Påmelding til rr@lastebil.no 
eller 907 73 207

Velkommen til Rolands
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Region 5  Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Tirsdag 21. august var en 
delegasjon fra NLF invitert 
til Stortinget for å snakke 
om fergeregulativ og ²ord-
krysninger.

Fra NLF stilte Finn André Fred-
vig-Erichsen, fylkesleder NLF Møre og 
Romsdal, Heidi Rudaa, rådgiver region 
5, Jan-Ove Halsøy, regionsjef region 5, 
¹orleif Foss, seniorrådgiver nærings- 
politikk og Knut Gravråk, rådgiver.

I løpet av den timen vi hadde til rådig-
het viste vi hvordan overgang fra riks- 
regulativet til AutoPass-regulativet for 

ferge slår negativt ut for transportnærin-
gen. I tillegg ble det sett på fordelene med 

oversjøiske kontra undersjøiske ²ordkrys-
ninger.

Fredag den 31. august ble det holdt regi-
onmøte for region 5. Møtet ble innledet 
av viseadm. direktør/ leder politikk & 
stabsavdeling i NLF Jan-Terje Mentzoni. 
På sakslisten var det 16 punkter. De sa-
kene som �kk mest oppmerksomhet på 
regionsmøtet var utfordringer knyttet til 
fylkesveier, ventetid på SVV, SVV og 
kontroller, driftsutfordringer på veinettet, 
tekniske spørsmål, døgnhvileplasser, bil-
berging og rekruttering til sjåføryrket. 
Det var mange viktige saker som ble tatt 
opp, diskutert og �kk en fremdriftsplan 
for løsning

NLF Møre og Romsdal på møte med 
Transport- og kommunikasjonskomiteen 
på Stortinget

JAN OVE HALSØY nlfvest@lastebil.no0

Møte med Bergen  
kommune om det grønne 
skiftet – nullutslipp i 
Bergen sentrum
Fredag 24. august var transportnæringen 
invitert til et møte med Bergen kommune for 
å snakke om «det grønne skiftet» i byen. 
Bergen by har en målsetning om å bli den 
mest miljøvennlige storbyen i Norge. 

For NLF er det viktig at vi på veien setter 
realistiske mål, som tar hensyn til den tek-
nologiske tidsalderen vi lever i. Det er sikkert 
deler av varetransporten som kan fremføres 
med små elektriske varebiler, men for den 
tyngste varetransporten er det fremdeles 
forbrenningsmotoren som rår. Euro VI-moto-
rer er i dag blitt så miljøvennlige at de på 
�ere områder faktisk bidrar til renere luft. 
Dette budskapet er det viktig at våre folke-
valgte har kjennskap til. Historien har vist at 
transportnæringen er snar med å ta i bruk ny 
teknologi. 

På møtet �kk NLF overlevert en ladesta-
sjon for el-biler av Bergen kommune som et 
tegn på at NLF og deres medlemmer tar mil-
jøet på alvor.

Ny døgnhvileplass på Rv 70 på Frei i Kristiansund kommune
Sjåfører som er underlagt kjøre- og hviletidsreglene �kk i juli bedre forhold på Nordmøre.
Statens vegvesen og WB Eiendom AS har inngått kontrakt om leie av døgnhvileplass med sanitær-
anlegg. Avtalen innebærer oppstillingsplasser til 15 vogntog. Noen av disse plassene skal være 
tilpasset modulvogntog. Plassen har et servicebygg med toalett, vask og dusj med moderne stan-
dard og godt renhold. Området er inngjerdet, godt opplyst og det vil være tilgang til strøm til bruk 
for aggregater for fryse- og kjølebiler.

Regionmøte 2018 i Praha, Tsjekkia
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I september ble det gjennomført �ere 
Venner på veien-arrangementer med tet-
te mellomrom på �ere skoler i Førde. 
Høsten viste seg fra en litt ublid side da 
vi besøkte Førde barneskule. Etter en li-
ten time i et varmt klasserom, var det ut i 
høstvind og striregn. Både elever og læ-
rere viste stor interesse til tross for dårlig 
vær. Vi �kk vist blindsoner, og alle elev-
ene �kk prøve å være «sjåfør» på lastebi-
len.

På spesialbestilling fra rektor
Deretter gikk turen til Sunde skole, hvor 
det ble gjennomført opplæring for 1. til 4. 
klassetrinn. Rundt skolen skulle det 
innen kort tid starte anleggsarbeid, og 
rektor hadde et stort ønske om at vi gjen-
nomførte venner på veien for alle disse 
trinnene slik at elevene skulle være godt 
forberedt til perioden med anleggsarbeid. 
Dette sa vi selvsagt ja til, og gjennomfør-
te et spesialtilpasset program for 3. og 4. 
klassetrinn. Sist gikk turen til Flatene 
skule, hvor Venner på veien ble avholdt 

for andre gang dette året. Skolen var så 
fornøyd med opplegget at de ville ha 
samme opplegg for dette skoleårets før-
steklassinger. 

Tusen takk til Arild og Signe Marie fra 
Ho� og Knutson Transport AS i Førde 
for fantastisk opplegg og for at de har stilt 
med en lastebil en hel uke.

Tema for dagen var tra�kk-
sikkerhet, miljø og rekrutte-
ring til bransjen.
Arrangementet hadde utstilling av ca 50 
forskjellige lastebiler, 18 stands, rebusløp 
for barn, demonstrasjon av «Venner på 
veien» og demonstrasjon av tung redning, 
altså redning av fastklemte personer i las-
tebil. 

Dagen startet med en bilkonvoi. I bilen 
satt fylkesleder i SV Møre og Romsdal, 
Kim ¹oresen-Vestre, sammen med fyl-
kesleder i NLF Møre og Romsdal Finn 
Andre Fredvig Erichsen.

Simulatoren var et populært trekkplas-
ter og et positivt bidrag til rekrutteringen. 

Deltagerne �kk konkurrere i hinderkjø-
ring med lastebil og tilhenger, der den 
med beste tid vant et gavekort på 500 kr 
fra IF. Deltagerne �kk også prøve seg på 

å kjøre i andre miljø, som landeveiskjø-
ring og distribusjonskjøring i bymiljø. 
Vinneren av gavekortet var en lykkelig 
ungdom, Ingvald Stubø Ødegård.

Venner på veien-turné i Førde

Truckers Day 
i Molde

Tra�kksikkerhetens dag på Festplassen
Lørdag 25. august ble Tra�kksikkerhetsdagen 2018 arrangert på Festplassen i Bergen. NLF var 
representert med en stand her. I tillegg ble det foretatt to redningsøvelser på Festplassen der poli-
ti-, brann- og redningsetatene samarbeidet i en «tra�kkulykke» med �ere skadde som satt fast-
klemt i bilvrakene. Mye folk var innom Festplassen i løpet av dagen. Takk til Systemtra�kk AS og 
Ozzy-Trans AS som stilte med lastebiler.
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Region 6  Trøndelag

Den 30. august ble Vegkon-
feransen 2018 arrangert på 
Leangen Travbane, der 100 
deltakere hadde møtt frem. 

Det er godt å høre at våre politikere me-
ner at dette er en meget viktig arena. Som 
kjent så skal Vegforum Trøndelag samle 
næringslivet og politikerne om felles sam-
ferdselsprioriteringer for Trøndelag. Det-
te skal bidra til å sikre økt satsing på vei-
utbygging i Trøndelag. Det var derfor 
ekstra hyggelig å registrere at politikerne 
tok til orde for viktigheten med lokalt/
regionalt samarbeid, samt ønsket om et 
godt samarbeid på Trøndelagsbenken. 
Dette lover godt for fremtiden. Som kon-
feransier og debattleder stilte Terje Svabø.  

Ressurspotensial kan gi økt vekst
Til å innlede konferansen sørget Kolbjørn 
Almlid, tidligere fylkesordfører i 
Nord-Trøndelag, for å trekke opp linjene i 
fylkesutviklingen. Spesielt satte han søke-
lys på infrastrukturens betydning for vekst 
og utvikling i Trøndelag.  Fra nasjonalt 
nivå stilte Roy Angelvik (FrP), statssekre-
tær i Nærings- og �skeridepartementet, og 
Helge Orten (H), leder av Transport- og 
kommunikasjonskomiteen på Stortinget. 
De snakket om hvordan det tilrettelegges 

for næringslivets utvikling i Trøndelag, og 
hvordan man samarbeider på tvers av de-
partementene for å få dette til. Det var 
selvsagt paneldebatt med kjente politikere. 
Om de ikke er enige politisk, så var de eni-
ge om at samarbeid må til for å sikre veg-
penger til Trøndelag.  Man må også invol-
vere fagmiljøene i prosessene slik at man 
kommer frem til smartere og mer kostef-
fektive løsninger enn dagens. Mer veg for 
hver krone. 

Det er mye snakk om veksten i hav- 
næringen og hva som kreves av investe-
ringer for å møte denne. Det var derfor 
spennende å høre hva avdelingsdirektør 
Tom Heldal fra Norges geologiske under-
søkelse (NGU) hadde å si om naturres-
surser i Trøndelag. Det er store mulighe-
ter for å utvinne naturressurser i bakken, 
noe som også kan bidra til ytterligere 
vekst i regionen. Slik industri er som vi 
forstår avhengig av gode veger og mulig-

Vegkonferansen 2018

ROAR MELUM rm@lastebil.no0
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heter for å benytte det siste innenfor kjø-
retøyteknologi, som modulvogntog og 
økt totalvekt. 

Vi hadde også gleden av å høre fra to 
bedrifter som er veldig avhengig av tran- 
sport i sine verdikjeder. Vegard Olsen, 
Regionleder Trøndelag Franzefoss Pukk 
og Frode Moen, daglig leder i Transport-
selskapet Nord AS, ga oss et bilde på  
betydningen av infrastrukturen for deres 
virksomheter. Det er avgjørende at vege-
ne oppgraderes og åpnes for modulvogn-
tog.  

 
Poengterte viktigheten  
av økt satsing
Gunn Iversen Stokke fra Sp og leder i 
Hovedutvalg for veg (TRFK) orienterte 
om den nye Fylkesvegplanen. Denne har 
nå vært ute på høring, samt at det har 
vært mange møteplasser for å behandle 
denne. Det er ingen tvil om at vi har re-
gionale utfordringer nå som Trøndelag 
har blitt landets største vegeier etter sta-
ten. Med 6000 km fylkesveg er det en 
stor oppgave som påhviler fylkeskommu-
nen. Det er også en kjent sak at man man-
gler betydelige midler for å holde tritt 

med, samt stanse forfallet på vegene. Det 
forventes at man får et nasjonalt løft for å 
sikre at fylkene blir bedre rustet til å løse 
denne oppgaven. Det ble også gitt mulig-
het for å komme med innspill til Fylkes-
vegplanen fra salen. Endelig behandling 
i Fylkestinget skjer i løpet av høsten. 

Ordførerne Hans Vintervoll (Ap) fra 
Røros, Trine Haug (Sp) fra Frosta og Per 
Olav Tyldum (Sp) fra Overhalla, poeng-
terte nødvendigheten for økt satsing på 
infrastruktur i sine områder. Dette er helt 
avgjørende for å tilrettelegge for regional 
utvikling. Bedre veger sikrer konkurran-
seevnen og utvider bo- og arbeidsregio-
nene.

Den gule ledertrøya
Tradisjonen tro avsluttet vi Vegkonferan-
sen med å dele ut Vegforums gule  
ledertrøye. Tildelingen gikk til Gul- 
stripeaksjonen – Oppstart E39 Betna – 
Stormyra i 2017. Dette er damer som har 
lagt, og fortsatt legger ned utrolig mye 
arbeid for å få utbedret E39. Deres krea-
tivitet og innsats har ført oss nærmere en 
mulig oppstart på dette så etterlengtede 
prosjektet. 

I forkant av Vegkonferansen inviterte vi 
politikerne til å kjøre lastebil på Leangen 
Travbane. Ute på banen hadde vi merket 
opp en standard fylkesveg med bredde 6 
meter. Etter noen runder med oppvar-
ming måtte de kjøre «fylkesvegen». Det 
var ikke mangel på kommentarer om 
hvor vanskelig og smalt det var. Er det 
virkelig mulig å kjøre på slike veger i 
hastigheter opp mot 80 km/t? Uansett 
ble dette en meget viktig erfaring å ta 
med seg. Det blir enklere å forstå hver-
andre når vi diskuterer vegstandarder i 
tiden som kommer. 

LANG, LENGRE, LENGST: Her ser vi ordfører Trine 
Haug (Sp) fra Frosta. Hun kjørte modulvogntog fra 
Stjørdal til Trondheim under kyndig veiledning fra 
Olav Skarsbakk. Vi snakker 25,25 meter. Det ble 
også en tur innom vektkontrollen på Malvik, men 
det gikk helt �nt. 

Politikere bak rattet på modulvogntog

Fortsatt mye 
asfaltlukt
Det blir nok en hektisk høst 
for de som kjører asfalt. Etter 
tidenes asfaltkontrakter blir 
det fullt trykk utover høsten 
dersom man skal få lagt ut alt 
som er planlagt. Vi får håpe at 
vinteren lar vente på seg slik at 
vi rekker å bli ferdige med job-
ben. Det er også spennende 
tider med tanke på de store 
vegbyggingskontraktene i 
Trøndelag. Selv om det ble 
spanjoler som trakk det leng-
ste strået for E6 Ranheim - 
Stjørdal, blir det nok i hoved-
sak norske bedrifter som skal 
stå for det meste av utførelsen. 
Dette vil vi nok merke etter 
hvert som kontraktene skal 
signeres. Vi må huske at dette 
er oppdrag som kommer i til-
legg til dagens omsetning i 
markedet. Utfordringen blir 
nok å �nne nok sjåfører til å 
holde bilene våre i gang.  

Nye 
AMO-kurs 
Vi har gjennomført nok et 
uttak til et AMO-kurs i 
Trondheim der 16 kandida-
ter �kk tilbud om plass på 
kurset som strekker seg 
over 20 undervisningsuker. 
Disse vil være klare for våre 
bedrifter i slutten av februar 
neste år. Det vil også bli et 
kurs på Steinkjer som star-
ter noe senere i høst. Til 
sammen blir dette 32 stolte 
yrkessjåfører i løpet av før-
ste halvår 2019.
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Region 7  Nordland, Troms og Finnmark

Den 5. september inviterte 
Stortingets Transport- og 
kommunikasjonskomité til 
innspillsmøte i forbindelse 
med neste rullering av Na-
sjonal transportplan (NTP).

 
NLF deltok med fylkesleder Rune Hol-
men og regionsjef Odd-Hugo Pedersen 
hvor vi holdt et innlegg med våre priori-
teringer. 

Vårt budskap var E45 Kløfta, Rv 94 
Skaidi-Hammerfest samt Rv 92 og E6 
Tanadalen som viktige riksvegprosjekter 
som bør prioriteres. Vi etterlyste også mer 
helhetlig tenking rundt åpning av veier 
for modulvogntog. Situasjonen på fylkes-
veiene ble også viet stor oppmerksomhet

NLF Finnmark på møte med Transport- 
og kommunikasjonskomiteen på Stortinget

Truckers Night 
i Tromsø   
31. august gjennomførte Dekk-
mann og NLF arrangementet 
Truckers Night i Tromsø med 
lastebil og maskinutstilling. På 
kvelden var det grillkos og musikk.

Møte med 
Senterpartiet
Senterpartiet er i gang med å fornye parti-
programmet og inviterte til innspillsmøte i 
Alta 29. august. Nestleder i Senterpartiet 
Ola Borten Moe innledet og har ansvaret 
for næringsdelen av partiprogrammet. NLF 
holdt innlegg og deltok ved fylkesleder 
Rune Holmen og regionsjefen.

NLF er invitert til å delta i et prosjekt som 
skal se nærmere på tiltak for å løse frem-
kommelighetsproblemene på Senjaveiene 
for tungtransporten. 

Bakgrunnen er at Senja er en av de sto-
re sjømatleverandørene i Norge, mens vei-
nettet er i dårlig forfatning. Samferdsels-
ministeren har bedt SVV komme med 
forslag til tiltak og det er dette prosjektet 
NLF skal bidra i. 

Det ble gjennomført et oppstartsmøte i 
Tromsø 31. august hvor nestleder i for-
bundsstyret Alv Ervik og regionsjefen del-
tok.

Møte med 
sjømatklynge 
Senja

FRANK LAURITZ JENSEN �j@lastebil.no0
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Det er full trøkk på gjen-
nomføring av Venner på 
veien ute i skolene i høst. 
Vi har besøkt skoler i alle tre fylkene i 
regionen. Tverrelvdalen skole, Karasjok 
skole, Nordkjosbotn skole, Setermoen 
skole, Svolvær skole, Kabelvåg, Hjemsås 
barnehage og Sømna skole har alle fått 
opplæring i tra�kksikkerhet av NLF.

Skolene er svært positive til prosjektet 
og tilbakemeldingene er gode. 

På Tverrelvdalen skole var også Trans-
port- og logistikklassen fra Alta videre-

gående skole med på gjennomfør- 
ingen. Det ble lærerikt både for elevene 

på barneskolen og for elevene på tran- 
sportfag.

• 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

Venner 
på veien



60 NLF-MAGASINET 2018 • NR 6

Jubilanter:

50
03.09

Tommy Rustad, 2743 Harestua
Tommy Rustad er et kjent navn for de aller �este motorinteresserte. Men ikke alle er klar over at han også 
driver med transport. Tommy er oppvokst med faren og lastebileieren Ola (som også er jubilant!) og tok 
fagbrev som lastebilmekaniker hos Scania. Deretter begynte han som sjåfør og mekaniker i farens �rma etter 
militæret i 1991. Tommy overtok en tømmerbil og startet eget �rma i år 2000. I dag har han en tømmerbil og 
en tippbil som han drifter parallelt med motorsportkarrieren og biltesting for blant annet Broom og Auto�l.

50
03.09

Elling Tuft, 3534 Sokna
På samme dag som Tommy Rustad kom også Elling Tuft til verden i 1968. Han startet sin lastebilkarriere 
forsiktig for 30 år siden, men i dag har Elling Tuft AS 14 egne kjøretøy og leier i tillegg inn øvrige biler. I starten 
var det først og fremst korn- og maskintransport, mens nå har bedriften en svært variert oppdragsliste. Når 
han ikke styrer med bedriften drar Elling gjerne på elgjakt.

50
08.10

Tom Roger Øydne, 4735 Evje
Blant alle lastebileierne �nnes det også bussfrelste NLF-ere. Tom Roger ble med sin far på busstur for første gang da han var ni 
måneder gammel, og har stort sett bodd i buss siden. Han er sterkt engasjert i både buss- og lastebilnæringens vilkår og stiller 
gjerne opp som sjåfør på «lastebilturer» til messer og lignende. I dag eier Tom Roger 24 biler sammen med Olav Risdal og kjører 
gjerne selv, enten ekspressbuss mellom Oslo og Kristiansand, eller på turkjøring i inn- og utland. Han er spesielt glad i Tyskland og 
sier ikke nei til et oppdrag dit.

60
03.09

Johny Birkeland, 5960 Dalshøgda
60-åringen fra Dalshøgda har lang erfaring med nisjetransport. Etter noen år med semitrailer-kjøring i oljeindustri-
en begynte han å spesialisere seg på slamsuging. Dette slo an og han drev med egne biler helt fram til 2016, da 
han solgte til Norva 24. Han har også vært styreformann i Nordhordaland Lastebileigarlag og revisor i Hordaland 
Lastebileigarlag. På fritiden tar han gjerne til luften i sitt Cessna 182Q am�bie�y.

70
07.09

Sigurd Rusdal, 4462 Hovsherad
Rusdal begynte sin transportkarriere bak rattet på en Toyota Dyna i 1985 og drev med frakt av halm og fôr. I 
dag har han to biler og driver primært med anleggstransport. På fritiden bruker han gjerne tid på å grave 
skogsveier.

70
26.09

Harald Kristian Wold, 7517 Hell
Det er aldri for sent å begynne i sjåføryrket. Harald satte i gang sin karriere som 52-åring i år 2000 og har drevet distribusjonskjø-
ring og budtjenester med varebiler. På fritiden skrur han gjerne på eldre Volvo-personbiler, og da spesielt PV og Amazon.



70
01.11

Sveinung Valde, 5229 Kalandseidet
Karrieren til Sveinung begynte i 1969 og siden den gang har han drevet med tippbil, tømmertransport og 
maskintralle. Han har også vært aktiv i Bergen Lastebileierforening. I dag har han trukket seg tilbake og nyter 
båtlivet.

75
24.09 Ola Rustad, 1488 Hakadal

Ola startet med egen tømmerbil i 1963 i en alder av 20 år. Han har siden den gang drevet med tømmerkjøring 
og hadde på det meste �re lastebiler. Parallelt med tømmertransporten hadde han også tippbiler, noe som 
utvilsomt påvirket sønnen og motorsport-pro�len Tommy Rustad til å gå i samme retning. 75-åringen ga seg 
ikke før nå i vinter og nyter nå pensjonisttilværelsen i Hakadal.

75
24.10

Ola Bjørn Grimstad, 2656 Follebu
Ola Grimstad er et kjent NLF-navn både i Gausdal og i Oppland generelt. Han var leder i Gausdal-foreningen i 
ti år og har vært styremedlem i NLF avd. Oppland. Da han først begynte å kjøre i 1961 var det med en Chevrolet 
med all slags type leiekjøring på menyen. I dag har bedriften Sigurd og Ola Grimstad AS 44 biler og ble nylig 
med i NLFs Fair Transport-ordning. Ola er fortsatt aktiv i �rmaet, mens han på fritiden gjerne driver med 
frivillig arbeid og tar sangoppdrag i kortrioen han er deltaker i. 

75
04.11

Ragnar Høitomt, 1640 Råde
Ragnar startet å kjøre i 1963 som sjåfør på en Bedford tankbil og har siden da vært innom mange former for 
transport: som bussjåfør fra 1966 til 1970, tilbake som tankbil- og lastebilsjåfør fra 1970 til 1980, som eier på 
egen tankbil fra 1980 til 2002, deretter som taxisjåfør fra 2002 til 2007. Han utvidet med egne turbusser fra 
2007 og frem til 2012, da han gikk ut av eierskap og begynte som sjåfør på turbuss - noe han har vært siden. 
Han har også vært et lokalt NLF-varamedlem i Moss og Omegn Vognmannsforening. 

90
24.09

Peter Tveiten, 3628 Veggli
Det er ikke alle som kan vise til en lastebilkarriere som strekker seg tilbake til andre verdenskrig. Peter Tveiten 
startet som hjelpemann på en Ford lastebil i 1944 i en alder av 16 år. Som mange vet var det under krigen 
streng rasjonering på drivstoff, så Fordens V8 ble drevet av en knottgenerator. Han drev både med kjøring og 
vedlikehold på denne. Etter hvert �kk han skikkelig smak på lastebilyrket og har siden den gang eid mellom 20 
og 30 Mercedes-lastebiler, samt en Scania. Han holdt det gående helt frem til 2005, da han som 77-åring gikk 
av med pensjon.
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Jubilanter:

85 år
13.  Leif Brekke, 2890 Etnedal

75 år 
1.  Ragnar Langdalen, 2410 Hernes
4.  Ragnar Høitomt, 1640 Råde
13.  Erik Graarud, 1630 Gamle Fredrikstad
14.  Kristen K Mehren, 3405 Lier
27.  Tove Espeseth, 3070 Sande I Vestfold

70 år 
1.  Sveinung Valde 5229 Kalandseidet
6.  Thorbjørn Størseth, 7038 Trondheim
10.  Oddmund Stensrud, 1892 Degernes
12.  Odd Westby, 2817 Gjøvik
13.  Odd Ragnar Grøtting, 2410 Hernes
22.  Svein Gunnar Hovdahl, 7047 Trondheim
25.  Leif Grønaasen, 3940 Porsgrunn
26.  Arne Engh, 2324 Vang På Hedmarken

65 år
1.  John Andresen, 1812 Askim
5.  Steinar Hestsveen, 2388 Brumunddal
7.  Jørn Sture Nilsskog, 8624 Mo I Rana
10.  Arne Lundstad, 2816 Gjøvik
17.  Johan E Joplassen, 2930 Bagn
20.  Per-Vidar Engebråten, 2100 Skarnes
27.  Steinar Ditløv, 7898 Limingen
27.  Knut Nordahl, 3430 Spikkestad

60 år
1.  Johnny Larsen, 1263 Oslo
2.  Arne Olav Senderud, 2407 Elverum
18.  Terje Steen, 7030 Trondheim
25.  Arne Knapskog, 5914 Isdalstø
28.  Magne  Johannessen, 1860 Trøgstad
30.  Jan Strange, 3188 Horten

55 år
8.  Ola Kristian Granvold, 2355 Gaupen
8.  Kjell Jon Nyløkken, 2665 Lesja
10.  Ole Andreassen, 9409 Harstad
10.  Marvin Enebakk, 7113 Husbysjøen
12.  Pål Danielsen, 6030 Langevåg
17.  Leif Kåre Kaldestad, 5460 Husnes
20.  Eivind Killie, 9276 Tromsø
21.  Henning Gustavsen, 9700 Lakselv
27.  Olaf Bull, 9751 Honningsvåg
28.  Tommy Sparingen, 2381 Brumunddal

50 år
1.  Lars Erik Bekkåsen, 1415 Oppegård
6.  Frank Engh, 2208 Kongsvinger
27.  Gudbrand Aasheim, 2485 Rendalen

Fødselsdager i november

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

KONTROLL HAR 
ALDRI VÆRT 
ENKLERE

Rask og vennlig
service

KOMPETENT
SALG & SERVICE

Vi gir deg full kontroll 
over dine drivsto�kort

Vår løsning gir deg full kontroll over bedriftens transportkostnader. 
Du får alt på ett sted og oversikt over alle transaksjoner. Økt kontroll, 
redusert risiko og mindre tid brukt på å administrere drivsto�kort, 
kan redusere bedriftens kostnader. Vår enkle selvbetjeningsportal 
kan hjelpe deg med dette og mer. For mer informasjon, gå inn på vår 
nettside circlek.no/selvbetjening.
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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

Regionsjef Roy N. Wetterstad
Mobil: 96 64 02 99
e-post: rnw@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
91 35 53 01

91 87 91 00
41 50 72 00

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

48 12 48 60
91 18 76 24

91 81 72 43
91 69 30 59

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

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

99 52 69 96
91 39 69 69

48 04 12 08
99 21 71 15

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

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

90 62 41 88
91 74 78 98

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

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

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

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

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

jov@vermelidtransport.no
maritlun67@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

thmikals@online.no
yngve@ybh.no

Steinar Enderød
Ole Johnny Sørensen
Freddy Aasheim
Jon Brødremoen

Tor Vidar Frydenlund
Nicolai Jakhelln
Geir Homlund
Geir A. Mo

Guttorm Tysnes
Arne Trondsen
Tore Velten
Mai Grete Skjelsvold

Jon Magne Aspelund
Anders Grønbrekk
Odd Haakenstad
Oddbjørn Vestli
Åge Widme

Eva Karin Høgberg
Tom Pedersen
Per Arne Yri

John Ove Villung
Marit Lund

Anne Lise Øverland
Magne Årvik
Jon Reidar Solstad
Vivi Solstad

Robert Birkeland
Ellef Steller

Steinar Solberg
Kjell N. Nilsen
Kai Nilsen

Endre Krakk
Harald Reinertsen

Arne Marås
Frode Børven

Arne Steinar Indrebø 
Knut Øvrebotten
Andreas Skrede

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

Per Morten Storhaug
Arnt Egil Aune

Olav Skarsbakk
Harald Ulven

Karstein Larem
Kjell Fredrik Solberg
Fred Karoliussen
Nils Harry Jakobsen

Arnold Hauan
Elling Haukebøe
Ann Pauline Eliassen
Karianne Ervik

Torbjørn Mikalsen
Yngve B. Harila

Østfold

Oslo/
Akershus

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder 

Rogaland

Hordaland

Sogn og 
Fjordane
 

Møre og 
Romsdal

Sør- 
Trøndelag

Nord- 
Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark



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 
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I samarbeid med:

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

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

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

 

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

NÅ REPARERER VI    
BILFORSIKRING
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