
Etatene opplever i mye større grad at aktørene forsøker å fremstå som  
lovlydige, og kreativiteten har ingen grenser. Men bak fasadene finner vi grov 
arbeidslivskriminalitet. - Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Side 14

   Nr. 1/2019  •  Årgang 72  •  www.lastebil.noUtgitt av Norges Lastebileier-Forbund

Magasinet
KAOS i 
Brussel

Side 18-24

Varebil 
SPESIAL: 
NLF kjemper 

for å rydde opp i en 
uregulert bransje

Side 28-37

Transportkonferansen: Startskuddet på transportåret 2019  Side 10–17

Fra NLF-brev 
til ministerkrav 

på 48 timer

Samferdselsdepartementet 
lynbehandlet vinterdekk- 
forslag, og åpner for 3PMSF-
krav fra neste vinter:



Maksimer oppetid og produktivitet. Fokuser på din 
kjernevirksomhet. Scania Connected services leverer alt du trenger 
- fra automatisert fartskriverrapportering til fjerndiagnostikk og 
førercoaching. Tjenestene gir deg enestående innsikt i statusen 
og ytelsen til din flåte og individuelle kjøretøy. Dataene er enkle å 
analysere takket være brukervennlige systemer.

Scania 
connected 
services



Maksimer oppetid og produktivitet. Fokuser på din 
kjernevirksomhet. Scania Connected services leverer alt du trenger 
- fra automatisert fartskriverrapportering til fjerndiagnostikk og 
førercoaching. Tjenestene gir deg enestående innsikt i statusen 
og ytelsen til din flåte og individuelle kjøretøy. Dataene er enkle å 
analysere takket være brukervennlige systemer.

Scania 
connected 
services



4 NLF-MAGASINET 2019 • NR 1

Innhold
Nummer 1 / 2019

16
28 40

Leder

Nyheter

Transportkonferansen

Mobilitetspakken i EU

Økte forsikringskostnader

Varebil Spesial: TT Frakt AS

Varebil Spesial: Trafikkfarlig kjøring

NLF-året 2019

Lederskolen: Transportkalkyle3

Lærlingeintervjuet: Vegard Blakarstugun

Lastebilstatistikk

Regionsider

Jubilanter

Gule sider

5

8

10

16

26

28

32

36

38

40

44

46

60

64

UTGIVER:  Norges Lastebileier-Forbund

ANSVARLIG REDAKTØR:  
Geir A. Mo.  
E-post: gam@lastebil.no

REDAKTØR: 
Stein Inge Stølen, tlf 958 64 326. 
E-post: sis@lastebil.no

ANNONSER: Jørn H. Andersen,  
mobil: 90 13 08 66  
E-post: jha@lastebil.no

ANNONSESTØRRELSER: 
Oppslag: b395 x h270mm

1/1 side: b185 x h270 mm

1/2 side bredde: b185 x h130 mm

1/2 side høyde: b82 x h270 mm

1/4 side: b185 x h65 mm

Formater utfallende annonser 
1/1 side: b210 x h297 mm + 3 mm utfallende

1/2 side: b210 x h148 mm + 3 mm utfallende

NLF-MAGASINET
Postboks 7134, St. Olavs plass
Besøksadresse: St. Olavs gt. 25, 0130 Oslo
Telefon: 415 44 100 / Faks: 22 20 56 15
E-post: redaksjon@lastebil.no

www.lastebil.no

Opptrykk eller gjengivelse, helt eller delvis fra dette 
magasinet er i strid med åndsverksloven  
og kan ikke gjøres uten tillatelse fra utgiver.

TIPS OSS
redaksjonen@lastebil.no



5NLF-MAGASINET 2019 • NR 1
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Det nye året er så vidt i gang, men allerede er det mye som tyder på at 
norsk transportnæring kan se optimistisk på fremtiden. Samferdsels-
minister Jon Georg Dale hadde knapt rukket å få julekalenderen ned 
fra veggen før det første brevet fra NLF lå på pulten. Her krevde vi 
endringer i kravene for vinterdekk på tunge kjøretøy for å få bukt med 
de mange ulykkene som hvert år oppstår på norske vinterveger. I tillegg 
ba vi om økte kontroller som et strakstiltak. Det er ikke første gang vi 
ber om innstramninger, men det er første gang vi har fått så rask  
respons. To dager etter vårt brev sto statsråden hos NLF og opplyste at 
han hadde bedt Vegdirektoratet om å starte utredning av hvordan 
dette kan gjøres.  

Stadig oftere ser vi at myndighetene ikke bare lytter til, men også 
handler i tråd med våre forslag. Alt tyder på at det også vil være slik i årene fremover. Dette under-
streker hvor viktig det er for NLF å være etterrettelige og saklige i våre argumenter og krav. 

Å bedre trafikksikkerheten står alltid øverst på dagsordenen til NLF. Det gjør også arbeidet med 
like vilkår og ordentlige forhold i alle ledd i transportkjeden. Derfor arbeider vi også for å skjerpe 
reglene for godstransport med varebiler – noe vi har gjort i flere år både nasjonalt og på europeisk 
plan. Her tror vi også på endring i løpet av 2019. Vi kan ikke ha det slik at seriøse aktører blir utkon-
kurrert i et fullstendig uregulert varebilmarked, hvor forhold knyttet til både lønninger, arbeidstid 
og ikke minst trafikksikkerhet i noen tilfeller synes så være totalt fraværende. 

Ikke alt går vår vei like fort. I begynnelsen av januar foregikk det en farseaktig avstemning i 
EU-parlamentets transportkomité som satte arbeidet med å få på plass et nytt og bedre felles- 
europeisk regelverk for godstransport langt tilbake. Etter flere års diskusjoner greide en del østeu-
ropeiske land nærmest å sabotere avstemningen gjennom å fremme en rekke nye og omfattende 
forslag i siste liten. Dette sto til sterk kontrast til enigheten som EU-rådet oppnådde like før jul, hvor 
man inngikk gode kompromisser rundt sentrale deler av mobilitetspakken, herunder utstasjonering, 
kjøre- og hviletid og markedsadgang. Situasjonen som EUs transportkomité har satt seg selv i er 
så spesiell at selv de mest erfarne EU-analytikere nå strever med å se hvordan de skal komme seg 
videre. 

EUs problemer med å bli enige med seg selv illustrerer et annet særdeles viktig område for NLF 
– å få på plass et eget nasjonalt regelverk, og ikke minst en nasjonal håndheving. Vi kan ikke vente 
på EU – vi må sørge for trygghet på vegene våre og konkurransevilkår vi kan leve med selv. Det er 
og blir den viktigste oppgaven for NLF. Da er det godt å ha politikere og byråkrater som alle som en 
er enig med oss. Vi må bare få dem til å gjøre noe også. 

Vi trenger handling. Den nye regjeringen har mange gode ord i plattformen sin. Vi skal sørge for 
at de også følges opp gjennom praktisk politikk. 2019 har i så måte startet godt. Gjennom samarbeid 
og dialog skal vi sørge for at hele året blir et godt nytt transportår. 

2019 – grunn 
til optimisme?

Leder
Administrerende direktør Geir A. Mo
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AKTUELT & SMÅSTOFF

Svensk Fordonsverkstäders 
Förening (SVSF) advarer mot 
omfattende juks med kilometer-
stand på kjøretøy, noe de tror kan 
bli et enda større problem når 
digitaliseringen for alvor inntar 
bilbransjen.

Om ikke lenge kommer 5G-nettet, som åpner 
for stadig større utveksling av digital infor-
masjon i sanntid. Dette er også en avgjøren-
de faktor for fremtidig bruk av delvis eller 
helt autonome kjøretøy, som må kunne ta 
avgjørelser på mikrosekunder basert på 
analyse av enorme mengder data. Men økt 
digitalisering kan også ha en bakside, ifølge 
Svensk Fordonsverkstäders Förening (SVSF).

40 prosent utsatt for tripptellerfusk
– Dette kan åpne for en forretningsmodell 
for useriøse aktører og mennesker som vil 
kunne manipulere tripptellere på avstand, 
sier Bo Ericsson, visedirektør i SFVF.

Han viser til en undersøkelse som ble 
fremlagt av Europaparlamentet i 2018, hvor 
det kom frem at hele 40 prosent av brukte 
biler som eksporteres for salg i andre land 
enn det opprinnelige salgslandet har mani-
pulerte tripptellere. Dette indikerer at mar-
kedet for avansert fusk absolutt er til stede.

Digitale servicehefter er fremtiden
SFVF peker på en mulig løsning på proble-
met: Ved hjelp av digitale servicebøker hvor 
alt arbeide som utføres på et kjøretøy lagres, 
vil det bli vanskeligere å trikse med kilo- 
meterstanden. Så fort man kryssjekker mot  

dataene i skyen, vil man oppdage fusket.
– Tilgangen til servicedataene må være 

enkel og helt transparent for omverdenen, 
understreker Ulf Stefansson, som er forenin-
gens jurist.

Dette kan også fjerne en annen type fusk 
som man har sett mer og mer av de siste 
årene.

– Det har blitt mye enklere å få tak i ser-
vicestempler over nettet, som privatpersoner 
selv bruker til å stemple serviceheftene. Det-
te fører igjen til at mange bilkjøpere blir 
rundlurt, forteller Ericsson. 

Frykter omfattende tripptellerfusk

STEMMER KILOMETERSTANDEN?: Ifølge Europaparlamentet blir 40 prosent av brukte biler som eksporteres for salg 
til andre land utsatt for tripptellerfusk. Foto: Colourbox

VISEDIREKTØR: i Svensk 
Fordonsverkstäders 
Förening (SVSF), Bo 
Ericsson, etterlyser digitale 
servicehefter. Foto: SFVF

Nå kan finnene kjøre 34,5-meters modulvogntog
Frem til januar har den høyeste tillatte 
totallengden for alle kjøretøykombinasjo-
ner i vegtrafikk vært lik for Finland og 
Norge, med 25,25 meter for modulvogn-
tog. Fra 21. januar tro derimot nye regler i 
kraft i Finland, som økte denne lengden til 
34,5 meter. Det ble også åpnet for nye  
typer kjøretøykombinasjoner på veg.

En av disse endringene innebærer at 
den høyeste tillatte lengden for en kombi-
nasjon av lastebil og påhengsvogn, popu-
lært kalt vogntog, økes fra 16,5 meter til 
23 meter. Høyeste tillatte lengde for 
trekkvogn med tralle øker fra 18,75 til 
20,75 meter.
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Da GM solgte Opel og britiske Vauxhall til 
PSA-gruppen i 2017 var det mange som satte 
kaffen i vrangstrupen. Nå kommer det første 
synlige tegnet på nye tider for varebilfolket.

Dette betyr at alle som i 2019 velger en Toyota 
ProAce, Peugeot Expert, Citroën Jumpy, eller nå 
også Opel Vivaro, i praksis kjøper mer eller min-
dre samme bil. Alle blir bygget på den nye 
EMP2-plattformen som tilbyr god fleksibilitet og 
mulighet for Dangel-firehjulstrekk. 

De som kjenner til de tre andre modellene, er 
kanskje ikke overrasket over at Opelen blir til-
gjengelig med enten 460, 495 eller 530 centi-
meters lengde. Dette har vært standard hos de 
øvrige PSA-modellene i en tid.

Smart FlexCargo-luke
Maksimal nyttelast er oppgitt til 1400 kilo (opp 
fra 1200 på forgjengeren) og lastekapasiteten er 
6,6 kubikkmeter. Mest imponerende er økningen 
i tilhengervekt, som tidligere var på 2 000 kilo. 
Nå kan du derimot trekke 2,5 tonn. Håndverkere 
som for eksempel frakter lange bjelker, vil sette 
stor pris på den såkalte FlexCargo-luken under 

passasjersetet. I den lengste Vivaroen kan du ta 
med deg inntil fire meter lange objekter, såfremt 
du får lirket dem inn gjennom luken. 

Ellers får man de kjente løsningene fra PSA-

bilene, som automatiske dører, heads up-dis-
play, 180-graders ryggekamera, kollisjonsvars-
ling, bremseassistent og adaptiv cruisekontroll. 

Helelektrisk versjon i 2020
Mens de første bilene utelukkende leveres med 
dieselmotorer, vil det fra neste år finnes en hele-
lektrisk versjon for salg i Norge. Her oppgir pro-
dusenten at den største batteripakken vil gi hele 
300 kilometers rekkevidde etter WLTP-syklusen. 

Opel Vivaro på ny
plattform i 2019

SETT DEN FØR?: Ja, den ligner umiskjennelig på sine søsken fra henholdsvis Toyota, Citroën og Peugeot. Uten at det 
nødvendigvis er en dårlig ting. Foto: Opel

SMART LUKE: Denne 
løsningen sikrer 
frakt av objekter 
med inntil 402 
centimeters lengde. 
Foto: Opel
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NLFs transportkonferanse:

– Med både samferdselsministeren, ar-
beids- og sosialministeren, vegdirektøren 
og flere toppolitikere på programmet ble 
dette en real innertier. Her lærte de fleste 
av oss ganske mye, og vi fikk flere nyttige 
innspill som vi kan ta med oss videre i 
transportåret 2019, sier administrerende 
direktør i NLF, Geir A. Mo.

Fra NLF-henvendelse  
til aksjon på under 48 
timer
To dager før konferansen åp-
net sendte NLF et brev til sam-
ferdselsminister Jon Georg Dale, 
hvor man etterlyste enda strengere 
og tydeligere krav til vinterdekk for 

En pangstart 
på 2019-året

200 deltakere, politikere, beslutningstakere, nærings-
livsrepresentanter og samarbeidspartnere var samlet 
på Holmen fjordhotell i januar under et arrangement 
som toppet alle tidligere rekorder. Høydepunktene 
kom som perler på ei snor.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0
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tunge kjøretøy som ferdes på vinterføre. 
Da statsråden holdt sin åpningstale, 
kunne han melde følgende:

– Denne uken fikk jeg et innspill fra 
NLF om ytterligere grep for å stram-
me inn regelverket. Et av forslagene 
jeg fikk var å forby M+S-merkede 
dekk. I dag har jeg sendt brev til Veg-
direktoratet og bedt dem vurdere det 
rettslige grunnlaget for dette.

Det tok dermed mindre enn 48  
timer fra NLF sendte av sted brevet til 

Samferdselsdepartementet til man så en 
klar og tydelig utvikling i saken.

– Man klager ofte på lang saksbehand-
lingstid i enkelte saker. I dette tilfellet gikk 
det fort, og vi skal forsøke å bli 
enda bedre, sa Dale med et smil.

RASK PÅ LABBEN: Samferdselsminis-
ter Jon Georg Dale åpnet transport-

konferansen med gode nyheter.

SKAPTE LIV: Jan Erik Larssen levde nok en gang opp til forventningene og ledet deltakerne gjennom to dager med stødig 
hånd og en knippe hysteriske historier.

DEBATT: om arbeidslivskriminalitet med Erlend Wiborg (Frp) 
og Hadia Tajik (A) fra arbeids- og sosialkomiteen.

s



NLFs transportkonferanse:

EN NY KARRIERE: Reidar Fugle Nordhaug fra AUF stortrivdes bak lastebilrattet. Foto: Knut Gravråk

UTVIDET MESSE: Deltakerne som også var med i 2018 oppdaget fort at         messeområdet var vesentlig større enn ved fjorårets konferanse.

FIKK PRØVE SEG BAK RATTET: Tradisjonen tro stilte Scania Drammen opp           for å gi de unge politikerne muligheten til å lære om utvikling av ny lastebilteknologi, og ikke minst muligheten til å prøve seg bak rattet. Fra venstre; Lars-Erik Rodian (Scania), Rameen Sheikh (Rød 
Ungdom), Tobias L. Handeland (Rød Ungdom), Tobias Oftedal Stokkeland         (Grønn Ungdom), Simon Hektner (KrFU), Balder Alvær Olafsen, (Sosialistisk Ungdom), Reidar Fugle Nordhaug (AUF), Snorre Skjevrak (AUF) og Reidar Foehlinng (Scania). Foto: Knut Gravråk

RESEARCH TIL NESTE ÅR: Larssen sanker flere gode lastebilhistorier fra forbundsleder Tore Velten, som kanskje vil bli 
brukt som ammunisjon ved neste konferanse.

RETTER BLIKKET MOT TRANSPORTEN: NLF-direktør Geir A. Mo ledet en spennende debatt om arbeidslivskriminalitet hvor 
Erlend Wiborg (Frp) og Hadia Tajik (A) fra arbeids- og sosialkomiteen tok opp viktige spørsmål.
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UTVIDET MESSE: Deltakerne som også var med i 2018 oppdaget fort at         messeområdet var vesentlig større enn ved fjorårets konferanse.
SELGERDUELLEN: De fire største lastebilimportørene stilte sine beste selgere til kryssforhør av Jan Erik Larssen. Hvem 
fremsto som den beste bilselgeren? Det var muligens Larssen selv...

FIKK PRØVE SEG BAK RATTET: Tradisjonen tro stilte Scania Drammen opp           for å gi de unge politikerne muligheten til å lære om utvikling av ny lastebilteknologi, og ikke minst muligheten til å prøve seg bak rattet. Fra venstre; Lars-Erik Rodian (Scania), Rameen Sheikh (Rød 
Ungdom), Tobias L. Handeland (Rød Ungdom), Tobias Oftedal Stokkeland         (Grønn Ungdom), Simon Hektner (KrFU), Balder Alvær Olafsen, (Sosialistisk Ungdom), Reidar Fugle Nordhaug (AUF), Snorre Skjevrak (AUF) og Reidar Foehlinng (Scania). Foto: Knut Gravråk
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NLFs transportkonferanse:

– Arbeidstilsynet finner ganske mange av-
vik, både ved norske og utenlandske bedrif-
ter. Noen av bruddene kan gjelde mindre 
forhold, mens andre er langt mer alvorlig, 
fortalte Anniken Hauglie i sitt innlegg.

15 prosent kan være  
involvert i arbeidskriminalitet
– Tilsynstallene indikerer at hele tre fjer-
dedeler av sjåførene som kjører for de uten-
landske virksomhetene i Norge ikke får 
den lønnen de skal ha. Det er en uholdbar 
situasjon.

Hun viste til anslag som tyder på at hele 
15 prosent av alle virksomheter som ope-
rerer i Norge kan være involvert i arbeids-
livskriminalitet. Den høyeste andelen 
finner man i anleggsbransjen og i vegtran- 
sportsektoren.

– Dette er usikre tall, men de er likevel 
skremmende, og sier noe om behovet for 
kontroll.

Hun henviste også til flere konkrete  
saker hvor akrim-sentre rundt omkring i 
Norge har avdekket alvorlige tilfeller, blant 
annet en sak i Bergen hvor rumenske  
arbeidstakere gravde grøfter for 200 kroner 
dagen.

Kriminelle aktører  
fremstår som lovlydige
– Arbeidslivskriminalitet som dette skjer 
også i transportnæringen. Det svekker de 
seriøse aktørenes omdømme. Derfor er det 
viktig at vi setter inn ressurser for å mot-
virke dette.

Hun understreket at arbeidet er utfor-
drende, men at kompetansen blir bedre for 
hver dag som går.

– Etatene opplever i mye større grad at 
aktørene forsøker å fremstå som lovlydige, 
og kreativiteten har ingen grenser. Men 
bak fasadene finner vi grov arbeidslivs- 
kriminalitet. Det finnes blant annet saker 
hvor arbeidstakere må betale hele eller  
deler av lønnen tilbake til arbeidsgiver. 
Min beskjed til alle kriminelle er at de skal 
kjeppjages ut av arbeidslivet, og vi skal heie 
frem alle dere som driver lovlydig.

Store forandringer på gang
– Jeg vil rette en honnør til NLF for på- 
driverarbeidet som er gjort for å oppfordre 
til flere kontroller og utfordre myndig- 
hetene til å finne nye metoder, fortalte 
Hauglie, som kunne avsløre at denne inn-
satsen har båret frukter. For nå er strategi-
en i arbeidet mot kriminalitet i transport-
sektoren inne i en spennende omveltning. 
Hele ni departementer er involvert i arbei-
det med utformingen av helt nye sam- 
arbeidsmodeller, som strekker seg på tvers 
av politiet, Vegvesenet, skattemyndig- 
hetene og Arbeidstilsynet. 

Dagens tilsynsvirksomhet  
fungerer ikke
Dette kunne seksjonsleder i Statens veg-
vesens krimenhet, Jon Molnes, bekrefte i 
sitt innlegg. Han mener det er på høy tid 
å revurdere dagens praksis.

– Vi har erfart at alle tilsynssaker  
behandles som enkeltsaker. Det er ikke 
noe system i forvaltningen for å se sakene 
i sammenheng. Når det avdekkes brudd, 
behandles bruddet kun i sammenheng 
med det ene tilfellet. På den måten får man 
ikke tatt de som driver med kriminalitet 

satt i system. Å unndra seg den kontroll-
virksomheten som foregår i dag, det er en 
enkel affære.

Han var ikke nådig i sin omtale av 
dagens tilsynspraksis, hvor han anslår at 
oppdagelsesrisikoen for de som driver  
kriminelt er tilnærmet null. Men det skal 
det bli slutt på.

– Det gjøres mye bra arbeid. Men hvis 
det skal være en reell risiko for de som  
driver useriøst og kriminelt, må vi utfordre 
måten vi jobber på. Det må tenkes på en 
annen måte med hensyn til informasjon, 

Varsler tøffe 
tider for kriminelle
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie lot det ikke 
være noen tvil da hun snakket til NLF-medlemmene under 
konferansen: Myndighetene vil ikke være nådige mot aktører 
som driver kriminelt i transportnæringen. 

SKREMT OVER OMFANGET: Jon Molnes trodde han hadde 
sett det meste etter ti års sivilspaning i politiet. Det var 
før han begynte i Statens vegvesen.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0
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kontroll og oppfølging enn det som har 
vært praksis til i dag. Men jeg opplever at 
det gjøres tiltak. Det er endringer på gang.

– Hvis du driver kriminelt  
skal du «tas ut»
På transportkonferansen pre-
senterte Molnes en modell 
han kaller «Etterlevel-
sespyramiden», hvor 
fundamentet utgjør 
seriøse aktører som 
etterlever regelver-
ket. Deretter følger 
en kategori hvor man 
bryter reglene inni-
mellom, men har en 
intensjon om å etterleve 
reglene. Deretter følger ka-
tegorien bedrifter som spekulerer 
i lovbrudd, og som i dag gjør dette rimelig 
risikofritt, siden sjansen for oppdagelse er 
så liten. På toppen finner man bedriftene 
som er regelrett kriminelle. 

– Alt handler om penger. Mange utnyt-
ter dagens situasjon, hvor tilsynsapparatet 
ikke makter å avdekke det som foregår, og 
tjener gode penger på dette. De bedriftene 
som ikke har noen intensjon om å følge 
reglene, der skal fokuset ligge. Hvis du 
driver kriminelt skal du «tas ut».

Flere konkrete saker på gang
Gjennom 2018 har Krimseksjonen drevet 
intensiv informasjonsinnhenting som har 

gitt grunnlag for videre etterret-
ning. Det har også blitt utført 

flere konkrete aksjoner, 
mens andre ligger fort-

satt på vent. Fellesnev-
neren er at man nå 
tetter hullene slik at 
ikke aktørene som 
anmeldes bare kan 
etablere nye selskaper 

i nye navn etter å ha 
blitt tatt.
– Vi legger nå ned ved-

tak som gjør at man ikke 
bare kan stifte et nytt selskap 

etter at man har blitt tatt for å bedrive  
kriminalitet. Vi sørger for at det også  
gjelder alle berørte personer i selskapet, 
avslørte Molnes. 

Men nullvisjonen er fortsatt et stykke 
unna. Vegen dit handler om å bli bedre 
på risikobasert kontroll.

I lys av mange hendelser med dårlig 
skodde utenlandske vogntog på vinter- 
vegene den siste tiden brukte vegdirektør 
Terje Moe Gustavsen mye tid på å snak-
ke om tingenes tilstand under sitt innlegg 
på transportkonferansen. Han har også 
en plan for hvordan ting skal bli  
bedre.

– Vi skal bli dyktigere på risikobasert 
kontroll. Satt på spissen så vil vi helst at 
de vi stopper, skal ha alvorlige feil. De 
som har alt i orden, de skal ikke stoppes. 
Og det er vi i ferd med å bli bedre på.

Han viste til nye rutiner hvor lagring av 
kontrolldata bidrar til at useriøse aktører 
lettere skiller seg ut når man registrerer 
kjøretøy med skiltgjenkjenningssystemer 
i sammenheng med utvalg til nye kon-
troller. 

– Kontrollresultatene viser et 
stadig skjevere bilde
Samtidig måtte han innrømme at 
NLF-medlemmene hadde et poeng når 
de opplevde seg feilaktig fremstilt i media 
i etterkant av kontroller.

– Jeg skjønner at man blir 

VIL VURDERE KRAVET: Vegdirektør Terje Moe Gustavsen 
følger opp samferdselsministerens forespørsel.

– De som har alt i 
orden skal ikke stoppes

Etatene opplever i mye  
større grad at aktørene forsøker 

å fremstå som lovlydige, og 
kreativiteten har ingen grenser. 

Men bak fasadene finner 
vi grov arbeidslivs- 

kriminalitet.

ORGANISERT KRIMINALITET: – Etatene opplever i mye større 
grad at aktørene forsøker å fremstå som lovlydige, og  
kreativiteten har ingen grenser, fortalte arbeids- og 
sosialministeren på NLFs transportkonferanse.

Vegdirektøren var tydelig på at norske vogntog fortsatt er i 
en egen klasse når det kommer til trafikksikkerhet og bruk 
av vinterutstyr. 

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0
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NLFs transportkonferanse:

En viktig del av NLFs 
transportkonferanse er 
samarbeidspartnerne og 
deres bidrag. Under årets 
arrangement hadde man 
overgått seg selv på inn-
hold og ikke minst aktivi-
teter. Flere nye tilbud og 
produkter ble lansert for 
deltakerne på konferansen.

Samarbeid spartnerne engasjerte NLF-erne

POPULÆRT TILBUD: Undersøkelser viser at NLF-medlem-
mene foretrekker Nordea fremfor andre finansselskaper. 
Derfor jobbes det stadig frem bedre tilbud. På transport- 
konferansen ble det knyttet mange viktige kontakter.

forbanna over dette. Det er viktig å gå ut 
i media og snakke om kontroller, for det-
te er forebyggende i seg selv. Men etter 
hvert som vi blir bedre på risikobasert 
kontroll, viser kontrollresultatene et sta-
dig skjevere bilde av de faktiske forholde-
ne. Det er en økende utfordring. Vi må 
passe på at vi både får frem at vi avholder 
kontroller og snakker om oppdagelses-      
risikoen, samtidig som vi kommuniserer 
tydelig hva kontrollresultatene faktisk 
viser. 

Positiv til strengere krav  
til vinterdekk
Gustavsen var også helt klar på at han 
gjerne innfører strengere krav til vinter-
dekk i tråd med NLFs krav, hvis det ikke 
ligger noen juridiske bindinger som hin-
drer det.

– Så sent som fredag fikk vi et oppdrag 
av Samferdselsdepartementet om å gå inn 
og se på om vi kan innføre strengere krav 
til vinterdekk. Og hvis vi kan det, skal vi 
det, understreket vegdirektøren.

Løftet frem kvinnelig lærling
Transportnæringen står overfor tidenes største rekrut-
teringsutfordring. Derfor har NLF lagt inn mye ressurser 
den siste tiden for å tilrettelegge slik at stadig flere som 
ønsker seg inn i yrket, får anledning til å gjøre dette.
– Gjennom tett samarbeid med opp- 
læringskontorene og NAV er det satt i 
gang flere prosjekter som allerede har 
gitt gode resultater. Men fortsatt tren-
ger vi flere sjåfører, sier NLF-direktør 
Geir A. Mo.

På scenen under NLFs transport-
konferanse fikk man stifte bekjentskap 
med Eline Haagensen, som er lærling 
i bedriften MBT Vigeland AS. Hun 
fortalte om utfordringene hun møtte 
da hun bestemte seg for å bli yrkes- 
sjåfør, og ikke minst mulighetene som 
åpnet seg da hun kom i kontakt med de 
rette personene.

OPPLÆRINGSKONTORET: Uten hjelp fra opplærings- 
kontoret ville det blitt vanskelig for Eline Haagensen  
å komme seg inn i lastebilyrket. Her sammen med Jan 
Ove Øyen og Liv K. Johnsen fra Opplæringskontoret for 
transport og logistikk i hhv. Lillestrøm og Agder.

FREMSNAKKING ER VIKTIG: Jan Erik Larssen ledet en interessant og underholdende sesjon om rekruttering. Lærling 
Eline Haagensen hadde klare meninger om hva en bør gjøre for å øke tilslutningen til transportnæringen. 
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Samarbeid spartnerne engasjerte NLF-erne
       TAR SYNET PÅ ALVOR: Brilleland er ett av de aller ferskeste 
tilskuddene på NLFs innholdsrike liste over medlemstilbud. Alle 
som ønsket det fikk testet synet for å finne ut om man er i risi-
kosonen.Et eget NLF-tilbud ble lansert: 20% rabatt på komplett 
brille, samt synsundersøkelse inkl. digitalt netthinnebilde og 
trykkmåling til kun kr. 490. Her sjekkes synet på forbundssekre-
tær Morten Hagen i NTF av Brillelands Silje Pedersen.

EU-KONTROLL AV KROPPEN: If tilbyr ikke bare lastebilfor-
sikring til NLF-medlemmer, men også helseforsikring. 
Sammen med Vertikal Helse fikk deltakerne på konferansen 
mulighet til å gjennomgå en rask helsesjekk med analyse 
av flere parametere. Fra venstre: Line Slotvik, Kathrine Ekås 
i If, samt Silje Nyhus og Linda Johnsen i Vertikal Helse.

FANGER OPP ALT: NextBase er en ny NLF-samarbeidspartner 
som tilbyr meget sofistikerte dasjbordkameraløsninger til  
fordelaktige priser. Bestselgermodellen 312GW har 140-gra-
ders vidvinkel med opptak i 1080-pikslers HD og enkel betje-
ning. Robert Ingebretsen og Anders Livik Sæther kan også 
avsløre at det straks kommer kameramodeller med radar- 
teknologi som detekterer bevegelser foran kjøretøyet, slik at 
man kan filme hendelser og bevegelser som skjer foran bilen 
selv etter at man har parkert for kvelden.

BEST I TEST: Etter at NLF gjennomførte en test av alkometer-
løsninger i fjor, kom man frem til at Alås leverte produktet som 
var best tilpasset NLFs medlemmer, både med tanke på bru-
kervennlighet, pris og oppfølging. Nå har NLF inngått samar-
beid med Alås for å sikre et enda bedre tilbud. Jørn Nicolaisen 
viste frem en trådløs alkolås som alle kunne prøve seg på.

ALLTID MED: En av de største driftsutgiftene for NLFs 
medlemmer er dekk. Dekkmann er derfor en viktig sam-
arbeidspartner som alltid er med på større arrangemen-
ter. Salgssjef Joakim Skoglund og Ole Jørgen Spetaas  
ga deltakerne siste nytt på dekkfronten og innføring i 
FleetFox.

BEST PÅ MOBIL: Nytt navn, nye muligheter! Mange kjenner 
Hege Knutstad Garshoel fra Telering, men nå har selskapet 
byttet navn til Mobit. Tilbudet er like godt som før, med 
rimelig mobilbytte og skjermforsikring.

FJERNER TIDSTYVEN: Daniel Kaspersen kan hjelpe deg med 
å gjøre om mobiltelefonen til et regnskapssystem, slik at 
du enkelt og ryddig kan holde oversikt over bedriften og 
fjerne de verste tidstyvene.

s

Med spennende 
produkter, aktiviteter
og tilbud imponerte 
NLFs samarbeids- 

partnere nok 
en gang.
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Torsdag 10. januar. Bannere med slagord 
vaier i den svale morgenbrisen. Lufthorn-
ene gjaller og det fosser bulgarske hymner 
ut av digre høyttalere montert på en  
semitrailer. Utenfor Europaparlamentet 

på Place du Luxembourg i 
Brussel har et hundretalls  
østeuropeiske sjåfører samlet 
seg til protest. De fleste bærer re-
fleksvester som viser at de tilhører 

Mobilitetspakken:

Da øst møtte vest til 
TRANSPORTKAMP

I januar ble det gjennomført en avstemning som 
skapte ytterligere splid både blant EU-politikerne seg 
imellom og mellom transportører i Øst- og Vest- 
Europa. NLF-Magasinet var på plass på «kamp-
markene» i Brussel da forslagene i mobilitetspakken 
skulle gjennom det aller viktigste nåløyet. 

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

NEI TIL NY UTSTASJONERINGSLOV:  
  – Vi mener det er et proteksjonistisk 
         lovforslag, sier Viorel Placinta  
                  fra Romania.
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rumenske og bulgarske arbeidstakerorga-
nisasjoner, som er sterkt imot innholdet i 
de tre delene som til sammen kan utgjøre 
EUs nye mobilitetspakke.

Dommedag i komiteen
Om bare noen få minutter skal EUs 
transportkomité stemme over disse tre 
delene i tur og orden. Utfallet av avstem-
ningen legger tydelige føringer for hvil-
ken veg den videre prosessen vil ta. Blir 
det enighet og mer orden på det felles- 
europeiske transportmarkedet? Eller blir 
det uenighet, kaos og eventuell om-
kamp? La oss først se på detal-
jene rundt de tre delene:

STERKE FØLELSER: Mobilitetspakken legger opp til store forandringer i dagens arbeidsmarked. Ikke alle oppfatter dette 
som en positiv endring.

Del 1: Utstasjonering
De østeuropeiske sjåførene er spesielt bekymret over den første av de tre delene som ligger 
til avstemning, nemlig den som omhandler utstasjonering av arbeidstakere. Her ligger det 
flere endringer i reglementet for håndhevelse og kontroll av arbeidstakeres lønns- og  
arbeidsvilkår, blant annet retningslinjer for samarbeid på tvers av EU-landene. Ett av 
punktene omhandler at arbeidstakerne skal returnere til opphavslandet med hyppige mel-
lomrom. Dette faller ikke i god jord hos sjåfører som tjener sine penger på å være permanent 
utstasjonert i Vest-Europa:

– Vi mener det er et proteksjonistisk lovforslag. Vest-Europa forsøker å skvise oss ut. Det 
er umulig å returnere til opphavslandet så ofte som utstasjoneringsforslaget legger opp til. 
Det vil bli kroken på døra for oss, sier Viorel Placinta mens han stolt hever et rumensk flagg 
over hodet.

Forslaget legges frem av parlamentsmedlem Merja Kyllönen fra Finland.

Del 2: Kjøre- og hviletid
Den neste delen omfatter kjøre- og hviletid, hvor det er foreslått flere interessante endringer. 
Det innebærer en revisjon av reglene for referanseperiode, tydeliggjøring av når man kan og 
ikke kan hvile i førerhytten, samt krav om hurtigere innførsel av såkalt smart-tachograf. 
Sistnevnte er spesielt viktig i sammenheng med håndhevelse og kontroll av regelverket, 
siden det tillater GPS-sporing og langt mer nøyaktig og pålitelig dokumentasjon enn  
det man har i dag. Forslaget legges frem av parlamentsmedlem Wim van de Camp fra 
Nederland.

Del 3: Markedsadgang og kabotasje
Den siste pakken det skal stemmes over, er den mest aktuelle for norske lastebileieres 
konkurransevilkår: Denne omfatter markedsadgang, hvor blant annet kabotasje er en stor 
del. Forslaget som legges frem av parlamentsmedlem Ismail Ertug innebærer blant annet 
en innskjerping fra dagens tre turer på syv dager, til fri kabotasje i tre dager, fulgt av en 
karanteneperiode på 60 timer (i dag kan man «snu på grensen» og ta på seg nye kabo- 
tasjeoppdrag uten karantenetid). I tillegg kommer et svært viktig moment: Hver fjerde uke 
skal lastebilen returnere til opprinnelseslandet. Dette alene kan slå ihjel forretningsmodel-
len til aktører som i stor grad baserer seg på kabotasje i dag. Forslaget legges frem av 
parlamentsmedlem Ismail Ertug fra Tyskland.

STORE KONTRASTER: Foran blankpolerte fasader i 
EU-parlamentet er bulgarske og rumenske yrkessjåfører 
samlet til protest. De frykter at den nye mobilietspakken 

vil føre til umulige arbeidsvilkår for de som er utstasjonert 
i Vest-Europa. Paradoksalt nok er dette de samme 

sjåførene som i dag er ofre for sosial dumping, noe 
mobilitetspakken har som intensjon å motvirke.

TRANSPORTKAMP
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Optimismen rådet like før jul
Vi spoler tilbake til desember 2018: Da 
ble EU-rådet, som består av ministre fra 
de respektive EU-landene, enige om et 
kompromiss som langt på veg ryddet opp 
i uenighetene som hadde hersket i den 
lange og kompliserte prosessen rundt  
mobilitetspakken. Selv om EU-rådets 
avtale inngås uavhengig av prosessen i 
transportkomiteen, håpet mange at enig-
heten som ble oppnådd rundt flere viktige 
punkter i det minste kunne fungere som 
rettesnor for prosessen videre. 

Og lenge så det ut til å bli akkurat slik. 
Da transportkomiteens rapportører la frem 
sine versjoner av de tre forskjellige delene, 
var det mange elementer som var videre-
ført fra EU-rådets kompromiss. I det store 
og hele lå det an til at man også kunne 
oppnå enighet i komiteens avstemning. 
Det eneste usikkerhetsmomentet lå rundt 
rapportørene selv, altså parlamentsmed-
lemmene som har fått ansvaret med å  
legge frem forslagene: Både Kyllönen og 
van de Camp har vinglet frem og tilbake 
og skiftet standpunkt i sine respektive 
saker flere ganger. Ismail Ertug, som  
legger frem forslaget om markedsadgang 
og kabotasje, «arvet» sakskomplekset av 
parlamentsmedlem Jens Nilsson, som 
dessverre gikk bort i mars 2018. Han har 
derfor hatt begrenset anledning til å sette 
seg inn i saken. Dette usikkerhets- 
momentet så likevel de fleste EU-poli- 
tikerne ut til å leve godt med. 

Og så smalt bomben: 
Sent tirsdag kveld, mindre enn to dager 
før avstemningen skulle finne sted, rant 
det inn hele 14 alternative kompromisser 
til de tre forslagene. De aller fleste av  
disse ble fremlagt av østeuropeiske poli-
tikere. Nå måtte plutselig parlaments-
medlemmene sette seg inn i ytterligere 
flere hundre sider med kompliserte og 
innfløkte detaljer. Og de hadde bare et 
drøyt døgn å gjøre det på.

Kamparenaen åpnes
– Kom, vi må skynde oss, sier Søren  
Hylstrup Larsen. Han er NLFs mann i 
Brussel og direktør for Nordic Logistics 
Association (NLA), et lobbyorgan som 
drives i fellesskap av de skandinaviske 
lastebileierorganisasjonene. Han er også 

mannen som skal få NLF-Magasinet inn 
i salen hvor avstemningen skal finne sted. 
Hvis vi rekker det. 

Klokka viser 09.57. Avstemningen  
begynner klokka 10.00. Og før vi er 
framme må vi gjennom en flyplass-aktig 
sikkerhetskontroll og forsere en labyrint 
av korridorer.

Vi åler oss forbi TV-kameraer fra om-
trent hvert eneste østeuropeiske EU-land 

før vi endelig lister oss inn gjennom  
dørene i plenumssalen hvor avstemningen 
finner sted. Her myldrer det av mennesker: 
Sjelden, om noen gang, har en prosess i 
transportkomiteen mobilisert så mange 
politikere som i dag. Med et nødskrik får 
vi karret til oss et ledig observatørsete. Så 
er det bare å hive på seg headsettet og fin-
ne kanalen for engelsk oversettelse og spis-
se ørene, for prosessen er allerede i gang.

Mobilitetspakken:

ALLE PÅ PLASS: Sjelden har en prosess i transportkomiteen mobilisert så mange politikere som her. Det fantes knapt et ledig sete                     under avstemningen.

NEDLESSET AV ØSTEUROPEISKE FORSLAG: Like før avstemningen skulle finne sted rant det inn hele 14 alternative 
kompromisser til de tre forslagene. NLA-direktør Søren Hylstrup Larsen fikk mye å gjøre i timene før avstemningen.
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– Jeg tillater ingen flere avbrytelser! 
Møteleder Karima Delli snakker strengt 
til forsamlingen. Den lille, franske damen 
i tredveårene sitter forrest i salen på et 
opphøyd platå omgitt av et panel be- 
stående av medlemmer av EU-kommi- 
sjonens sekretariat. Jobben hennes er å 
følge møteagendaen og sørge for at ingen 
ytre faktorer påvirker avstemningen. Hun 
har nettopp avvist en klage fra et øst- 
europeisk parlamentsmedlem, som for-
søkte å utsette hele avstemningsprosessen 
ved å hevde at de alternative kompromis-
sene ikke har gjennomgått en korrekt 
oversettelsesprosess. Innspillet faller på 
steingrunn og Delli åpner raskt for av-
stemning rundt den første av de tre 
delene, altså utstasjonering. 

«Hvem er for? Hvem er imot?»

«Avstemningen er nå lukket.»

«Forslaget er avvist.»
Bare på noen få sekunder er det over: Av-
stemningen skjer elektronisk og vises på 
en skjerm over panelet. Det går 
en blanding av applaus og uro 

ALLE PÅ PLASS: Sjelden har en prosess i transportkomiteen mobilisert så mange politikere som her. Det fantes knapt et ledig sete                     under avstemningen.

STEMMER IMOT: Her stemmer østeuropeiske representanter mot de opprinnelige forslagene i mobilitetspakken. Enkelte 
har også på seg gule vester for å markere opposisjon.

TO AV TRE FORSLAG FALLER: Hverken utstasjoneringsforslaget eller kjøre- og hviletidsforslaget lyktes i å oppnå majoritet, 
og ble derfor avvist.

STRENG KUSTUS: Møteleder Karima Delli er blant de yngste i salen, men styrer likevel avstemningsprosessen med 
jernhånd. 
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gjennom salen når man innser at Kyllö-
nens forslag har falt. Når dette skjer, er 
reglene slik at man umiddelbart stemmer 
over samtlige av de alternative forslagene. 
Man begynner med alternativet som  
befinner seg lengst fra det opprinnelige 
kompromisset. Men også her sliter man 
med å oppnå majoritet: Totalt seks alter-
native forslag forkastes i tur og orden. Til 
slutt sitter man med en situasjon hvor 
ikke ett eneste kompromiss knyttet til 
utstasjonering er vedtatt i transportkomi-
teen.

Fra usikkerhet til fullt kaos
Salen får knapt mulighet til å samle seg 
før man haster videre til det neste for- 
slaget, nemlig kompromisset knyttet til 
kjøre- og hviletid. Og her får man en re-
prise fra forrige sesjon: Både hovedfor- 
slaget og samtlige av de østeuropeiske 
alternativene blir forkastet. Det murrer 
nå i salen og politikere både til høyre og 
venstre flytter seg urolig i stolene. 

Så kommer man til det tredje og siste 
forslaget, altså markedsadgang og kabo-
tasje. Hva skjer nå? Delli åpner av-
stemningen.

– Hvem er for? Hvem er 
imot? Avstemning- 
en er nå lukket.

Så går det et søkk 
i salen. Jubel og ap-
plaus bryter ut. 
Delli gir politiker-
ne et øyeblikk til å 
samle seg før hun 
slår i hammeren og 
oppløsersesjonen. 
Store deler av salen 
tømmes mens journaliste-
ne løper hver til sitt for å rap-
portere om det kontroversielle resul-
tatet. Men hva er det egentlig som har 
skjedd?

– Har sprengt hele saken i lufta
For å forsøke å få noen klare svar, blir det 
raskt booket et møte med to parla-
mentspolitikere fra Danmark. Begge har 
sittet tett på arbeidet med utformingen av 
mobilitetspakken.

– Dette er noe av det dummeste jeg har 
vært med på. Hva skal vi med nye kabo-
tasjeregler hvis vi ikke kan benytte noen 
av virkemidlene vi trenger for å håndheve 
kabotasjen?

Jens Rohde sitter i Brussel som repre-
sentant for Radikale Venstre. Han er syn-
lig opprørt over resultatet. Han har sett 
det åpenbare: Majoritet i kabotasjesaken 

er positivt i seg selv. Men verk-
tøyene for å kunne kon-

trollere hvorvidt reglene 
følges, var underlagt 

utstasjoneringsfor-
slaget. Som ble for-
kastet.

Rohde mener de 
østeuropeiske poli-
tikerne har sparket 

bein for prosessen.
– Når man frem-

legger endringsforslag 
dagen før avstemningen, 

sprenger man hele saken i  
lufta. Dette er simpelthen dårlig 

håndverk. Det er pinlig. 

Vingling skadet avstemningen
Parlamentskollega Ole Christensen i 
Socialdemokratiet er langt på veg enig.

– Jeg er frustrert og rystet over dette 
resultatet. Her er det ingen tvil om at 
vinglingen som er utvist av Kyllönen og 
van de Camp har skadet avstemningen i 
de to første forslagene.

Samtidig er han ikke utelukkende  
negativ til resultatet.

– Det er de som har arbeidet for like 
konkurransevilkår og motarbeidet sosial 

dumping som har vunnet frem her.  
Sosialdemokraten Ismail Ertug, som 
fremla forslaget om kabotasje, har hatt 
mange møter med både industri- og fag-
foreninger og latt dem bidra i prosessen 
med utviklingen av kompromisset. Mens 
de to andre har kjørt sitt eget løp helt fra 
starten og svinget mye frem og tilbake. 
Det har ikke vært fornuftig for noen. 
Derfor er det nå etterlatt et sort hull  
som bare er til skade for alt, 
avslutter Christensen.

Mobilitetspakken:

«ANYBODY’S GUESS»: Parlamentsmedlem Ole Christensen i danske Socialdemokratiet klarer ikke å spå hvordan dette nå 
vil gå. Her intervjues han av NLF-Magasinets danske kollega, Claus Perregaard. I midten: NLA-direktør Søren Hylstrup 
Larsen.

IKKE FORNØYD: Parlamentsmedlem Jens Rohde er rimelig 
forbannet over det han mener er et østeuropeisk 
sabotasjeforsøk.

Dette er noe av det dummeste 
jeg har vært med på. Hva skal vi 
med nye kabotasjeregler hvis vi 
ikke kan benytte noen av virke- 
midlene vi trenger for å hånd- 

heve kabotasjen?



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@nordea.com 

Hedmark og Oppland Kari Fritzvold Malones 91 63 10 95 kari.f.malones@nordea.com 

Buskerud, Vestfold og Telemark Bård Røed Larsen 92 22 77 84 bard.roed.larsen@nordea.com 

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@nordea.com  

Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane Svein Helge Rafteseth 41 67 50 52 svein.helge.rafteseth@nordea.com 

Trøndelag Tor Taksgaard 41 44 93 77 tor.taksgaard@nordea.com 

Trøndelag Knut Byrkjeland 97 06 69 97 knut.byrkjeland@nordea.com 

Nord-Norge Børge Klæboe 91 16 56 08 borge.klaboe@nordea.com 

Key Account Manager Jan Egil Sandstad 90 98 63 31 jan.egil.sandstad@nordea.com

Som NLF-medlem får du:
• Fast kontaktperson med lang bransjeerfaring
• Prioritert behandling
• Konkurransedyktige betingelser
• Leasing eller lån - valget er ditt!

10
 års samarbeid 

m ed NLF
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I kjølvannet av kaoset som 
oppsto under avstemningen  
i EUs transportkomité er til 
og med de mest erfarne 
parlamentsmedlemmene  
rådville. Søren Hylstrup 
Larsen, NLFs representant  
i Brussel, gir deg en oversikt 
over potensielle utfall i tiden 
som kommer.

– For NLF og sannsynligvis også de fles-
te transportorganisasjoner i EU er dette 
ingen ønskesituasjon. Selv om mange er 
uenige i innholdet i mobilitetspakken er 
det helt nødvendig å få på plass en end-
ring rundt sentrale elementer i EU-lov-
givningen. Det er den eneste måten man 
kan unngå utviklingen av nye nasjonale 
løsninger på, kommenterer NLA-direk-
tør Søren Hylstrup Larsen.

Allerede før avstemningen i januar 
hadde prosessen fulgt en utradisjonell 
bane: Vanligvis skal et forslag ferdigbe-
handles i EU-parlamentet før videre ved-
tak fattes av ministrene i EU-rådet. Mens 
i dette tilfellet fremla EU-rådet et kom-
promiss allerede 18. desember, før tran- 
sportkomiteen og parlamentet hadde  
ferdigbehandlet forslaget. 

Et problem også for Øst-Europa
Likevel var det forventet at transportko-
miteen ville kunne klare å foreta en av-
stemning over sine forslag, og at man 
deretter kunne gå videre til den såkalte 
plenumssesjonen hvor hele Europaparla-
mentet stemmer over de samme forslage-
ne og «forsegler» avtalen. Men det skjed-
de altså ikke. Og det er slett ikke bare et 
problem for de vesteuropeiske landene. 
Larsen forklarer:

– Selv om enkelte øst- og søreuropeiske 

parlamentsmedlemmer har bidratt til å 
skape den situasjonen vi nå befinner oss 
i, og kanskje til og med føler seg stolte 
over det, er jeg av en oppfatning at mine 
kollegaer i de samme øst- og søreuro-
peiske landene slett ikke er fornøyd med 
denne utviklingen. Det er fordi de ser 
den reelle faren for at deres medlemmer 
kan bli utsatt for nye og strengere barri-
erer i EU-markedet.

Motarbeider hele prinsippet  
bak EU
NLA-direktøren og andre transportek-
sperter i Brussel advarer nå mot ytter- 
ligere trenering av mobilitetspakken. 
Hvis det ikke kommer på plass en løsning 

som alle kan enes om i løpet av rimelig 
tid, øker sjansene for at de enkelte med-
lemslandene etablerer egne nasjonale lov-
verk, som i verste fall kan føre til en mot-
arbeidelse av hele prinsippet bak EU, 
nemlig fri flyt av handel og tjenester.  

– Vi vil fortsette å argumentere for å 
finne en løsning som både har støtte i 
EU-rådet og Europaparlamentet. Der-
etter må vi sørge for at de nye lovene 
faktisk vil utgjøre en forskjell. Hvis  
ingenting skjer, må vi begynne å se på 
hvordan vi kan bruke det gjeldende lov-
verket til å sikre at konkurransevilkårene 
for skandinaviske vegtransportører er de 
samme som for aktører i andre land, av-
slutter Larsen.

Så... hva skjer nå?

LOBBYARBEID I PRAKSIS: NLA-direktøren er på plass i transportkomiteen for å forhøre seg om den videre prosessen rundt 
mobilitetspakken.

NLFS REPRESENTANT: Nordic Logistics Association 
representerer norske NLF, svenske SÅ, finske SKAL og 
danske DTL i EU. NLA-direktør Søren Hylstrup Larsen har 
lang fartstid i Brussel. Foto: Erik Luntang

NLF, YTF OG NTF SAMMEN I BRUSSEL: Fagorganisasjonene 
og NLF besøkte Europaparlamentet i fellesskap kort tid 
etter den kaotiske avstemningen. Foto: Knut Gravråk

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

Mobilitetspakken:

HVILKET UTSTYR VIL 
DU BRUKE MER TID PÅ?

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

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

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

2018 ble et usedvanlig dyrt år for for- 
sikringsselskapene. Selv om skadeutbe- 
talingene har økt jevnt og trutt de siste 
årene, er det foretatt bare små priskorrek-
sjoner. Men i 2018 kom en ekstra topp på 
skadestatistikkene, noe som utløste behov 
for større endringer i prisbildet. Årsaken 
til skadetoppen i fjoråret er først og fremst 
en lang vinter, med mye snø, glatte veger 
og utfordrende værforhold til langt utpå 

Derfor øker forsikringsko stnadene
Antall drepte og hardt skadde i ulykker med lastebil  
går nedover. Samtidig har skadeutbetalingene fra 2015 
frem til 2018 økt med hele 21 prosent. Dette fører nå  
til en uunngåelig oppgang i forsikringsprisene. Ifs  
skadeeksperter forklarer.

MANGE FAKTORER: Det er flere årsaker til at 
prisene nå justeres fra forsikringsselskapene. 
Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

Lengre  
ståtid på 

verkstedene

Svakere  
krone gir høyere 

delepriser

Mer avanserte 
biler og utstyr betyr 
ofte lengre tidsbruk 

ved reparasjoner
Flere  

komponenter i  
en enkelt del
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våren. Dette, samt stedvis mangelfullt  
vintervedlikehold, bidro til svært mange 
mindre uhell og skrammer på både tunge 
og lette kjøretøy. 

– Skademengdene har også gitt lang  
ståtid på biler som ikke er kjørbare, fordi 
mange verksteder har hatt sprengt kapasi-
tet. Det er heller ikke enkelt å øke beman-
ningen, siden fagfolk som opprettere og 
mekanikere er mangelvare, forteller Vidar 

Brustad i If. Han jobber til daglig med 
skadetakst på tunge kjøretøy og har fulgt 
utviklingen nøye.

Kompliserte reparasjoner 
og dyrere skader
Han peker på et bilde som er langt mer 
komplisert enn mange er klar over: Her er 
det nemlig flere faktorer enn bare vær og 
føreforhold alene. For typen skader, og 
derfor også reparasjonsbehovet, har endret 
seg drastisk de siste årene.

– En typisk middels stor skade blir gjer-
ne mindre i omfang takket være moderne 
sikkerhetssystemer. Samtidig har kost-
nadsnivået ved disse mindre skadene økt 
betraktelig, fordi de samme systemene som 
reduserer skadeomfanget også koster mer 
å reparere, forklarer Brustad.

Dette gjelder heller ikke bare på over- 
flaten, men helt fra innsiden og ut. 

– Moderne lastebiler er konstruert på en 
annen måte enn tidligere. Flere ståltyper 
og materialer blir benyttet, som ofte krever 
en annen kompetanse og utstyr enn en 
ellers er vant med. Det positive er jo at det-
te bidrar til å gjøre lastebilene mye sikrere 
enn før, sier Brustad.

Sikkerhetsutstyr  
gir ikke lavere skadefrekvens
Samtidig peker skadeeksperten på en over-
raskende statistisk finurlighet.

– Nyere lastebiler er gjerne utstyrt med 
aktiv sikkerhetsteknologi som for eksem-
pel nødbremsesystem, filholdere, adaptiv 
cruisekontroll, elektronisk stabilitets- 
program og lignende. Men så langt har vi 
ikke sett noen nedgang i skadefrekvensen 
på kjøretøy som har denne typen utstyr, 
forteller han.

Brustad tror mange stoler for mye på 
teknologien og ikke er tilstrekkelig opp-
merksomme.

– En må huske på at utstyret ikke alltid 
vil fungere optimalt, og da spesielt på  
vinteren. Mange sensorer og systemer tar 
ikke hensyn til hvor glatt det faktisk er på 
vegen.

Kalibrering av utstyr  
koster tid og penger
Og når det først smeller, vil ødelagte deler 
som er utstyrt med disse sensorene og 
systemene altså koste mye mer å reparere 
enn ved eldre lastebiler uten denne typen 
teknologi.

– Reparasjoner som tidligere ble klassi-
fisert som småskader havner i en helt an-
nen priskategori i dag på grunn av merar-
beid knyttet til for eksempel bytting og 
kalibrering av sensorer.

Brustad gir et konkret eksempel:
– Mens en komplett støtfanger gjerne tid-
ligere bestod av 15 individuelle deler, kan 
det i dag være opptil 23 deler som må skif-
tes ved en skade. Prisene på enkelte av 
disse delene er heller ikke hyggelige  
bestandig, og vi ser også at noen merker 
har hatt en større økning i prisnivået enn 
det man kan forvente av kostnadsprisin-
dekser og delepriser for øvrig, sier Brustad.

– Den beste og enkleste måten å unngå 
økte kostnader på fremover, er at den en-
kelte kunde, NLF og If arbeider godt 
sammen inn i fellesprosjektene som skal 
virke skadeforebyggende. Sammen kan vi 
gjennom «If Aktiv Sikkerhet,» sikre godt 
søkelys på skadereduserende tiltak, avslut-
ter Brustad.

Faktorer som bidrar til høyere 
kostnader
•  Lengre ståtid på verkstedene
•  Svakere krone gir høyere delepriser
•  Flere komponenter i en enkelt del
•  Dyr teknologi som sensorer, kameraer 

og radarer
•  Økt behov for kalibrering av utstyr etter 

reparasjon
•  Mer avanserte biler og utstyr betyr ofte 

lengre tidsbruk ved reparasjoner
•  Småskadene er blitt dyrere - flere  

tas over forsikringenDerfor øker forsikringsko stnadene
FAKTA
•  8% årlig økning av snittkostnaden 

ved skade siste 4 år

•  10% årlig økning i snittkostnaden 
ved redning siste 4 år

•  3% årlig økning i skadefrekvens 
siste 4 år

NØDVENDIG JUSTERING: Vidar 
Brustad jobber til daglig med 
skadetakst på tunge kjøretøy. 
Han har sett en sterk økning 
i antall skader, men også i 
kostandene ved hver enkelt 
reparasjon den siste tiden. 
Foto: If

Økt behov  
for kalibrering  
av utstyr etter 

reparasjon

Dyr teknologi,  
som sensorer, 
kameraer og 

radarer
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– Det trenger ikke være cowboytilstander. 
Det bør være mulig å ha et marked som 
belønner seriøse aktører, sier John-Erik 
Kjettorp mellom to korte telefonsamtaler. 
Bedriftseieren har sitt fulle hyre med å 
koordinere en liten flåte av varebiler som 
kjører på kryss og tvers i hele Sør-Norge, 
og innimellom også på kontinentet.

Frakter radioaktivt materiale
Nøkkelen til suksessen i bedriften TT 
Frakt AS er knyttet til tre bokstaver: 
ADR. I transportnæringen også kjent 
som «farlig gods». Hverdagen består av 
mye kjøring av radioaktivt materiale til og 
fra sykehus og forskningsinstitusjoner og 
oljeindustrien. Dette har også ført til et 
særskilt søkelys på sikkerhetsrutiner både 
ved håndtering og frakt, men også på  
kjøre- og hviletid, selv om dette ikke er 
pålagt ved varebiltransport. 

– Først av alt må sjåføre-
ne ha ADR Grunnkurs, 
samt klasse 7, som omfat-
ter radioaktivt materiale. 
Det er et minstekrav. Vi 
følger arbeidsmiljøloven 
nøye og legger heller ikke 
opp til ruter som varer lenger 
enn en dagsøkt. Unntaket er 
kontinentkjøringen; der bruker 
vi alltid to mann per bil og  
sørger for hotellovernatting ved 
endestoppet.

Lang erfaring med  
sikkerhetsarbeid
Vent litt. Kontinentkjøring? Fra Norge? 
Med varebil?

– Vi kjører jevnlig radioaktivt materi-
ale til sykehus over hele Europa. 
Ungarn, Østerrike, Tsjekkia... 

Varebil Spesial:

– Man må ha 
noe å strebe 
etter
John-Erik Kjettorp er daglig leder i TT Frakt AS, som 
spesialiserer seg på varebiltransport av farlig gods. Han 
er også glødende engasjert i NLFs varebilsatsing, hvor 
han håper å bidra til mer ryddige forhold. Han tror 
at mye ville bedret seg hvis man fikk strammet inn 
nåløyet for de som vil starte med varebiltransport.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0
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GAMMEL SLITER: John-Erik 
Kjettorp foran varebilen 

«Lillemor», som straks runder 
en million kilometer.
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Varebil Spesial:

De siste par-tre årene har det vært mange 
langturer. I tillegg kjører vi faste ruter 
med radioaktivt materiale til sykehus 
langs hele sørlandskysten hver onsdag.

Det er ikke tilfeldig at Kjettorps 
bedrift har funnet sin nisje i 
akkurat denne typen 
transport. Lenge var 
han involvert i sel-
skapet Dangerous 
Goods Manage-
ment AS, hvor 
han også var 
eier av Oslo-av-
delingen frem 
til 2014.

– Der var pro-
blemstillingen ofte 
knyttet til frakt av 
radioaktivt avfall. Mye 
av dette går på små sendin-
ger, gjerne måleinstrumenter til 
oljeindustrien og beholdere med isotoper 
som brukes på sykehus.

Erfaringene og sikkerhetsfokuset tok 
han med seg tilbake til TT Frakt AS, 
som han etablerte i 1995 og drev parallelt 
med engasjementet i DGM Oslo.

Etterlyser løyveplikt  
med krav om garanti
Nå engasjerer Kjettorp seg sterkt i arbei-
det med å heve kvalitetsnivået i varebil-

næringen. Han har lenge sett med  
bekymring på utviklingen, som han  
mener har gått for langt.

– For å komme seg inn på markedet i 
dag, må du dumpe prisene. Det er 

ingen veg utenom. Men skal 
du kjøre natt og dag og 

ikke ta ut lønn, er 
ikke det veldig sunt 

i lengden. Det er 
heller ikke bra for 
traf ikksikker- 
heten når slitne 
og overlastede 
varebiler kjører i 
110 km/t på 

motorvegen med 
trøtte sjåfører.
Han håper at myn-

dighetene adopterer re-
gelendringene som er vars-

let i Danmark, hvor det fra 
sommeren av blant annet vil komme krav 
om løyve og kompetansebevis hos eiere 
og sjåfører av godsvarebiler over 2,4 tonn. 
Han trekker spesielt frem punktet om 
egenkapital (løyvegaranti) på minimum 
13 500 DKK som et sentralt virkemiddel.

– Det er viktig å ha en form for løyve-
garanti, slik at det etableres en terskel 
som fordrer en viss seriøsitet. Det må 
være noe å strebe etter. Hvis man må gå 
inn med en sum i forkant, luker man  

muligens ut «lykkefuglene» som bare er 
ute etter kortsiktig inntjening.

Tror ikke etterspørselen vil minke
Samtidig ønsker han forslaget om tacho-
graf i godsvarebiler, som nå vurderes i den 
nye EU-vegpakken, velkommen.

– Det vi ser med de polske varebilene, 

Det er viktig å ha en 
form for løyvegaranti, slik 
at det etableres en terskel 

som fordrer en viss 
seriøsitet

KVALITETSSTEMPEL: Bedriftslederen har vært engasjert i NLF Varebil helt fra starten. Han oppfordrer andre varebileiere 
til å bli medlem for å høyne standarden i næringen.
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hvor mange kjører omtrent til de stuper, 
smitter over til Norge. De setter en usunn 
standard som nyetablerte varebileiere og 
sjåfører i Norge blir tvunget til å konkur-
rere med. 

Kjettorp tror ikke slike krav vil gå ut-
over etterspørselen av varebiltjenester.

– Det er helt klart et stort behov for 

varebiltransport. Derfor har mange av de 
store aktørene også en flåte av varebiler 
for å ta unna de oppdragene som det ikke 
gir mening å kjøre med de større bilene. 
Samtidig ser vi også at internetthand- 
lingen har gitt en stor økning i etterspør-
selen av frakt av små kolli, noe jeg ikke 
tror vil endre seg i fremtiden.

PROBLEMLØSEREN: Telefonen til John-Erik er sjelden i ro 
og hasteoppdragene renner stadig inn. Han er også en av 
de eneste i landet som kan mellomlagre radioaktivt 
avfall fra sykehus.
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Varebil Spesial:

Det blir stadig vanligere å 
se polskregistrerte varebiler 
på norske veger. Vilkårene 
sjåførene kjører under, er 
langt dårligere enn det en 
lastebilsjåfør har krav på. 
Her forteller polske «Patryk» 
den skremmende sannheten 
om livet som varebilsjåfør.

Varebiler under 3,5 tonn er i utgangs-
punktet ikke pålagt å ha tachograf mon-
tert, og sjåførene er derfor ikke underlagt 
regler for kjøre- og hviletid. Dette har 
ført til en urovekkende utvikling hvor 
stadig mer av transportarbeidet i Europa 
flyttes fra lastebiler og over på lettere 
kjøretøy.

«Patryk» kommer fra Szczecin i Polen 
og er en mann i begynnelsen av førti- 

årene. Han snakker godt engelsk og smil- 
er ustanselig, selv om han er stoppet i 
kontroll på Svinesund med noen hundre 
kilos overlast. Hans store drøm var opp-
rinnelig å bli veterinær, men etter noen 
år i utdanning måtte han hoppe av på 
grunn av personlige årsaker. Som mange 
andre unge polske menn uten formell 
utdanning valgte han å ta jobb som sjå-
før på varebil for å få endene til å møtes. 

– Som Scott og Amundsen
Nå har han flere års erfaring fra et av de 

Har kjørt i 38 timer i  strekk
STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0
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aller tøffeste yrkene i Europa. Hver- 
dagen han beskriver er ganske annerle-
des fra den som norske yrkessjåfører 
kjenner til.

– Her har jeg så jeg klarer meg en hel 
måned. Det er som polfarerne Scott og 
Amundsen, sier han med et smil.  
«Patryk» viser frem lageret med bokse-
mat, som primært baserer seg på herme-
tisert kålsuppe og sardiner. Dette kom-
binerer han med forskjellige sauser og 
annet tilbehør, noe kjøpt på butikken i 
Polen, noe hjemmelaget av søsteren.

Sitter igjen med 700 Euro  
i måneden
Han bor i bilen i opptil fem uker av gan-
gen. Vanligvis bruker sjåfører på denne 
typen biler en sovealkove over 
førerhytta til overnatting. 
«Patryk» bruker derimot 
alkoven som baga-
sjerom og sover hel-
ler bak forsetene. 
Der er det varmere 
og han har bedre 
plass.

«Patryk» fortel-
ler at han nettopp 
har lastet motorde-
ler i Oslo og er på veg 
til Bulgaria. Han til-
brakte natten på en parke-
ringsplass ved en skole i 
Akershus. Han oppgir at han tjener 
mellom 1700 og 2000 Euro i løpet av en 
måned, men det aller meste av dette bru-
ker han opp på utgifter langs vegen. Han 
sitter vanligvis ikke igjen med mer enn 
700 Euro. Han mener dette tilsvarer løn-
nen til en lastebilsjåfør. Men regner man 
på timelønnen, blir nok bildet svært an-
nerledes. 

Like alvorlig som promillekjøring
For i motsetning til sjåfører på tyngre 
kjøretøy med tachograf, har «Patryk» 
ikke mange pauser i løpet av et skift. Og 
dagene kan bli ekstremt lange. På enkel-
te turer sover han ikke engang om natten. 
Når varene skal frem på ekspresstid gjen-
nom Europa, forventes det at sjåførene 
holder ut lenge av gangen. Han beskriver 

kjøreintervaller på mellom 15 og 
20 timer som helt normalt.

– Min personlige  
rekord er 38 timer. Da 

drakk jeg mye Red 
Bull.

Studier viser at 
bilkjøring etter 
«bare» 24 timers 
våkenhet tilsvarer 
å kjøre med 1,0 i 

a lkoholpromille. 
Etter 38 timer er til-

standen betydelig verre.
– Jeg vet det ikke er 

trygt å kjøre så lenge av gan-
gen. Men når kroppen sier stopp og jeg 

må sove, da sover jeg. Da ringer jeg  
speditøren og sier ifra.

Opplever kraftige hallusinasjoner
Med store mengder koffein og sukker i 
kroppen kan det likevel komme fare- 
signaler krypende uten at en 
merker det selv. Han forteller at 

Har kjørt i 38 timer i  strekk

Dette er en av de store 
årsakene til alvorlige ulykker 

fordi det påvirker oppmerksom-
hetsnivået og etter hvert fører 

til en tilstand som nærmer 
seg bevisstløshet

HÅPER PÅ ENDRING: Polske «Patryk» håper det vil bli 
innført krav om fartskriver også for varebiler under 3,5 
tonn. Da kan han endelig sove når han selv ønsker det.

KJENNER TIL RISIKOEN: Her bærer ferden videre på norske veger. «Patryk» vet at det ikke er trygt å kjøre når han 
passerer flere titalls timer i våken tilstand. Men han mener han ikke har noe valg.
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han ofte ser «rosa elefanter» når han har 
kjørt lenge.

– Først får jeg tunnelsyn. Det ser helt 
bokstavelig talt ut som jeg kjører i en tun-
nel. Og så dukker damen opp. Hun kom-
mer til syne der fremme hvor lysene mø-
tes i mørket. Jeg ser henne bare bakfra, 
men hun er vakker og har langt, flagren-
de hår. Det er et tegn på at jeg må stoppe.

Han sammenligner det å kjøre lenge 
uten å sove med å være påvirket av psyko-
aktive stoffer. 

– Når du er veldig trøtt, hallusinerer du 
lett. Prøv det hjemme! Gå et par dager 
uten å sove, og se hva som skjer. 

Håper transportprisene vil øke
Samtidig er «Patryk» helt klar på at dette 
ikke er en ønskesituasjon. Hvis han kun-
ne velge, ville han ha kjørt med tachograf. 

Varebil Spesial:

MAGER KOST: Dette matlageret, samt noen bokser kålstuing og litt hjemmelaget suppe på glass, skal holde «Patryk» 
mett i en måneds tid før han returnerer til Polen for påfyll.
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– Dette er forferdelig trist. Dette 
dreier seg om et internasjonalt  
arbeidsmarked som spiser mennes-
ker til frokost. Det er vel ingen 9 til 
4-jobb å være norsk varebilsjåfør 
heller, men dette tar jo kaka. 

Samtidig berømmer han sjåføren 
for å stå frem og forklare hvordan 
virkeligheten faktisk er.

– Det er flott at han er modig og 
deler dette med oss, slik at det 
kommer tydelig frem at noe må 
gjøres. Det er synd at han også må 
bruke motet til å kjøre så lenge uten 
hvile, og at han er en fare for andre.

Tilstand som nærmer seg 
bevisstløshet
Trygg Trafikk har lenge sett på 
sammenhengen mellom risikoen 
for ulykker og søvnmangel.

– Dette er en av de store årsakene 
til alvorlige ulykker fordi det påvir-
ker oppmerksomhetsnivået og etter 
hvert fører til en tilstand som nær-
mer seg bevisstløshet. Når hallusi-
nasjoner er signalet om å stoppe, er 
det selvfølgelig altfor sent. Dette 
betyr sannsynligvis mange mil på 
norske hovedveger med det som 
beskrives som tunnelsyn. Da dreier 
det seg kun om å holde bilen på 
vegen. Trafikk foran, bak og fra 
sidene er ikke i fokus, heller ikke 
gående og syklende. Fartsgrenser 
og fareskilt raser forbi uten at de 
har betydning, sier Johansen.

– Føreren skal være egnet 
til å kjøre
Han er ikke i tvil om at flere ure-
gulerte varebiler på norske veger vil 
ha konsekvenser for trafikksikker-
heten. 

– I Norge legger vi stor vekt på at 
føreren skal være egnet til å kjøre. 
Dette omfatter alt fra førerkortkrav 
til helsetilstand og medisinbruk. 
Slik denne sjåføren beskriver ar-
beidshverdagen er vi langt utenfor 
lovens krav og den sunne fornuft. 
Selv om førere av kjøretøy under 
3,5 tonn ikke er underlagt kjøre- og 
hviletidsbestemmelsene, sier regel-
verket at man skal være skikket til 
å kjøre. Det er den enkeltes ansvar 
å sørge for å være uthvilt og edru, 
avslutter Johansen.

Trygg Trafikk: – Langt 
utenfor lovens krav 
og den sunne fornuft
Seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg 
Trafikk er sjokkert over bildet som «Patryk» gjengir.

TIL FARE FOR ANDRE: Seniorrådgiver Bård Morten 
Johansen i Trygg Trafikk er helt klar på at denne 
typen kjøring må stoppes. Foto: Trygg Trafikk

Men han tror ikke det vil skje med det 
første.

– Varebiltransport uten tachograf  
utgjør fundamentet i den polske transpor-
tæringen. Man har gjort seg helt avhengig 
av rask og fleksibel levering over lange 
distanser.

Han håper likevel på nye regler som vil 
gjøre varebilmarkedet bedre regulert.

– Vi venter på en lovendring som gjør 
tachograf obligatorisk også i varebiler som 
dette, sier han og klapper panseret på sin 
Fiat Ducato. 

– Det vil være svært bra for oss. Da kan 
vi sove når vi selv ønsker det.

HAR IKKE RÅD TIL Å HVILE: Her kommer «Patryk» til Norge 
i sin Fiat Ducato varebil. Han er en av mange som kjører i 
time etter time uten stans. Jevnlige hvilepauser har han 
rett og slett ikke råd til å ta.
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– Vi har ikke tid til å vente på nye EU- 
regler. I 2019 bør myndighetene følge i 
Danmarks fotspor og stramme inn regle-
ne for godstransport med varebil i Norge. 
Det bør komme på plass en løyveordning 

og tydelige kompetansekrav til sjåførene, 
sier NLF-direktør Geir A. Mo. 

Et strengere varebilreglement vil bli en 
av flere prioriterte saker for NLF i året 
som kommer. 

Dette blir storsatsing ene i år

NLF-året 2019: 

Bedre vintersikkerhet, strengere varebilreglement og lanse-
ring av Fair Transports «dating-tjeneste» er noen av de viktigste 
prioriteringene for Norges Lastebileier-Forbund (NLF) i 2019. 

KLAR FOR KAMP: NLF-direktør Geir A. Mo er overbevist om 
at 2019 vil bli et viktig år for norske transportører. Foto: 
Stein Inge Stølen

GODT I GANG: Etter påtrykk fra NLF og 
andre organisasjoner har myndighetene 
allerede satt søkelyset på useriøse aktører 
i varebilsegmentet. I 2019 vil NLF arbeide 
for å få på plass et konkret lovverk som 
kan regulere godstransport med varebil. 
Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0
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Men det stopper ikke der: 
Allerede i januar oppfordret NLF sam-
ferdselsminister Jon Georg Dale til også 
å stramme inn kravene til vinterdekk for 
alle tunge kjøretøy som ferdes i Norge 
vinterstid. Dette innspillet er nå i ferd 
med å realiseres.

– Den eneste dekkstandarden som man 
med sikkerhet kan vite oppfyller kravene 
til vinterbruk, er dekk merket med alpe-
symbolet «Three Peak Mountain Snow-
flake», forkortet til 3PMSF. Da bør man 
også utelukkende kreve 3PMSF-merking, 

og forby dagens M+S-dekk som ofte i 
praksis er sommerdekk.

NLF-direktøren viser til Tyskland, som 
1. januar 2018 innførte krav om at alle 
nye dekk som settes på lastebilers drivhjul 
om vinteren (fra 2020 også på styrehjul) 
skal ha tydelig 3PMSF-merking.

– Hvis du blir tatt i kontroll med et 
M+S-dekk som er kjøpt etter 01.01.2018, 
får du en klekkelig bot. En slik modell 
bør vi også bruke i Norge, sier Mo.

Økt innsats i Brussel
I sammenheng med den pågående 
tautrekkingen mellom øst og vest rundt 
mobilitetspakken i EU, vil NLF også  
legge inn flere ressurser i påvirkning- 
sarbeidet i Brussel. 

– Gjennom vårt lobbyorgan NLA  
sørger vi for at vår stemme blir hørt. Det 
blir spesielt viktig i tiden som kommer, 
når transportnæringen etter hvert skal 
utforme et felleseuropeisk regelverk.

NLF-direktøren understreker også at 
arbeidet slett ikke slutter med eventuell 
implementering av nye regler i Norge. 

– Når den tid kommer, gjelder det å  
sørge for at myndighetene også hånd- 
hever reglene på en skikkelig måte. Det 
er helt avgjørende, spesielt når man snak-
ker om en innskrenking av mulighetene 
til å utnytte smutthull og bedrive lov-
brudd. 

Lanserer «dating-tjeneste» for 
transportkjøpere
En annen stor nyhet fra NLF i 2019 er nett-
stedet www.fairtransport.no, som lanseres 
innen kort tid. Dette vil fungere som en 
«dating-tjeneste» for seriøse transportkjø-
pere som er interessert i å komme i kontakt 
med sertifiserte Fair Transport-bedrifter.

– Gjennom 2018 fokuserte vi på å  
kvalitetssikre Fair Transport-merkevaren 
og gjennomgå alle målbare kriterier 
sammen med de flere hundre bedriftene 
som allerede har sluttet seg til ordningen. 
Det ble også gjennomført kurs for sjåfører 
og bedriftsledere over hele Norge. Nå er 
vi klare for fase to, som innebærer å flytte 
søkelyset over på transportkjøperne, sier 
NLF-direktøren.

En kollektiv bevissthetsendring
Ved å tilby alle verktøyene en trenger for 
å oppsøke og sette seg i kontakt med 
transportører som kan levere dokumen-
tert kvalitet, øker man også bevisstheten 
rundt kvalitetstransport både for bestil-
lerne og for samfunnet generelt.

– Vi ser nå at stadig flere bedrifter  
offentlig går ut og nekter å ta imot trans-
port fra useriøse selskaper. Dette er be-
gynnelsen på det vi håper skal bli en kol-
lektiv bevissthetsendring. Og NLF har 
løsningen, nemlig å tilby en portal hvor 
de mest seriøse og kvalitetsbevisste tran- 
sportørene er samlet på en enkel og over-
siktlig måte, sier Mo.

Nye og spennende medlemsavtaler
Disse satsingsområdene kommer i tillegg 
til det langsiktige arbeidet NLF nedleg-
ger hver eneste dag. Søkelyset på konkur-
ransevilkår og bekjempelse av transport-
kriminalitet vil bli minst like sterkt i 2019 
som i foregående år. Det samme gjelder 
utviklingen av gode medlemstilbud.

– Vi inngår jevnlig nye avtaler med 
samarbeidspartnere som tilbyr produkter 
og tjenester som kan øke NLF-medlem-
menes konkurransedyktighet. Det vil 
komme mange spennende nyheter også 
her i 2019, avslutter NLF-direktøren.

Dette blir storsatsing ene i år

VIKTIG ENDRING: Samferdselsdepartementet sendte raskt 
ut en bestilling til Vegdirektoratet på strengere regler 
etter at NLF sendte brev i midten av januar. Fra neste 
vinter kan 3PMSF-merkede dekk bli minstekravet. Foto: 
NLF-arkiv

NY FASE FOR FAIR TRANSPORT: Under Transportkonferansen 
i januar fikk NLF-erne en forsmak på en av årets største 
nyheter, nemlig «dating-tjenesten» www.fairtransport.no. 
Markedsdirektør Kjell Olafsrud viste frem verktøyene som 
nettstedet kan tilby. Foto: Stein Inge Stølen
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Én av fire lastebilbedrifter 
med omsetning på over  
1 million går med under-
skudd. Over halvparten har 
en driftsmargin som er lavere 
enn fem prosent. Fellestrek-
ket for mange av disse er at 
de mangler en god tran- 
sportkalkyle.

– Mange bedriftsledere synes det er van-
skelig å finne riktig pris på de tran- 
sporttjenester de selger. Pris er en vesent-
lig faktor når transportkjøper skal velge 
transportfirma, og i en bransje med lave 
marginer blir det derfor viktig å prise  
tjenestene sine riktig. Det innebærer at 
man må ta en pris som i det minste dek-
ker kostnadene med oppdraget, og som 
samtidig gir en forsvarlig fortjeneste, for-
klarer Jostein Aksdal, som er kursin-
struktør innen økonomistyring og kalku-
lasjon i TK Lederskole AS. Så hvordan 
gjør man det?

– Et helt nødvendig virkemiddel
Det er i dag registrert 2 600 lastebil- 
bedrifter (AS) med omsetning over én 
million kroner. De fleste lastebilbedrifter 
er små, hvorav 65 prosent omsetter for 
mindre enn ti millioner kroner. Årlig går 
25 prosent av disse med underskudd, og 
over halvparten har en svak driftsmargin 
(lavere enn fem prosent). Mange av disse 
bedriftene tar for lav pris i forhold til de 
kostnadene de har, eller har for høye 
kostnader gitt den prisen de kan ta i mar-
kedet. 

– For å finne ut hvilken pris man må ta 
for å unngå å kjøre med tap trenger man 
oversikt over hvilke kostnader som løper 
på transportoppdraget. En kalkyle er da 
et helt nødvendig hjelpemiddel.

Flere fordeler på en gang
En kalkyle er et kostnadsoverslag og tren-
ger ikke å ta lang tid å sette opp. Om man 
allerede fører bilregnskap der inntekter og 

kostnader er fordelt mellom de enkelte 
bilene, har man allerede mye av de opp-
lysningene man trenger for å beregne 
riktig pris for et transportoppdrag.

– Det er mange fordeler ved å ha en 
transportkalkyle. Den sørger for at man 
får dekket alle kostander og at man går 
med overskudd på oppdragene. I tillegg 
dokumenterer den kostnader overfor 
transportkjøper og gir læring om eget 
ressursbruk, sier Aksdal.

Dokumentasjon av kostnadene  
er viktig
Det er særlig punktet om dokumentasjon 
av kostnader knyttet til et oppdrag Aksdal 

mener har vist seg å være viktig for å få 
aksept fra transportkjøper, og dermed for 
å få prisen man har beregnet at man må ha 
for å ikke gå med tap. 

– Dersom man kan legge frem en slik 
kalkyle som dokumenterer kostnadene 
med oppdraget ser vi at flere transport- 
kjøpere er villig til å akseptere dette.

Det en juridisk begrensning for hvor 
lav pris man kan ta for å drive lovlig. 
Driver man derimot ulovlig, har tran- 
sportkjøper også et problem. Det er der-
for viktig at både transportbedriften og 
transportkjøper har en felles forståelse 
for gitt pris, og kan begrunne hvorfor 
man må ta denne.

– Forhandlingsmakten i transport- 
markedet er ofte skjev ved at transport- 
kjøperne ofte er større bedrifter, mens 
transportbedriftene i hovedsak er små. En 
kalkyle kan også skape en tillit til at prisen 
man tar ikke er «tatt ut av løse luften» og 
gjør at transportbedriften fremstår som 
mer profesjonell, avslutter Aksdal.

Får du riktig pris for oppdraget?
Lederskolen: 

Hev kompetansen med NLF Trafikkleder
Dersom du ønsker å lære mer om hvordan du kan kalkulere dine kostnader og sette 
riktig pris på transporttjenestene dine, kan du melde deg på kurset NLF Trafikkleder. 
Dette finner sted i NLFs lokaler allerede 8. - 10. februar. Her vil du få en hel dag med 
transportkalkulasjon, i tillegg til at du vil få tilgang til en egen kalkulasjonsmodell 
utviklet i tett samarbeid med næringen.

Høres dette interessant ut? Kontakt oss for påmelding og mer informasjon:

tk-lederskole@transportkompetanse.no

KALKYLE: En kalkyle kan 
også skape en tillit til at 
prisen man tar ikke er «tatt 
ut av løse luften» og gjør at 
transportbedriften fremstår 
som mer profesjonell, sier 
Jostein Aksdal.

MONICA BÅRDSEN TK Lederskole0

BLI KJENT MED MOBIT
Mobit er en sammenslåing av Telering og fl ere IT- 
og mobilkjeder, blant annet Telehuset, Mobildata 
og Nordialog. Mobit er den eneste uavhengige og 
landsdekkende aktøren som tilbyr tjenester og nett 
fra både Telia og Telenor. Vi har også et bredt utvalg 
leverandører av IT-løsninger og hardware, slik sett 
vil vi alltid kunne gi våre kunder de beste uavhengige 
rådene.

Finn din nærmeste Mobit-forhandler på mobit.no

Som kunde hos Mobit kan du unne deg 
de beste telefonene på markedet. Med 
mobilbytte fra Mobit og subsidier fra 
Telenor vil du oppnå svært gunstige 
avtaler.

SLIK FUNGERER MOBILBYTTE:

1. Velg ut telefoner som passer de ansatte
2. Velg hvor ofte dere skal bytte telefoner, og om dere vil bytte inn   
 telefonen dere benytter i dag
3. Vi beregner en månedlig pris
4. Tilbudet forutsetter mulighet for terminalbinding 
 hos Telenor Flyt abo

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

MOBILBYTTE 
– EN SMART LØSNING PÅ VEIEN

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

Hege Knutstad Garshoel
406 38 960
hege@elsystemer.no 

M

OBILBYTTE
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Lærlingeintervjuet:

– Du kan si at jeg 
har kjørt lastebil siden 
jeg var tolv
Vegard Blakarstugun var med faren sin  
på tur hver gang han hadde muligheten.  
Det var det som la grunnlaget for å at han 
etter hvert bestemte seg for å bli yrkessjåfør. 
Derfor har 18-åringen i dag mer lastebil- 
erfaring enn mange eldre kollegaer.

LARS THORVALDSEN0
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 sats på en tung kompetanse 

Vegard Blakarstugun
18 år

LÆRLINGE-
INTERVJUET

HAR FUNNET SITT KALL: 
– Jeg har vært med å  
kjøre mesteparten av 

oppveksten. Jeg har 
egentlig alltid visst at det 
er dette jeg vil gjøre, sier 

Vegard Blakarstugun.
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Lærlingeintervjuet:

Han er lærling i Yrkessjåførfaget og kjør- 
er for Aurmo Transport i Skjåk. For  
Vegard var det aldri noen tvil: Det var 
yrkessjåfør han skulle bli. Inspirasjonen 
kom fra faren. 

– Jeg begynte å kjøre lastebil fordi det 
er det jeg har drevet med hele livet. Jeg 
har vært med å kjøre mesteparten av opp-
veksten. Jeg har egentlig alltid visst at det 
er dette jeg vil gjøre, sier han.

Vegard er egentlig oppvokst på Hovet i 
Hallingdalen, men faren hans var fra 
Lom. Derfor valgte han å bosette seg og 
jobbe i den lille bygda som faren hans var 
fra. 

Kjørte «Vestlandsfanden»
De som husker Byrknes Auto før de ble 
kjøpt opp av PostNord på tampen av 2012, 
husker kanskje også de svarte bilene som 
trålet over fjellet fra Bergen. Faren til  
Vegard kjørte «Vestlandsfanden».

– Det er ham jeg har hentet mye av  
inspirasjonen og kunnskapen min fra. 
Hver ferie – ja, hver gang jeg hadde fri, 
var jeg med på tur. 

Det var disse turene med faren som ga 
Vegard smaken på transportlivet. Men en 
velteulykke med en gammel Brøyt endte 
tragisk.

– Han var som en stor guttunge. Han 
fikk jo tak i denne gamle Brøyten – en 
X2B. Han skulle ha den hjemme, og der 
var det veldig ulendt terreng. Så han veltet 
og fikk maskinen over seg. 

Ulykken skjedde sommeren 2016. Rett 
før Vegard begynte på Yrkessjåførlinja på 
Hønefoss.

– Det var tøft å begynne på skolen, men 
det gikk bra. Det er helt klart ulykken var 
en belastning. Jeg savner å ha noen å rin-
ge til når jeg står fast eller lurer på noe, 
men der er jeg veldig heldig med Aurmo. 
Da jeg begynte å kjøre pleide jeg ofte å 
ringe inn til Terje, som jobber hos  
Aurmo, for å slå av en prat. 

– Han lærte meg å kjøre
Vegard fikk på mange måter et lite for-
sprang som yrkessjåfør. Da han var yngre 
og var med faren sin på tur, var det ikke 
uvanlig at han fikk prøve seg litt bak  
rattet selv innimellom.

– Det var han som egentlig lærte meg 
å kjøre lastebil. Han lærte meg å rygge 
med henger også. Hver gang vi var i  

Bergen fikk jeg lov til å rygge inntil ram-
pen og kjøre fra. Jeg fikk også lov til å 
koble henger til og på. Det var 
veldig stas. Man kan kan-
skje si at jeg har kjørt 
lastebil siden jeg var 
tolv år gammel, 
smiler han.

«Svartisen» 
På mange måter 
er 18-åringen mer 
erfaren enn mange 
yrkessjåfører. Som 
tolvåring hadde han 
ikke bare kjørt lastebil, 
men han hadde også ruk-
ket å være med på en velt.

– Jeg husker den første bilen han hadde 
hos Byrknes Auto – den bilen veltet vi 
med i Hallingdalen. Det gikk faktisk 
ganske greit. Jeg husker hengeren lå opp 

ned i vannet og bilen lå på siden i vei- 
banen. 

Ulykken skjedde på vei til 
Oslo fra Bergen i en sving 

med underkjølt regn. 
Hengeren skled ut, 

grøfta tok tak i den 
og rumpa på bilen 
fulgte etter. Hen-
geren rullet rundt 
og bilen la seg over 
på siden.

–Da jeg kom til 
meg selv lå jeg på 

sideruta med fatter’n 
over meg. Jeg husker at 

han sa at han hadde kavet 
for å unngå å treffe meg på vei-

en fra sjåførsetet over til passasjersiden.

Lange dager på vegen
Selv om Vegard var vant til livet på veien, 

Hver gang vi var i Bergen 
fikk jeg lov til å rygge inntil rampen 

og kjøre fra. Jeg fikk også lov til 
å koble henger til og på. 

Det var veldig stas.
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 sats på en tung kompetanse 

var det en stor overgang å begynne å  
kjøre selv. Men så lenge han får kjøre 
langt, er han fornøyd.

– Det beste med å kjøre er det at man 
får sett veldig mye, men arbeidstidene 
passer ikke inn noen plass. Det er ikke 
noen åtte til fire-jobb, dette her. Jeg ligger 
på rundt en tolv til femten timer hver  
arbeidsdag, det er liksom det som er  
normalt, sier han og legger til:

– Jeg er borte hele uka. Jeg er heldig om 
jeg kommer hjem til helga, smiler han.

PS: I etterkant av intervjuet har Vegard 
byttet læreplass og kjører nå brakker og land-
bruksutstyr for Brødrene Høgvoll Transport.

ERFAREN 18-ÅRING: Vegard Blakarstugun er lærling i 
yrkessjåførfaget. Han fikk prøve seg bak rattet allerede 
som tolvåring.

KJENTE FARGER: Bilene til Aurmo Transport er for mange et kjent syn. Bilene fra Lom kjører over hele landet med 
absolutt alt mulig i lasterommet. 

INGEN LIKE DAGER: På intervjutidspunktet leverer Vegard 
møbler på en privatadresse i Bærum. Oppdragene er svært 
varierte og krever allsidighet og fleksibilitet av sjåføren.
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O M  O G  R U N D T  L A S T E B I L

Statistikk 
Lastebilsalget 2018:

Knivet til det siste
Etter et år hvor konkurrentene Scania og Volvo jevnlig har byttet på å være salgsvinner, 
var det til slutt Scania som trakk det lengste strået. Med bare tre bilers margin ble 
vinnerplassen sikret i desember.

De «syv store», altså Scania, Volvo, Mercedes-Benz, MAN, Iveco, Renault og DAF,  
registrerte hele 5 296 biler i 2018. Det er en oppgang på hele 8,3 prosent i forhold til 
2017. Scania gikk av med en knepen seier med tre(!) flere registreringer enn konkurren-
ten Volvo, takket være en imponerende salgsvekst på hele 12,8 prosent i forhold til 2017. 

Topp 5 i 2018

Kappløpet måned for måned:

 
Merke Biler over 3,5t

 Markedsandel 
   (over 3,5t)

1. Scania  1 775 25,1%

2. Volvo  1 772 25,1%

3. Mercedes-Benz 861 12,2%

4. MAN 534 7,6%

5. Renault 134 1,9%

Lastebilsalget 2018: 

+ 8,3%

 Scania Volvo
Januar 182 194
Februar 133 131
Mars 135 123
April 168 174
Mai 141 156
Juni 144 167
Juli 90 109
August 158 165
September 166 152
Oktober 169 159
November 172 139
Desember 117 103
Totalt: 1 775 1 772

1. Volkswagen 10 383 27,9

2. Ford 5 407 14,5

3. Mercedes-Benz 3 874 10,4

4. Peugeot 3 766 10,1

5. Toyota 3 445 9,3

Varebilsalget 2018 
(under 3,5 tonn)

 Merke Antall Markeds-
     andel     
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Ulykkesutvikling 2018:

Stabile 
ulykkes- 
tall
Etter en streng vinter og rapporter om flere 
skader fra forsikringsselskapene, hadde 
mange forventet en økning i antall ulykker, 
samt antall drepte og skadde innblandet i 
ulykker med vogntog i 2018. Nå er tallene fra 
SSB klare.

Statistisk sentralbyrå (SSB) samler inn og 
rapporterer tall knyttet til ulykker i vegtrafik-
ken generelt og for enkelte kjøretøykategorier 
spesielt. Både begynnelsen og slutten av 
fjoråret var preget av uvær og tøffe vinterfor-
hold i store deler av landet, noe som førte til 
en økning i innrapporterte forsikringskost-
nader i forhold til 2017.

Større forbedring enn for vegtrafikken forøvrig
Over en tolvårsperiode ser man en krystallklar tendens: Både antall drepte, skadde og det totale antallet 
ulykker med vogntog er redusert med over 60 prosent fra 2007 til 2018. Dette er faktisk en større forbe-
dring enn for vegtrafikken forøvrig, hvor endringen i antall drepte (233 i 2007 til 108 i fjor) utgjør ca. 54 
prosent.

Uendret antall skadde fra 2017-2018
Ut fra de foreløpige tallene som er publisert fra fjoråret, kan det likevel se ut til at antallet drepte og hardt 
skadde har holdt seg noenlunde stabilt. Mens det i 2017 ble rapportert om 13 dødsfall knyttet til totalt 105 
ulykker med vogntog, er tilsvarende tall i 2018 14 dødsfall knyttet til 109 ulykker. Antallet skadde har holdt seg 
på stedet hvil, med 149 innrapporterte skader både i 2017 og 2018.
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De siste tolv månedene har de totale kostnadene 
(uten ferge/bom) gått opp 4,9 %.

+ 4,9%
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Region 1  Østfold og Oslo/Akershus

Vi er vel helt på grensen av 
hva som er tillatt etter «skikk 
og bruk», men jeg ønsker 
dere alle et riktig god nytt år! 
Det trenger vi. 

Etter at NLF region 1 kjempet seg til fle-
re solide gjennomslag i 2018, venter nye 
og viktige kamper i 2019. Noen ganger 
har vi følelsen av å jobbe i motvind og 
hver gang vi har vunnet en seier, blir vi 
sendt i krigen på ny. Men det er jo det det 
hele tiden handler om, å krige og slåss for 
medlemmenes hverdag.

Innflytelse
Når det er sagt: NLF er godt skodd for å 
få gjennomslag for forbundets syn og 
krav. Det handler om innflytelse. Det 
handler om å utnytte de ressursene og de 
mulighetene man har. NLF organiserer 
godt over halvparten av alle norske trans-
portører, men sammenlignet med f.eks 
NHO er vi bittesmå. Det er derfor vi bru-
ker dyktige medlemmer og ansatte hver 
eneste dag, for å få politikere og andre til 
å lytte og lære.

Vinner ikke alt
Men NLF vinner ikke alle kampene vi 
spiller, og noen veldig få taper vi rett og 
slett. Noen veldig få mener vi taper det 
meste.  «Stemmer ikke», svarer jeg og 
ramser opp alle kampene vi har spilt og 
alle seirene vi har tatt hjem. F.eks. i kam-
pen mot useriøse aktører, umulige avgif-
ter, uklart kontrollregime, arrogante veg-
vesenansatte (de finnes!) og ulovlig 
kabotasje. Disse seirene er viktig og bi-
drar til at hver eneste lastebileier, med 1 
eller 150 biler, får en litt enklere og rime-
ligere hverdag. Vi vinner ikke alt, men 
NLF er som regel «på pallen».

Bompenger
NLF er prinsipielt mot bompenger. Vi 
mener at bilister, store og små, betaler så 
mange milliarder i avgifter allerede, at 
staten får stå for veiutbygging og drift. Vi 
har vært villig til å akseptere inntil 50% 
bompengeandel i veiprosjekter som gir 
konkret og raskere vei, enn om vi skulle 
vente på Staten alene.

Men, kampen mot bompengefinansi-
ering tapte vi lenge før noen som helst 
skjønte hva det innebar. Nå er det ikke 
lenger snakk om å bygge vei, kreve inn 
penger til veien er betalt og så fjerne hele 
bomplagen. Nei, nå heter det «miljø- og 
infrastrukturfinansiering». Som regel be-
tyr det at det blir sykkelveier, T-baner, 
gangstier og bussfiler. Og bittelitt vei. 
Spørsmålet for NLF er ikke lenger om vi 
skal si nei til bom. Spørsmålet nå er hvor 
lave bomavgifter kan vi få gjennomslag 
for og hvor mye skikkelig og trafikksikker 
vei som blir bygget! 

Derfor er politikere viktig
Politikere er viktig ganske enkelt fordi det 
er de som bestemmer. Etter at vi har valgt 
dem. Det er også derfor NLF er viktig, 
fordi vi kan og må påvirke de folkevalgte 
før de bestemmer. Dette gjør vi hele tiden 
og den beste måten å påvirke på, er å møte 

og snakke med sentrale politikere. NLF 
region 1 har nylig møtt fylkesordfører i 
Akershus, og førstekandidat for Viken 
Høyre, Anette Solli. Vi har møtt Tonje 
Brenna, førstekandidat for Viken AP, 
samt førstekandidat for Oslo Høyre, Ei-
rik Lae Solberg, og leder i programkomi-
teen i Oslo Høyre, James Stove Lorent-
zen. Vi hadde en god prat med Andreas 
Halse, medlem i Oslo APs programko-
mite. Østfold NLF skal i møte med fyl-
kesordfører Ole Haabeth fra AP og hans 
varaordfører, Siv H. Jacobsen, også AP. 
Leder i samferdselsutvalget i fylket, Olav 
I. Moe fra Krf, blir med i samme møte. 
Hovedtema blir bypakker og kostnadene 
ved disse. Byråd for MDG i Oslo, Lan 
Marie Berg og hennes stab, treffer vi i 
løpet av januar. Dette er viktig, for det er 
i disse møtene vi kan forklare, oppklare, 
informere og dokumentere. Vi har flere 
ganger forklart Lan Marie Berg at virke-
ligheten ikke er helt som hun tror. Og det 
aller viktigste er at hun lytter, lærer og 
endrer oppfatning av oss i næringen.

Vi skal innom SP, SV og Venstre også, 
for disse partiene er med og danner et 
flertall, enten i Viken eller i Oslo. Vår 
oppgave er å gi dem mest mulig korrekt 
informasjon og å argumentere best mulig 
for vårt syn og våre krav.

Politikere 
er viktig!

DE SOM BESTEMMER: Byråd Lan Marie Berg og klima- og miljøminister Ola Elvestuen, avbildet under åpningen av AGAS 
biogassanlegg på Furuset. Foto: Stein Inge Stølen

J. KRISTIAN BJERKE jkb@lastebil.no0



Fylkesårsmøtene i  
Oslo & Akershus og i 
Østfold er nå bestemt. Oslo 
& Akershus gjennomfører 
sitt årsmøte 16. mars og 
Østfold arrangerer sitt 
møte 9. mars.
Østfold kjører sitt tradisjonelle og vel-
fungerende opplegg, mens Oslo & 
Akershus prøver en ny og spennende vri.

– Fjorårets årsmøte med overnatting 
på Leangkollen i Asker ble ingen ube-
tinget suksess og vi prøver derfor å lage 

noe mer fengende opplegg i år, forteller 
fylkesleder Nicolai Jakhelln.

I år møtes nemlig medlemmene til 
årsmøte hos Wurth Norge AS på Ho-
lum Skog i Nittedal. 

– Wurth har sagt seg villig til å være 
vertskap for oss og de er en spennende og 
relativt ny samarbeidspartner for NLF. 
Vi ønsker å bli bedre kjent med dem og 
hva de kan tilby våre medlemmer og det 
passer derfor veldig bra med et litt eks-
klusivt arrangement i deres store anlegg 
i Nittedal, sier Jakhelln.

I tillegg til årsmøte, blir det interes-
sante foredrag, blant annet om bompen-
ger, samt en omvisning og presentasjon 
av Wurths produkter og anlegg. Her er 

det bare å melde seg på!
– Vi satser på tradisjon og kvalitet, 

forteller fylkesleder i NLF Østfold, Erik 
Graarud. 

Tradisjonen tro reiser foreningen til 
Sverige og gjennomfører årsmøte, utstil-
lermesse og festmiddag ved Tanum 
Strand Hotell i Strømstad. 

– Vanligvis er vi rundt 100 personer 
denne helgen og det er en fin anledning 
for medlemmer med ledsagere til å kom-
me sammen, kose seg, diskutere og tref-
fe våre mange samarbeidspartnere. Det-
te arrangementet er på mange måter et 
høydepunkt i NLF Østfold og jeg gleder 
meg til å se mange medlemmer på plass, 
sier Graarud.

Fylkesårsmøtene er klare
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Region 2  Hedmark og Oppland

Tre damer har full kontroll 
på det meste i Lesja Bulldo-
zerlag. Bedriften har hatt 
svært god utvikling etter at 
Ann-Kathrin Storhaug Von 
Rappe (51) ble daglig leder 
for tre år siden. 

I 2017 omsatte bulldoserlaget for 89 mil-
lioner kroner og hadde et driftsresultat på 
imponerende 12 prosent!

– Stakkars kara. De sier de er kjer-
ring-styrte hjemme. Når de kommer på 
arbeid, er de kjerring-styrte her også, ler 
Ann-Kathrin på klingende gudbrands-
dalsdialekt. Hun er daglig leder, søsteren 
Åse HMS-, lønns- og personalansvarlig 
og datteren Marie kontorleder. Mens 
mannfolka kjører maskiner og lastebiler, 
utfører trioen en vel så viktig jobb i admi-
nistrasjonen.

Damene er vokst opp med gravere, las-
tebilsnakk og fedre som jobber lange ar-
beidsdager, men ble likevel ikke skremt 
da muligheten kom i familiebedriften. 
Ann-Kathrin var i mange år med i eks-
mannens selskap – Nyløkken Transport. 
Senere ble det kafédrift sammen med 
gode venninner. Hun ble medeier i Bull-
dozerlaget i 2008 og ansatt på kontoret i 
2011. For snaut fire år siden overtok hun 
som daglig leder. 

En ekte familiebedrift
Bernt B. Storhaug var med og startet be-
driften i 1949. Sønnene kom inn i 1958, 
hvorav Gunnar i flere tiår var aktiv både 
bak rattet, spakene og som sjef. Han had-
de også mange verv i NLF. Gunnar var 
blant annet fylkesleder i Oppland i 11 år. 
Bedriften har vært medlem i lastebileier-

forbundet helt siden 1967! Åse og 
Ann-Kathrins far gikk bort i fjor sommer. 

Marie er ikke den eneste av fjerde ge-
nerasjon som arbeider i Lesja Bulldozer-
lag. Fire av fem søsken Storhaug Nyløk-
ken er ansatt. Anna, Jonas og Marius er 
de tre andre. 

– Gamlekara var ikke like flinke til å 
slippe til ungdommen, men vi forventer 

at de er med og tar ansvar. Da skal de 
også ha muligheten til å være med på  
eiersiden og ta viktige avgjørelser.  

Strategien i bedriften er også krystall-
klar, som sjefen Ann-Kathrin sier selv: 

– At Lesja Bulldozerlag skal bli en så 
god arbeidsplass som mulig! Folk skal 
trives på jobb og ha en trygg arbeidsplass. 
Vi prioriterer sikkerhet for de ansatte. Vi 
har veldig lavt sjukefravær – under 1,5 
prosent. Tre stykker med vanlig type syk-
dom som ikke skyldes jobben. Folk her er 
nesten aldri borte. Dessuten skal vi ha 
rygg til å tåle dårligere tider.

55 ansatte og en stor bilpark
Bedriften har 50 fast ansatte pluss fem 
innleide. De fleste er fra Nord-Gud-
brandsdal, men det er også en svenske på 
lønningslista. Fire nye lastebiler er bestilt. 

«Kjerringene» styrer 
Lesja Bulldozerlag 

KVINNEFORENING: – Nei, her skravler kara mer enn oss, 
smiler lønns - og personalansvarlig Åse Britt Storhaug 
Von Rappe, daglig leder Ann-Kathrin Storhaug Von Rappe 
og kontorleder Marie Storhaug Nyløkken. 

ARVESTYKKE: Ann-Kathrin er en aktiv kvinne og har sittet 
flere perioder i kommunestyret, men nå fokuseres det på 
Lesja Bulldozerlag. Det røde kjøleskapet er «arv» fra 
tidligere kafédrift som Ann-Kathrin var med på.  

GUTTORM TYSNES hedopp@lastebil.no0
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Merket er som alltid Scania. Til sammen 
har bulldoserlaget seks lastebiler – tipp, 
en krokbil til kraftfôrkjøring og en trek-
ker til spesialtransport. I tillegg har sel-
skapet 17 gravemaskiner, tre bull-
dosere, to dumpere, fire 
hjullastere og tre trakto-
rer. 

– Vi skal rendyrke 
det vi er gode på. Vi 
drev med en del kjø-
ring innen landbru-
ket som vi kuttet ut 
fordi vi ikke tjente 
penger på det. Det ble 
litt halvt om halvt, for-
teller Ann-Kathrin. 

Det er heller ikke bare 
kjøringen bedriften har spesiali-
sert seg på.

– Vi fikk bedre økonomi i kraftfôr-
kjøringen og tippbiler. Vi valgte også å gå 
for egne prosjekter, noe vi tjener bedre på 
enn å være underentreprenør. Vi har byg-
get kompetanse sakte men sikkert og 

blant annet ansatt stikningsingeniør. Vi 
skolerer de ansatte kontinuerlig - fire har 
tatt eller tar teknisk fagskole. Vi er i ferd 
med å få en passe stor organisasjon med 

god kompetanse.
Ann-Kathrin forteller at 
målet på sikt er at bedrif-

ten skal gå av seg selv 
og at sjefen kan ta fe-
rie med god samvit-
tighet...

Og selv om Lesja 
for mange ikke 
fremstår som ver-

dens navle, fungerer 
plasseringen optimalt 

for Bulldozerlaget:
– Det er bare to timer til 

Ålesund, Trondheim og Lille-
hammer. Vi har et stort nedslagsfelt til 
mange fylker. Og her vet de ansatte at de 
må reise på jobb. Akkurat nå har vi et 
stort prosjekt med kraftutbyggingen i 
Verma. Da kan arbeidslaget sove hjem-
me, avslutter sjefen med et smil.

Startet med én  
bulldoser i 1948
Lesja Bulldozerlag ble stiftet av tre menn 
fra Lesja i 1948. De kjøpte den første bull-
doseren i Gudbrandsdalen året etter: en 
International TD 14 A. Med den arbeidet de 
på Lesja om somrene, og på Møre om vin-
trene – helt utover i Tresfjorden. Bulldose-
ren ble også brukt til å brøyte Trollstigvegen 
i 1955. Der måtte de enkelte steder forsere 
20 meter dyp snø for å komme ned på veg-
banen!
Laget ble omorganisert i 1958, da Bernt 
Storhaug og sønnene tok over firmaet. I åre-
ne som fulgte har familiebedriften deltatt i 
mangt et prosjekt: Byggingen av E6 over 
Dovrefjell og Strynefjellsvegen, kraftutbyg-
ging på Dalsida i Lesja og utover Østlandet, 
nydyrking, bygging av oljeplattformer på 
Åndalsnes, OL-utbyggingen på Lilleham-
mer og byggingen av hovedflyplassen på 
Gardermoen - for å nevne noe.

Lesja Bulldozerlag 
skal bli en så god  
arbeidsplass som  

mulig

• Dedikerte biler for transport av AdBlue®

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

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

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

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

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

Ønsker du et godt tilbud, ta kontakt med Edgar Borge, tlf.: 404 65 722. 
E-post: edgar.borge@yara.com, www.air1.info eller www.yara.com
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Region 3  Buskerud, Vestfold og Telemark

Det gamle Lilleelvkrysset har vært en 
flaskehals i mange år. Den nye veiløsnin-
gen sentralt i Porsgrunn har fått mye kri-
tikk for stor kostnadssprekk, men den 
forventes å ville bety mye for å få for- 

bedret de trafikale forholdene gjennom 
byen.  Fremkommeligheten blir enklere, 
ikke minst for næringstransporten. I til-
legg vil trafikksikkerheten bli bedret ved 
at jernbanekryssinger i plan er fjernet.

I NAVs Telemark-hoved-
kvarter i Skien ble den første 
av tre jobbmesser i region 3 
arrangert i desember. Senere 
fulgte Sandefjord og Dram-
men. 
Etter et åpningsforedrag av NLFs admi-
nistrerende direktør Geir A. Mo fikk 
transportbedriftene tildelt hver sin kon-
torbås hvor de kunne gjennomføre sam-
taler med interesserte jobbkandidater. 
Det var fortrinnsvis kvalifiserte kandida-
ter som hadde møtt frem til «speed-da-
ting» med transportbedrifter i Telemark.

På Torp Konferansesenter utenfor San-
defjord var oppmøtet meget godt fra ar-
beidssøkere og bedrifter, etter at NAV og 

NLF i Vestfold hadde mobilisert godt og 
gjort et grundig forarbeid. Geir A. Mo 
informerte bl.a. om at næringen vil ha 
behov for 15 000 nye medarbeidere i åre-
ne fremover.

NAV og NLF i region 3 har høy inten-
sitet i arbeidet for å utvikle løsninger som 
kan styrke grunnlaget for å rekruttere 
personell til transportnæringen.

Flaskehals borte i Porsgrunn

17. desember var det offisiell åpning av f.v. 32 Gimlevegen 
– Augestadvegen i Porsgrunn. 

BEDRE FREMKOMMELIGHET: Fylkesordfører og to ordførere sto for åpningen sammen med veimyndighetene.

OLAV KLASSON VEFALD btv@lastebil.no0

Vellykket samarbeids- 
prosjekt med NAV

FLERE MØTER: Geir A. Mo orienterer interesserte 
jobbkandidater i Sandefjord.

Forslag til ny lokallags-
struktur i Buskerud
Fylkesstyret i Buskerud har i flere år ment 
at noe bør gjøres for å redusere antall 
lokallag. 

Fylkesårsmøtet i mars 2018 i Sande-
fjord vedtok som en del av handlingspla-
nen at lokallagsstrukturen skulle utre-
des. En arbeidsgruppe sammensatt av 
representanter både fra fylkesstyret og 
fra flere av lokallagene har jobbet gjen-
nom høsten med problemstillingene og 
samlet seg om en modell som er presen-
tert for medlemmene på tre medlemsmø-
ter rundt i Buskerud senhøstes. Saken 
har videre vært behandlet i fylkesstyret i 
desember som har gitt sin tilslutning til 
arbeidsgruppens forslag.

Forslaget innebærer en reduksjon til 
tre nye større lokallag, med navneforslag 
Nedre, Midtre og Øvre Buskerud. Nedre 
foreslåes bestående av Drammen, Li-
er-Hurum og Kongsberg-Eiker, Midtre av 
Modum og Ringerike, og Øvre av Nume-
dal, Sigdal-Krødsherad og Hallingdal. 
Forslagene skal behandles i de respekti-
ve lokallagsårsmøtene i januar og febru-
ar. Det er viktig å understreke at fylkes-
styret ønsker at de endringer som blir 
besluttet skal skje gjennom positive pro-
sesser og vedtak i lokallagene, og ikke 
gjennom tvang.

Felles årsmøtehelg
Sett av helgen 8. – 10. mars 2019. 
Felles årsmøtehelg gjennomføres 
for de tre fylkesavdelingene til NLF 
i Buskerud, Vestfold og Telemark 
på Sundvolden Hotel i Hole. På-
melding og informasjon under 
«aktuelt» og «hva skjer» på www.
lastebil.no.

Opplegg, frister og saker i hen-
hold til NLFs vedtekter.

Kommersielle samarbeidspart-
nere er invitert til å delta med ut-
stillinger/produktpresentasjon.
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Region 4  Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland

De har spart store summer for samfunnet 
i forhold til de estimatene som lå i pro-
sjektene. I snitt har de trolig spart nesten 
20 prosent, og det utgjør mange milliar-
der.

For at Nye Veier skulle fortsette å ek-
sistere, var de avhengig av å bli tildelt nye 
prosjekter, og heldigvis fikk de nå nye 
strekninger i sin portefølje

Hva betyr endringen for Ytre 
ringvei?
Men det som er veldig uheldig for vår del 
er at Ytre ringvei nå må konkurrere med 
enda flere veistrekninger i kampen om å 
bli bygd ut. En politisk ringrev som H. F. 
Grøvan tror også det er fare for at Ytre 
ringvei blir skjøvet ut i tid. Og det er 
utrolig dårlige nyheter for alle bedrifter 
som frakter gods mellom Øst- og Vest-
landet.

Vi trenger trafikkflyt på E18 og E39
Nå må det en politisk kursendring til. For 
godset mellom Øst- og Vestlandet vil bli 
sterkt berørt når Ytre ringvei utsettes og 
anleggsarbeidene på Gartnerløkka og riv-
ning av dagens E18/E39 iverksettes. Ar-
beidet på Gartnerløkka skal i alle fall 
pågå til 2026. Og når Gartnerløkka-pro-
sjektet er ferdig, har vi fremdeles bare to 

felt på strekningen ut av Kristiansand mot 
vest. Vi får ikke bedret framkommelig-
het. I NTP står det at reisetiden med ut-
byggingen av Gartnerløkka sparer bilis-
tene med 0 (null) minutter.

Næringslivet er ille ute i denne saken
Og etter hvert skal det også anleggsar-
beider på E39 ut av byen uten at Ytre 
ringvei er på plass. Og da er næringslivet 
som er avhengig av transport, skikkelig 
ille ute å kjøre. Derfor trenger vi andre 
elementer enn bare samfunnsøkonomi 
inn i Nye Veier sitt Ytre ringvei-prosjekt. 
Samfunnssikkerhet og beredskap, klima 
og sammenhengende utbygging må inn 
som en del av elementene. I 2030 har vi 
sammenhengende firefelts motorvei 
mellom Oslo og Stavanger med unntak 
av gjennom Kristiansand (mulig også 
Kvinesheia). Dette må også være et tan-
kekors for alle som har interesse av næ-
ringsutvikling.

Den transportintensive delen  
av næringslivet vil lide
Alle bedrifter i Rogaland, Agder og Øst-
landet som frakter gods mellom regione-
ne vil merke utfordringene gjennom Kris-
tiansand. På grunn av at man skal dra all 
trafikk gjennom byen og i et anleggsom-

råde på Gartnerløkka vil det bli konkur-
ranseutfordringer. På grunn av trafikk-
problemene vil transportkostnadene stige 
og konkurranseevnen svekkes.

Vegvesenet sier det kan gå bra, men 
at det blir utfordrende
Til og med ledelsen i Vegvesenet sier 
man skulle hatt Ytre ringvei på plass før 
man rev høybroa over Gartnerløkka. 
Vegvesenet har aldri anbefalt å rive broa. 
Det er et politisk gjennomslag som 
trumfer Vegvesenet sine anbefalinger. 
Byggeperioden blir utfordrende, men 
hva om det blir virkelig store trafikkpro-
blemer? Da snakker vi to transportdøgn 
mellom Øst- og Vestlandet på grunn av 
kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Da 
snakker vi virkelig svekket konkurran-
sekraft. Og da trenger vi dobbelt så 
mange vogntog som i dag, for gods-
mengden vil bare øke. Og for ferja til 
Danmark snakker vi alvorlig lange køer 
i rushtiden.

Hadde Ytre ringvei og Gartnerløkka 
ligget under samme regime, hadde Ytre 
ringvei kommet først.

Netto nytte for Gartnerløkka er ifølge 
NTP -0,66. Ytre ringvei er ifølge Nye 
veier sine beregninger som er basert på 
samme modell, - 0,55. Det vil si at hvis 
begge veiprosjektene hadde «samme re-
gler» og regime ville Ytre ringvei blitt 
bygd først.

Ikke riv høybroa
Derfor må under ingen omstendigheter 
høybroa over Gartnerløkka (dagens E18 
og E39) rives før en Ytre ringvei er på 
plass.

Man kan bygge havnegate, utvide kai, 
jernbanelinjer, gang og sykkelstier med 
mer. Men ikke riv ned gjennomgangstra-
fikken vår. Risikoen er for høy for sam-
funnet.

Man skal være klar over at Ytre ringvei 
er det desidert viktigste vegprosjektet for 
vår næring mellom Øst- og Vestlandet.

Nye strekninger til  
Nye Veier AS – hva betyr 
det for regionen?
Nye Veier AS har gjort en flott jobb med de prosjektene de 
har startet opp. 

REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no0

Årsmøte Agder og Rogaland 17. – 19. mars
Årsmøte 2019 foregår på Lindesnes 
Havhotell 17. – 19. mars. På program står 
blant annet foredrag av en av landets 
fremste på fremtidig teknologi. I tillegg 

kommer vår adm.dir. Geir A. Mo til å være 
med under hele arrangementet. Det blir 
utstilling. Det blir også et godt ledsager-
program. Vi håper du vil dele helgen med 

oss og mange gode kolleger. Det kommer mer 
informasjon om påmelding, men hotellet kan 
kontaktes på www.havhotellet.no/ eller 
på telefon: 38 60 08 00.
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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 gode tilbud.

EN FLEKSIBEL SAMARBEIDSPARTNER

- Høytrykksutstyr
- Kjemikalier
- Vaskehaller
- Håndhygiene
- Renholdsmaksiner
- Bilpleie
- Førstehjelp

Totalleverandør på vask
Høy kvalitet til riktig pris

3. januar hadde NLF Agder og Rogaland 
møte med Transport- og kommunika-
sjonskomiteen sammen med andre of-
fentlige etater og noen andre organisasjo-
ner.

Vi snakket om framkommelighet for 
modulvogntog og tømmertransport. I 
tillegg tok vi opp problematikken rundt 
vår bekymring rundt Gartnerløkka i 
Kristiansand. Vi fikk framlagt vårt syn 
om hvor galt det kan gå om dagens E18 
og E39 rives før Ytre ringvei er på plass.

I tillegg ble den totale bompengebelast-
ningen mellom Rogaland og Agder tatt 
opp.

Vi er også veldig glad for at komite-
medlem Øystein Langholm Hansen fra 
Rogaland igjen tar samme standpunkt og 
støtter oss i flere av våre saker. I tillegg er 
han veldig engasjert i saker knyttet til 

arbeidslivskriminalitet og andre viktige 
temaer knyttet opp mot sjåførens ve og 
vel.

Samme dag deltok vi også sammen 
med «Trafikk Sørlandet» på den årlige 
trafikkaksjonen i Sørlandsparken i Kris-
tiansand, som setter søkelys på trafikk-
sikkerhet. Ti mennesker omkom i tra-
fikkulykker på Sørlandet i fjor. Stortingets 
transport- og kommunikasjonskomité 
deltok også på markeringen.

Møte med transport- og kom- 
munikasjonskomiteen på Stortinget

Kolonner for tunge 
kjøretøy på E-134 
over Haukeli
Det koster ca. 8 millioner kroner i året med 
stengt E-134. 

Statens vegvesen har til nå ikke vært så 
interesserte i våre argumenter for egne ko-
lonner for tunge kjøretøy over Haukeli. Over 
Hardangervidda praktiseres dette hver vin-
ter og næringen slippe å stå i kø med en 
personbil. Framkommeligheten for en laste-
bil er mye bedre enn en personbil når utrus-
ningen er korrekt. I tillegg ser man ofte over 
snøføyka.

Fylkesleder Herman Berg skal lede et pro-
sjekt som skal arbeide fram argumenter og 
løsningsforslag for en trygg og sikker avvik-
ling av kolonner med tunge kjøretøy.

Har du spesiell kompetanse og innspill, 
setter vi umåtelig pris på om du kontakter 
oss slik at vi neste vinter kan får kolonner for 
tunge kjøretøy på plass. Kontakt Herman på 
herman.berg59@outlook.com / 481 27 650.
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Region 5  Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Torsdag 17. januar var NLF 
på Stortinget for å legge frem 
NLFs krav vedrørende Auto-
Pass for ferje og fjordkrys- 
singer. 

NLF er positiv til AutoPASS for ferje, 
men noen forhold ved ordningen må en-
dres. Vi mener løyvegarantien er sikkerhet 
god nok og at forskuddsbetalingen derfor 
kan fjernes. Alternativt kan Auto-
PASS-brikken knyttes til et kredittkort. I 
tillegg må vi få på plass nasjonale føringer 

for alle offentlige ferjesamband i Norge. 
Det blir krevende når 11 fylkeskommuner 
kan bestemme egne takster som i dag.  
Jan-Ove Halsøy presenterte tydelige krav 
til komiteen med anmodning om snarlig 

behandling og tilbakemelding. NLFs krav 
for AutoPASS på ferje i prioritert rekke-
følge: 50% rabatt på ferje, fjerne forskudds-
betaling, innføre nasjonale føringer for 
ferje og forutsigbarhet i forhold til takster. 

På 
Stortinget

NHO støtter NLF i at de 
foreslåtte satsene for ferje og 
bom fremstår som urimelige 
for næringslivet. 

NHO var meget imponert over NLFs 
kartlegging og det ble enighet om et felles 
samarbeid fremover.

Dette kom frem i et møte mellom NHO 
og NLF den 17. januar i år. 

Jan Ove Halsøy holdt innlegg om både 
AutoPASS for ferje og bompenger. Ek-
semplene som ble trukket frem viste med 
tydelighet at bomreformen slår uheldig ut 
for næringslivet. Hardangerbroen fikk en 
takstøkning på kr. 274,- pr. passering 
(91,5%) og Vossapakko en økning på kr. 
121,- pr. passering (258%) fra 1. desember 
2018. Vossapakko er i tillegg feilpriset med 
gamle skilt. Dette er dårlig forvaltnings-
politikk. Også i andre bomanlegg er pris-
veksten stor.

Det er flere utfordringer med Auto-

PASS for ferje. Rabatten reduseres fra 50% 
til 40%. Resultatet er en prisoppgang på 
mellom 8% og 37% for næringslivet. For-
skuddsbetaling på ferjer skaper likviditets-
utfordringer, og må erstattes med løyve-
garanti eller kredittkort koblet til 
AutoPASS-brikken. Videre er forutsigbar-
het og nasjonale føringer viktig. I dag kan 

landets 11 fylkeskommuner fritt fastsette 
egne ferjetakster.

NHO var imponert over NLFs kartleg-
ging, og vil støtte NLFs videre arbeid. I 
tillegg er NLF i dialog med statsråden og 
vegdirektøren for å få til gode løsninger, 
både på bom og ferje. 

STORTINGET: Fra NLF stilte adm. dir. Geir A. Mo, regionssjef Jan Ove Halsøy og Rådgiver Heidi Rudaa. Vi møtte 
Transport- og kommunikasjonskomiteen ved komiteleder Helge Orten (H), 1. nestleder Morten Stordalen (FrP),  
2. nestleder Jon Gunnes (V), Tore Andre Johnsen (FrP), Solveig Abrahamsen (H) og Nils Aage Jegstad (H).

JAN OVE HALSØY nlfvest@lastebil.no0

NLF og NHO samlet i kampen mot nye bo m- og ferjesatser
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– Søknad om dispensasjon fra  
kjøre- og hviletidsbestemmelser

Europakommisjonen vedtok i 2004 et 
tunneldirektiv med mål om å sikre et mini-
mum sikkerhetsnivå på tunneler, herunder 
krav til tiltak for å forebygge alvorlige hen-
delser som kan sette menneskeliv, miljø og 
tunnelanlegg i fare.

I Norge er direktivet implementert i Tun-
neltrygghetsforskriften. Forskriften gjelder 
for tunneler med lengder over 500 meter på 
Europa- og riksveier. Direktivet fra Europa-
kommisjonen anbefaler at en også innfører 
de samme reglene for tunneler på øvrige 
veier. I Norge er det bestemt at en også skal 
ruste opp tunnelene på fylkesveinettet  
parallelt med opprustingen av Europa- og 
riksveitunnelene. Når oppgraderingen er 
ferdig, vil tunnelene ha bedre og mer ens-
rettet utrustning. Sikkerheten for trafikan-
tene vil også være betydelig bedre.

Tunneloppgradering i region vest omfat-
ter over 200 tunneler. Av disse er 54 tunne-
ler på TEN-T-nettet (E16 og E39) og 54 
tunneler på øvrige veier. Oppgraderingen 
skal etter planen være ferdig på E16 og E39 
i 2020. Tunneler som er på fylkesveinettet 
skal være ferdig i 2025. Vi har altså flere år 
med utfordringer fremfor oss.

Hva betyr tunneloppgraderingen 
for transportnæringen og  
næringslivet på Vestlandet?
Når utbedringen er ferdigstilt vil sikkerheten 
i tunnelene være betydelig forbedret. Veien 
dit blir imidlertid kronglete. Tunneloppgrade-
ringen medfører kolonnekjøring og langvari-
ge stenginger på nattestid. Dette gjør det 
utfordrende å kjøre mellom øst og vest 
innenfor lovlig tilgjengelig arbeidstid. Det 
samme gjelder for kjøring på kysten langs 
E39. Det er få eller ingen omkjøringsmulig-
heter for tyngre kjøretøy på nevnte streknin-
ger. Rekker en ikke frem før tunnelene blir 
stengt, er konsekvensen ofte at sjåføren må 
avholde døgnhvilen på en busslomme eller et 
annet uegnet sted på vei mot bestemmelses-
stedet. Det blir en kamp mot klokken. 

Bevisst eller ubevisst økes hastigheten i 
håp om å rekke frem før stengning. Dette 
mener vi kan bidra til redusert trafikksik-
kerhet, spesielt i vintersesongen med isete 
og glatte veier. For næringslivet er det av 
stor betydning at varene kommer frem til 
avtalt tid. For transportør og sjåfør er dette 
utfordrende av flere grunner, men at det 
skaper unødvendig stress er hevet over en-
hver tvil.

Før søknaden ble sendt Vegdirektoratet, 
gjennomførte vi et møte med Statens veg-
vesen i Bergen for å drøfte løsninger. Etaten 
stilte med personell fra Tilsyn og kontroll og 
Veiavdelingen. I tillegg var juridisk avdeling 
i Statens vegvesen representert. De delte 
våre bekymringer på alle felt. Vi ble på mø-
tet enig om at NLF skulle invitere personell 
fra Veidirektoratet over til Vestlandet på 
befaring. Vegdirektoratet avslo vår invita-
sjon.

Den 28. november ble en søknad om dis-
pensasjon fra regler om kjøre- og hviletid 
sendt Vegdirektoratet. Den 13. desember 
kom avslaget fra Vegdirektoratet på vår 
søknad. Vedtaket ble påklagd den 18. de-
sember, dessverre til ingen nytte. Klagen 
ble også avslått. 

Sammenligner vi denne søknaden og an-
dre søknader om dispensasjon på Vestlan-
det med tilsvarende søknader fra andre 
deler av landet, er det nærliggende å stille 
følgende spørsmål: Blir landsdelene i Norge 
forskjellsbehandlet? Fakta er at alle søkna-
dene som gjelder for Vestlandet er avslått, 
mens søknader fra andre landsdeler er inn-
vilget. 

Vi presenterte også utfordringer knyttet 
til fjordkryssinger. Nesten 200 mrd. kr. 
skal brukes på fjordkrysninger, selvsagt 
delfinansiert ved bruk av bompenger. Vi 
er prinsipielt mot undersjøiske tunneler. 
Vi ønsker dessuten flere ferjeavganger 
hele døgnet, tilfredsstillende europa-
veistandard mellom ferjeleiene, fullføring 
av E16 til Bergen, bygging av E134 med 
arm til Bergen, fullføring av E136 og E6 
med tilfredsstillende europaveistandard 
m.m.

Det som står i NTP er ikke hugget i 
stein. Noen fjordkrysningsprosjekter 
fremstår som luftslott selv for enkelte ko-
mitémedlemmer. Møreaksen som forelø-
pig er estimert til 37 milliarder, og som 
sammenlignet med andre prosjekt i verste 
fall kan øke med 40%, må forvaltes for-
nuftig. Fjordkryssingen over Moldefjor-
den er planlagt med en lang og dyp un-
dersjøisk tunnel. Denne bør forhindres 
fordi det finnes ny teknologi og andre 
alternative løsninger for å krysse fjorden 
uten undersjøisk tunnel. 

NLF og NHO samlet i kampen mot nye bo m- og ferjesatser

NHO: Fra NLF stilte adm. dir. Geir A. Mo, regionsjef 
Reidar Retterholt (region 4), seniorrådgiver 
næringspolitikk Thorleif Foss, Fylkesleder Finn André 
Fredvig-Erichsen (Møre og Romsdal), regionsjef Jan Ove 
Halsøy (region 5) og rådgiver Heidi Rudaa (region 5). 
Fra NHO stilte adm. dir. Arne Kjensli, næringspolitisk 
rådgiver Torstein C. Jystad og leder i næringspolitisk 
avd. Per Langeland. 

Tunneloppgradering 
på Vestlandet

FOTO: Torgils Rogne
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Region 6  Trøndelag

Avisene skriver nesten daglig om vogn-
tog som har problemer på våre vinterve-
ger. Mange av hendelsene er knyttet til 
utenlandske biler, der sjåførene som oftest 
ikke har kompetanse til å ferdes på vin-
terføre. Dette kombinert med uegnet ut-
styr og dårlige vinterdekk skaper mange 
farlige situasjoner. Det er derfor gledelig 
at flere transportkjøpere står frem og tar 
ansvar for trafikksikkerheten på våre ve-
ger. Gjennom å stille krav til kompetanse 

og utstyr fremfor pris, tar de et verdivalg 
som tjener oss alle. Som forbrukere er det 
viktig at vi understøtter slike bedrifter 
gjennom å benytte deres produkter og 
tjenester. 

Vegvesenet avdekker omfattende 
lovbrudd i veidriften
Gjennom flere år har vi pekt på utfordrin-
gene innenfor veidriften. Vi har gått så 
langt at vi har kalt det en systemfeil. Det-

te har ført til mange opphetede debatter 
og ikke minst en rekke hovedentreprenø-
rer som helst har sett at vi har blitt brakt 
til taushet. Man hadde vel ikke regnet 
med at krimenheten hos Statens vegvesen 
tok tak i dette. Etter ett års etterforskning 
ble resultatet fremlagt, og resultatet var 
nedslående. Ved samtlige kontroller har 
man avdekket lovbrudd. Det dreier seg 
om fiktive fakturaer, bedrageri, juks med 
arbeidsdokumenter og ikke minst lov-
brudd innenfor lønns – og arbeidsbe-
tingelser. 

– Noen utnytter mulighetene til ekstra 
fortjeneste, andre har ingen intensjoner 
om å etterleve reglene, sier Jon Molnes 
som har ledet etterforskningen. Vi får 
håpe at dette medfører endringer innen-
for veidriften, slik at vi får den tjenesten 
vi betaler for. Det er også avgjørende for 
å sikre viktig kompetanse innenfor et kre-
vende yrke.

Den 12. desember besøkte vi Stiklestad skole der 96 elever 
fra 1.–3. trinn fikk lære om lastebilens blindsoner. 
Man skal ikke se bort ifra 
at Olav den helliges bane-
mann under slaget på 
Stiklestad i 1030, befant 
seg i kongens blindsone. 
Med andre ord, like aktu-
elt den gang som nå. 
Gamle Stiklestad skole var 
i bruk fra 1881 til 1971 før 
den ble erstattet av den nye 
Stiklestad skole. Skolen 
har i dag 207 elever fordelt 
på 7 trinn. 

Dagen startet innendørs 
med gjennomgang av hva 
som er viktig når man fer-
des ute i trafikken. Refleks 
er alfa og omega. Alle ble utnevnt til reflekspoliti og nåde de voksne som ikke bruker 
refleks. Dette blir nok fulgt opp i alle hjem heretter. Etter filmfremvisning, allsang 
(Marcus og Martinus selvfølgelig), pepperkaker og klementiner, ble det utetid med 
lastebiler fra P.R. Lunkan og Frøseth. Det var stor stas å få sitte bak rattet på en las-
tebil. Noen kunne nok tenke seg kjøring fremfor skole. De er noen hardinger, disse 
Verdalingene. En stor takk til alle som bidro til en flott og lærerik dag.

Kaos på vegene
Med det nye året kom også snøen. Ikke det at det ble  
ekstremvær, men likevel ble vi nok en gang tatt på senga. 

ROAR MELUM rm@lastebil.no0

Årsmøtene i gang
Startskuddet for årsmøtene ble den 16. 
januar. Fosen Lastebileierforening var 
først ut, og som vanlig var det meget godt 
oppmøte. Vi møttes i de nyoppussede lo-
kalene til Harald Årbogen. Vi var også så 
heldige at vi fikk besøk av lensmann Hall-
geir Stjern. Han snakket om hvor viktig det 
var med godt samarbeid mellom politiet 
og næringen. Det er vi som sitter på kom-
petansen rundt tunge kjøretøy og det er 
viktig at vi deler denne, slik at politiet får 
en best mulig forutsetning for sitt arbeid. 
Videre snakket han om opptreden ved 
ulykker. Her er det ingen tvil om at vi er en 
ressurs. Han fikk en oppfordring om å sitte 
på med en lastebil slik at han fikk se hvor-
dan arbeidsdagen er for oss. Han tok den 
på strak arm.
Vi fikk også nytt fra Dekkmann ved Kurth 
Brandvik og fra If ved Jahn Winge. Ellers 
gikk årsmøtet sin vante gang med gjen-
valg av styre. Det ble behandlet en sak og 
vedtaket ble som følger:

•  Fosen Lastebileierforening krever at alle 
veger åpnes for modulvogntog for å sik-
re like konkurranseforhold innenfor 
transportnæringen og øvrig næringsliv. 
Dette vil også bidra til å nå nasjonale 
klimamål.

Venner på veien besøkte 
Stiklestad skole

SUKSESS I VERDAL: Det ble en kjempedag for ungene på Stiklestad skole. Her 
var det mange som ikke var i tvil om hva de skal bli når de blir stor.



NLF HAR  
VALGT ALÅS
Alås har support 24/7 og det er livstidsgaranti på produktet.  
Det kreves ingen tid på verksted ved kalibrering/service.  
Produktet er CENELEC godkjent EN 50436-1 og EN 50436-2.  
For bestilling av NLF-tilbud på alkolås ring tlf. 992 86 624.

I samarbeid med  
Norges Lastebileier-forbund ALAAS.NO
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Region 7  Nordland, Troms og Finnmark

Ekstremt glatte veier i 
Nord-Norge medførte en 
alvorlig trafikkulykke i 
Troms 7. januar og ifølge 
rapporter fra våre medlem-
mer som frekventerer strek-
ningen Tromsø – Lofoten, 
var det tidvis så glatt at det 
burde vært innført generelt 
kjøreforbud.

8. januar reagerte politiet i Tromsø mot 
to tyrkiske vogntog som skulle levere ut-
styr til den nye vindmølleparken i Troms. 
Begge vogntogene var utstyrt med dekk, 
som ikke var egnet til kjøring på sommer-
føre – og langt mindre på såpeglatte vin-
terveier i Troms. Det ble umiddelbart 
ilagt kjøreforbud og det ble gitt forelegg 
for begge vogntogsjåførene.

Kompetanseutfordringer
Sjåførene av disse tyrkiske vogntogene 
snakket selvfølgelig ikke norsk, men kun-
ne ikke gjøre seg forstått på engelsk hel-

ler. Politiet hadde 
problemer med å 
skape forståelse for 
at de ikke kunne 
fortsette ferden 
med den utrustning 
som bilene hadde. 
Et døgn senere 
hadde sjåførene 

fremskaffet kjettinger av ymse kvalitet og 
kompetansenivået til sjåførene ble bekref-
tet da to sjåfører brukte to timer for å 
legge kjettinger på ett dekk. Da hadde de 
til alt overmål lagt kjettingen på med 

knastene inn mot gummien. 
Polititjenestemennene som var relativt 

uerfarne fikk hjelp av NLFs representant 
til å sjekke kjettingene og da hadde de 
lagt alle kjettingene feil vei – med unntak 
av en kjetting. De ble i tillegg poengtert 
at enkelte av kjettingene var av en kvalitet 
som ikke ville tåle de påkjenningene som 
normal kjøring medfører.

VG.no hadde et større oppslag på sine 
nettsidene om denne saken, og det har i 
ettertid ført til at flere bedrifter i Tromsø 
nekter å ta imot varer som blir transpor-
tert av useriøse og trafikkfarlige aktører. 

Statens vegvesen har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet satt 
i gang en KVU om innfarter til Tromsø. Denne omfatter hele sam-
ferdselssektoren. Det er bred deltakelse fra politikere, fagetater og 
organisasjoner, og fra Troms fylkeskommune. Departementet er også 
representert.

Det er et forsøk på å beskrive behov og løsninger for transportsek-
toren frem mot 2030 for Tromsøregion med omland. NLF ved re-
gionsjefen deltok også på det andre møtet som ble avholdt 16. janu-
ar i Tromsø. Dette er et langsiktig arbeid som man kan se frukter av 
først om noen år. 

Politiet reagerer på 
livsfarlig tungtransport

ODD-HUGO PEDERSEN ohp@lastebil.no0

NLF med i KVU for innfarter til Tromsø



Ullsfjordforbindelsen vil 
erstatte fergestrekningen 
Svendsby- Breivikeidet og 
tidsbesparelsen fra Lyng-
seidet til Tromsø vil være på 
om lag 20 min. 
I prosjektet ligger også en ny veilinje på 
Breivikeidet til erstatning for dagens vei, 
som har svært dårlige grunnforhold med 
store leireforekomster. Det blir videre en 
ca. 4 km lang tunell gjennom Nakkefjel-
let, bru over Skarmunken og Kjosen, og 
det er også lagt opp til punktutbedring av 
veien inn mot Lyngseidet. Prosjektet er 
foreløpig kostnadsberegnet til rundt tre 
milliarder. Prosjektet vil også gi vesentlig 
tidsbesparelse og kortere kjørelengde 
mellom Tromsø og Nord-Troms/ 
Vest-Finnmark.

Et fornuftig prosjekt
Prosjektet skal finansieres av fergeavløs-
ningsmidler, fylkeskommunale bevilg-
ninger og sannsynligvis en bompengean-
del. Det jobbes også med å få til et statlig 
bidrag inn i prosjektet. I tillegg sparer 
fylket seg rassikring av veien til Breivikei-
det fergeleie og Holmbuktura. Alt tatt i 
betraktning, et svært fornuftig prosjekt. 

Flere av NLFs medlemsbedrifter og 

regionsjefen deltok på møtet som fant 
sted på Breivikeidet samfunnshus 9. janu-
ar. På møtet fremmet NLF prosjektet 
som viktig for næringstransporten mel-
lom Tromsø og Vest-Finnmark og Nord-
Troms, samt viktigheten av en hurtig- 
gående ferge over Lyngen med høyere  
frekvens på avganger. Fylkesråd Ivar B. 
Prestbakmo mente at prosjektet tidligst 
kan være realisert i 2025.  

NLF på møte om Ullsfjordforbindelsen
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Start med smart fakturering og enkelt regnskap i 2019.  
Få gratis hjelp til overføring av dine data. 

Alt du trenger i ett system:
• Fakturering
• Regnskap
• Timeregistrering
• Lønn
• Gratis kurs, support og overføring av data
• Gjør alt selv, eller samarbeid med regnskapsfører

Ta kontakt med NLFs kontaktperson Daniel Kaspersen  
i Visma på telefon 909 31 918 / daniel.kaspersen@visma.com  
eller benytt deg av tilbudet på www.visma.no/NLF

*Gjelder første året.

Ordinær pris: kr 2028,- 
Priser per år og eks mva.

Medlemspris 
kr 1521,-

25% rabatt*Visma eAccounting
Faktura- og regnskapsprogram for små bedrifter
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Jubilanter:

50
05.03

Morten Natedal, 3924 Porsgrunn
Nestlederen i NLF Telemark fyller femti år i begynnelsen av mars. Han er daglig leder i Tipp Transport AS og 
sjonglerer totalt 67 lastebiler i en hel rekke bransjer. Selv startet han som sjåfør i 1989, da med kontinentkjøring i 
Scania 142. Han gikk deretter over til administrative stillinger i 1992. Familien, deriblant kona (og styremedlem i 

NLF!) Hilde Natedal, bikkja, samt hytte- og friluftsliv står høyt i kurs ved siden av jobben. Og så må vi ikke glemme at han er noe 
over snittet interessert i en obskur britisk fotballklubb. Hva var navnet igjen? Liverpool, ja. 

60
10.03

Olav Askjer, 3176 Undrumsdal
Det har snart gått 34 år siden Olav Askjer begynte sin lastebilkarriere, da med frakt av ståltanker for bedriften 
Botnestål AS i Holmestrand. Nå teller bedriften 23 lastebiler hvor noen er kranbiler tilknyttet tak- og husmonterings-
arbeid, andre er krokbiler som går for Norsk Gjenvinning, og noen er kapellbiler som kjører for Hydro i Holmestrand. I 

tillegg til å være lokallagsleder er Olav også vara i forbundsstyret for region 3. På fritiden er han gjerne på hytta i Tuddal.

60
23.03

Jan Hellestøl, 4580 Lyngdal
Som mange andre yrkessjåfører begynte Jan Hellestøl sin karriere med budbil. Som 18-åring kjørte han ut VG og 
Dagbladet i en Boble uten passasjersete(!). I dag er det fortsatt aviskjøring, småpakker og paller for handel og industri 
som står i fokus, men bilparken har vokst betraktelig til 8 biler fra Volkswagen Caddy til 19-tonns MAN lastebiler. Ved 
siden av bedriftsarbeidet i M.O Transport går det mye i jakt og friluftsliv for Jan, som fyller 60 den 23. mars.

50
26.03

Terje Davidsen, 3145 Tjøme
Motorinteressen står høyt i kurs hos Terje Davidsen, som blir 50 år den 26. mars. Når han ikke sitter bak rattet på en 
lastebil, er han gjerne å finne på bilcrossløp sammen med kone, barn og hund. Han begynte å kjøre tungbil i 1995 og 
etablerte T. Davidsen Transport i 2004. Han startet med en Mercedes, men gikk etter hvert over til Scania. Kjøringen i 

bedriften, hvor han både er sjef og eneste ansatt, består av tippkjøring og noe maskinflytting.

50
20.04

Hege Hovde Husby, 7224 Melhus
50-åringen på Melhus har kjørt lastebil siden år 2000, den gangen for Linjegods og Skogan Transport. I dag driver 
hun Flexfrakt AS med flere flotte biler i stallen og utfører oppdrag for Bring/Posten, Vaadan og Miniekspress Tromsø. 
På fritiden driver hun salg og import av husvogner fra Polen.

60
03.03

Jan-Helge Sellevoll, 6810 Førde
Jan-Helge Sellevoll er et kjent syn ute på vestlandsvegene i sin DAF XF 530 dekorert i Lerums  farger. Han kjører ut 
saft og syltetøy og returnerer med matvarer og diverse annet i retur. Når han ikke er på jobb kjører han gjerne 
motorsykkel eller spiller trekkspill. I tillegg kjører han flere hjelpesendinger i året til Litauen og Romania, noe han 

har gjort siden 1992. 

60
02.04

Ståle Petter Ødegård, 6220 Straumgjerde
Ståle startet sin karriere i 1980 og har derfor snart 40 år bak rattet. Han kjører Scania og har i dag en bil som han 
primært frakter møbler og isopor med.

60
03.04

Anne Holdhus, 2070 Råholt
Det er ikke mange som kjører større doninger enn de som Anne Holdhus har rattet i sin karriere. De færreste har nok opplevd 
å kjøre Caterpillar tipptruck og fraktet kull på Svalbard! Selv om Anne nå har fått kjøreforbud grunnet MS, er hun fortsatt 
sterkt engasjert i Lillestrøm og omegn Lastebileierforening, hvor hun sitter som kasserer og sekretær - siden 2006.



70
22.03

Sverre Thorvald Vik, 2750 Gran
Året var 1970 da Sverre startet med varekjøring i en Volvo, en geskjeft som etter hvert skulle spire og gro til å bli bedriften 
S.T. Vik Transport AS. I dag består bilparken av 12 Scaniaer som utfører tippkjøring, maskinflytting og langtransport. Sverre, 
som har vært engasjert i NLF lokalt på Hadeland, har nå overdratt driften av selskapet til sine to sønner.

70
01.04

Øystein Green, 7654 Verdal
Med en flunkende ny Scania 80 startet Øystein sin lastebilkarriere i 1969. På lasteplanet var det byggmasse, og det 
er det fortsatt den dag i dag. Men nå er det en 2016-modell Volvo FH16 750 som utgjør redskapen, og noe brøyting 
og strøing tar han også på seg ved siden av massetransporten. Øystein er også engasjert i NLF lokalt i Trøndelag.

75
01.03

Johan Mago, 1930 Aurskog
Her snakker vi om å være oppvokst i transportnæringen: Som 16-åring sto Johan Mago allerede som hjelpemann på 
farens tømmerbil. Tre år senere satt han selv bak rattet. I 1966 kjøpte han sin første bil, en Scania LS 76. Siden den 
gang har det blitt totalt 11 biler, derav fire Scaniaer, seks Mercedeser og til slutt en Volvo 750, samtlige brukt til 

tømmertransport. Johan feirer flere jubileumer i 2019: Han runder også 50 år som NLF-medlem og 10 år som deltaker i lokal- og 
fylkesstyrene. Han parkerte tømmerbilen i 2016 og koser seg nå mest med en veteranbil når han ikke er på småbruket på den svenske 
siden av Finnskogen.
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Faste tilbud til NLF-medlemmer

20 % rabatt på 
komplett brille

Synsundersøkelse 
inkludert digitalt netthinne- 
bilde og trykkmåling kr 490,-
(ordinær pris kr 690,-)

Førerkortundersøkelse 
inkl. attest kr 690,-  
(ordinær pris kr 790,-)
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Jubilanter:

Fødselsdager i mars

Fødselsdager i april

85 år
15.  Sven Andersen, 4849 Arendal

80 år
27.  Alf Hermansen, 3825 Lunde

75 år
1.  Johan Mago, 1930 Aurskog
3.  Jan Mo, 5610 Øystese
3.  Oddvar Nilsen, 8617 Dalsgrenda
10.  Bertel Strisland, 4525 Konsmo
14.  Jarl Arne Akersveen, 2040 Kløfta
17.  Odd Gullen, 3520 Jevnaker
18.  Knut Slåttsveen, 2850 Lena
22.  Kjell Arnold Noste, 9900 Kirkenes
28.  Lennart Smith, 8401 Sortland
29.  Egil Barth, 3261 Larvik

70år
3.  Odd H. Hermandsen, 9100 Kvaløysletta
13.  Helge Flåtelien, 3931 Porsgrunn
16.  Otto Skjåkødegård, 2690 Skjåk
22.  Sverre Thv. Vik, 2750 Gran
27.  Norodd Hagelund, 2410 Hernes
28.  Øyvind Jensen, 8201 Fauske
29.  Gunnar Rustad, 3420 Lierskogen

60 år
2.  Christian Haagensen, 6022 Ålesund
2.  Terje Rønningene, 3748 Siljan
3.  Jan Helge Sellvoll, 6810 Førde
3.  Hans Petter Sveen, 2867 Hov
6.  Kåre Henning Myklebust, 6153 Ørsta
10.  Olav Askjer, 3178 Våle
17.  Benn Hjelmervik, 3060 Svelvik
18.  Inge Olav Beinnes, 6788 Olden

20.  Bjørn Tøraasen, 2436 Våler i Solør
23.  Jan Hellestøl, 4580 Lyngdal

50 år
4.  Vidar Grav, 7506 Stjørdal
5.  Morten Natedal, 3902 Porsgrunn
8.  Trond Lundsten, 2831 Raufoss
12.  Tor Bringsverd, 4820 Froland
12.  Erik Hernes, 1362 Hosle
12.  Trond Veråsdal, 4820 Froland
23.  Ola Flateland, 4830 Hynnekleiv
25.  Knut-Erik Kjeserud, 1801 Askim
25.  Svein-Inge Westerås, 6216 Geiranger
26.  Terje Davidsen, 3145 Tjøme
26.  Bjarne Stornes, 9402 Harstad
29.  Tore Fredrik  Nilsen, 9900 Kirkenes
30.  Simen Grimsrud, 1555 Son

90 år
29.  Torleif Eide, 4239 Sand

80 år
27.  Birger Elvestad, 1718 Greåker

75 år
1.  Svein Dramstad, 1850 Mysen
4.  Kjell O. Hornstuen, 3402 Lier
5.  Per Inge Mogaard, 9360 Bardu
8.  Arne Johansen, 1615 Fredrikstad
20.  Per Berge, 4745 Bygland
26.  Svein Lindhjem, 3258 Larvik
28.  Svein Arne Nyborg, 3521 Jevnaker

70 år
1.  Øystein Green, 7650 Verdal
3.  Arvid J Olsen, 3145 Tjøme
8.  Leiv Økland, 5585 Sandeid
12.  Ole Magnar Merkesdal, 4072 Randaberg
15.  Ole Martin Sørsdal, 3164 Revetal
17.  Anne Lise Høgvoll, 2849 Kapp
18.  Torbjørn Leland, 4639 Kristiansand S
20.  Tore Nikkerud, 3320 Vestfossen
26.  Tor Sørlien, 2068 Jessheim
28.  Odd Ivar Wærness, 7590 Tydal

60 år
2.  Ståle Ødegård, 6220 Straumgjerde
3.  Anne Holdhus, 2070 Råholt
5.  Åge Hovd, 7165 Oksvoll
7.  Hallgeir Tiurdal, 8114 Tollå
9.  Eirik Valle, 8276 Ulvsvåg
10.  Harald Rostad, 8089 Bodø
16.  Knut Eidsvaag, 7270 Dyrvik
17.  Christer Grahn, 1630 Gamle Fredrikstad
17.  Ivar Holth, 2206 Kongsvinger
18.  Jan Gunnar Kløverød, 3748 Siljan
27.  Edmund Stave, 4580 Lyngdal

50 år
10.  Endre Refsland, 4052 Røyneberg
11.  Øyvind Jensen, 3825 Lunde
12.  Hege Hovde  Husby , 7224 Melhus
13.  Jørgen Røysland, 4646 Finsland
14.  Linda Leirvåg, 4230 Sand
15.  Geir Arne Losen, 7540 Klæbu
16.  Ole Anders Flekstad, 7732 Steinkjer

SPØR OSS OM
TRUCK DEAL

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

NLF 
TRUCK 
DEAL

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

utvalgte varer hos Circle K.

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

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

Rådgiver 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

64 NLF-MAGASINET 2019 • NR 1



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: Ove Erik Vika

Region 5: Nils Anders Larsen

Region 6: Oddbjørn Kristensen

Region 7: Rune Holmen

bard@solbergtransport.no 

orjan.brathen@martinsen.no 

johnerik@dgm.no 

oveerik.vika@sr-group.no

nils-ala@online.no 

oddbjørn@kristensenstransport.no 

holmtran@online.no 

90 78 22 12

98 21 56 08

98 24 10 21

91 66 55 30

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
Hilde Natedal hn@lastebil.no 958 76 908

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: Thomas Aarnes thomas@bulltrans.no 93 44 08 72 

Region 2: Iver Grini lamask@online.no 45 24 24 24

Region 3: Jan-Petter Abrahamsen semijan@online.no 95 19 94 46

Region 4: Kai Werdal kai@werdal.no 90 16 15 55

Region 5: Per Bortheim per@bortheim.no 95 11 45 30

Region 6: Sverre Fordal  97 03 87 02

E-post Mobil
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Sliter du med tunge  
tanker etter en ulykke? 
KONTAKT KOLLEGAHJELPEN!

Kollegahjelpen i NLF er et nettverk av vanlige NLF-medlemmer,  
som har fått opplæring i det å gi støtte ved kriser. Alle har skrevet 
under på et taushetsløfte, for at det dere snakker om skal bli 
mellom dere to. Kollega hjelpen er gratis og frivillig.  
ER DU I TVIL OM DU SKAL  KONTAKTE KOLLEGAHJELPEN?  
Gjør det! Finn kollegahjelpen i ditt område og ta kontakt.

Psykologvakten
Gjennom medlemskapet i NLF og i samarbeid med forsikrings- 
selskapet If, får du ved behov tilgang til psykologisk førstehjelp, 
uten henvisning fra allmennprakti serende lege. Du kan benytte 
tjenesten i forbindelse med alvorlige hendelser på arbeidsplassen 
eller i fritiden. Tilbudet gjelder også familien. 
Grønt nummer: 22 96 50 07

Ulykker i utlandet
Ved ulykker i utlandet fungerer Sjømannskirken  
som NLFs kollegahjelp.
Ring (+47) 95 11 91 81

Kollegahjelpen alarmtelefon: 415 44 400

BLI MEDLEM DU OGSÅ!
Bedriftens navn: Org. nr.:

Adresse: Postnr.: Poststed:

Telefon: Mobil: Telefaks: E-post:

Eier/daglig leder: Fødselsdato:

Type transport: Antall lastebiler: Antall varebiler under 3,5 tonn:

Sted: Dato: Underskrift:

VERVET AV
Navn: Medlemsnr.:

  Jeg har lest og godtatt NLFs etiske regelverk.

Ditt medlemskap trer i kraft så snart medlemsavgiften til NLF er betalt, og varer i 6 måneder etter at vi har mottatt din skriftlige oppsigelse.

Send inn kupongen på faks 22 20 56 15, eller gå inn på våre nettsider www.lastebil.no

Fylke Navn E-post MobilFylke Navn E-post Mobil

Kollegahjelpen

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

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

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

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

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

93 40 97 70
91 68 49 84 

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

91 87 91 00
41 50 72 00

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

48 12 48 60
91 18 76 24

91 81 72 43
91 69 30 59

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

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

99 52 69 96
91 39 69 69

48 04 12 08
99 21 71 15

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

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

90 62 41 88
91 74 78 98

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

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

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

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

evaka@live.no
tomsbilb@online.no
arne.yri@lifi.no

jov@vermelidtransport.no
maritlun67@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

thmikals@online.no
yngve@ybh.no

Steinar Enderød
Ole Johnny Sørensen
Freddy Aasheim
Jon Brødremoen

Tor Vidar Frydenlund
Nicolai Jakhelln
Geir Homlund
Geir A. Mo

Guttorm Tysnes
Arne Trondsen
Tore Velten
Mai Grete Skjelsvold

Jon Magne Aspelund
Anders Grønbrekk
Odd Haakenstad
Oddbjørn Vestli
Åge Widme

Eva Karin Høgberg
Tom Pedersen
Per Arne Yri

John Ove Villung
Marit Lund

Anne Lise Øverland
Magne Årvik
Jon Reidar Solstad
Vivi Solstad

Robert Birkeland
Ellef Steller

Steinar Solberg
Kjell N. Nilsen
Kai Nilsen

Endre Krakk
Harald Reinertsen

Arne Marås
Frode Børven

Arne Steinar Indrebø 
Knut Øvrebotten
Andreas Skrede

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

Per Morten Storhaug
Arnt Egil Aune

Olav Skarsbakk
Harald Ulven

Karstein Larem
Kjell Fredrik Solberg
Fred Karoliussen
Nils Harry Jakobsen

Arnold Hauan
Elling Haukebøe
Ann Pauline Eliassen
Karianne Ervik

Torbjørn Mikalsen
Yngve B. Harila

Østfold

Oslo/
Akershus

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder 

Rogaland

Hordaland

Sogn og 
Fjordane
 

Møre og 
Romsdal

Sør- 
Trøndelag

Nord- 
Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark



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



ALT I 
EN PAKKE!

ANSVARSFORSIKRING
tilpasset NLF-medlemmer

I samarbeid med:

Forsikringen er spesielt tilpasset bransjens  
behov for ansvarsforsikring:

Godsansvar
Speditøransvar

Løfte- og kranansvar
Bedriftsansvar  

Alt samlet i én pakke.

Forsikringen dekker økonomiske krav om du forårsaker 
skade – og juridisk bistand i forbindelse med saken. Våre 

jurister overtar saken, mens du kan jobbe som vanlig.

Ta kontakt med en av våre  NLF-spesialister på 21 49 71 
69 eller snakk med din faste kontaktperson i If.
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