
Norske myndigheter kan ikke være kjent med at et statseid foretak 
bedriver noe som nærmest kan beskrives som organisert transport- 
kriminalitet. – NLF-direktør Geir A. Mo. Side 28

   Nr. 2/2019  •  Årgang 72  •  www.lastebil.noUtgitt av Norges Lastebileier-Forbund

KREVER OPPVASK

Magasinet

Frikjent med NLF-hjelp i viktig prinsippsak: Kurs er ikke «annet arbeid»  Side 38-41

Side 28-36

Ruller ut neste 
fase i Fair Transport- 

satsingen
Side 8-14

Nye skandalefunn 
i Bring Trucking-saken

– NLF og NTF har fått nok

Norges yngste 
lastebileier?

Side 44-47



scania.com/v8

Med pålitelighet og kraft tar Scanias V8er seg frem der andre sliter.  
I utfordrende terreng og opp de bratteste bakker. I et halvt århundre har 
V8eren definert sitt territorium og satt standarden.
Vi ser frem mot de neste 50 årene.

50 år I V8-land
Når Fornuft møter Følelser



scania.com/v8

Med pålitelighet og kraft tar Scanias V8er seg frem der andre sliter.  
I utfordrende terreng og opp de bratteste bakker. I et halvt århundre har 
V8eren definert sitt territorium og satt standarden.
Vi ser frem mot de neste 50 årene.

50 år I V8-land
Når Fornuft møter Følelser



4 NLF-MAGASINET 2019 • NR 2

Innhold
Nummer 2 / 2019

28

22

Leder

Nyheter

Fair Transport på nett

Pilotbedrift med HMS i ryggmargen

Slik blir man Fair Transport-sertifisert

Nye medlemsavtaler i Fair Transport-ånd

For lav kjennskap til Kollegahjelpen

Transport & Logistikk 2019 snart fullbooket

Vinterdugnad med Venner på veien

NLF-diplomaten Olav Vefald takker av

Nye skandalefunn i Bring Trucking-saken

Full frifinnelse: Kurs er ikke «annet arbeid»

Ny kostnadsindeks for lastebiltransport

Norges yngste lastebileier?

Lærlingeintervjuet: Troy Egeland

Teknisk hjørne

Regionsider

Jubilanter

Gule sider

5
6
8

10
14
16
18
20
22
24
28
38
42
44
48
52
54
68
72

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.



5NLF-MAGASINET 2019 • NR 2

10

NLF har eksistert siden 1935. Gjennom disse 84 årene har vi utrettet mye 
og vunnet både store og små seiere. Nå ruller vi ut en av de kanskje  
største satsningene noensinne. I løpet av 2019 vil arbeidet som er lagt 
ned gjennom flere år for å etablere merkevaren Fair Transport endelig 
betale seg. Mens du leser dette, tester et knippe pilotbedrifter web- 
løsningen som skal sikre omfattende registrering og sertifisering etter 
Fair Transport-kravene innen kort tid. Når eventuelle barnesykdommer 
er luket bort, trykker vi på den store, grønne knappen og åpner domenet 
Fairtransport.no for alle NLF-bedrifter.

Det betyr at innen neste magasin er ute i hyllene, vil forhåpentlig 
hundrevis av transportører over hele landet ha gjort seg kjent med  
kravene som stilles i Fair Transport-programmet. Mange vil allerede ha 
oppnådd sertifisering, mens andre vil bli veiledet videre gjennom prosessen med hjelp fra NLFs  
bedriftsrådgivere.

Tankegangen er enkel: Fairtransport.no skal være et «datingnettsted» hvor seriøse transport- 
kjøpere raskt og enkelt kan finne transportører som leverer dokumentert kvalitet. Kravene som 
stilles er slett ikke få, og mange vil nok måtte innføre nye systemer og rutiner for å kunne kalle seg en 
Fair Transport-bedrift. Gevinsten er samtidig åpenbar. Ved å kunne måle og synliggjøre kvalitets- 
arbeidet, vil transportkjøpere lettere kunne ivareta sitt lovpålagte ansvar ved bestilling av tran- 
sporttjenester. Det blir også mye vanskeligere å forsvare kjøp av «umulig» billige transporttjenester 
fra useriøse aktører.

Årsaken til at NLF satser så hardt på Fair Transport-merkevaren, er opplagt: Det er på høy tid med 
en holdningsendring. Først og fremst hos transportkjøperne, men også hos myndighetene og hos 
publikum generelt. For en ting er helt tydelig. Billig og useriøs transport får ikke bare ringvirkninger 
for norske arbeidsplasser, for næringens omdømme og for miljøet. Det koster også liv. 

Denne vinteren har dessverre tydeliggjort koblingen mellom bunnpristransport og risikoen for 
alvorlige ulykker. Samtidig har vi også sett eksempler på hvordan myndighetene viser vilje til å ta 
grep. Antallet kontroller øker og det hasteinnføres skjerpede krav. Men hva hjelper det, når vi vet at 
et statseid foretak er en av de sterkeste bidragsyterne til den negative prisspiralen?

Mer enn et halvt år har gått siden NLF-Magasinet sist skrev om Bring Trucking-skandalen. Det 
betyr slett ikke at saken har ligget død i mellomtiden. Tvert imot - redaksjonen har fortsatt kart- 
leggingsarbeidet med ett mål for øyet: Er det mulig å påvise at selskapet faktisk følger loven, slik 
Posten Norge gjentatte ganger har hevdet?

Fordi selskapet ikke har ønsket å innvilge innsyn i virksomheten, har man i stedet måttet benytte 
seg av alternative metoder for å avdekke sannheten. Og det har gitt resultater. Lenge har vi lurt på 
hvilke arbeidsvilkår sjåførene blir tilbudt av sin statseide arbeidsgiver. Nå sitter vi endelig med fasiten.

Følger Bring Trucking lover og regler? I denne utgaven av NLF-Magasinet kan du selv lese og gjøre 
deg opp din mening om det er slik et selskap eid av den norske stat bør opptre. 

Fair Transport 
– et verktøy som 
kan redde liv

Leder
Administrerende direktør Geir A. Mo

Fairtransport.no 
skal være et 
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transportkjøpere 
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AKTUELT & SMÅSTOFF

Volvo lanserer nå sin FH med I-Save for å gi 
rekordlavt forbruk ved langtransport. Dette 
skal de oppnå gjennom en kombinasjon av 
den nye D13TC-motoren og en rekke spennen-
de innovasjoner, deriblant en ekstra «turbo» i 
eksosen. 

Syv prosent - det høres ikke ut som mye. 
Men i transportsammenheng kan det utgjøre 
enorme kostnader, spesielt når man snakker 
om reduksjon i drivstofforbruk. Derfor jager 
produsentene stadig videre i søken etter mer 
effektive drivlinjer. 

Volvo Trucks’ nye oppskrift for å oppnå dette 
er som følger: Du tar den mest drivstofføkono-

miske motoren, en såkalt D13TC-enhet med 
patenterte bølgeformede stempler (som man 
antar skal være veldig effektivt), dytter inn en 
ekstra turbin i eksosstrømmen for maksimal 
utnyttelse av overflødig energi, monterer nye 
og mer drivstoffeffektive bakaksler og laster 
opp en oppdatert versjon av Volvos intelligente 
cruisekontrollsystem I-See.

Summen av disse løsningene skal altså gi inn-
til syv prosents lavere forbruk. Når langtranspor-
tører ofte ryker på en halv million kroner eller mer 
i drivstoffutgifter på et enkelt kjøretøy i løpet av 
et år, kan plutselig syv prosent utgjøre flere titalls 
tusen kroner i besparelse.

7% lavere forbruk? Ja takk!

JO FLERE I-ER, JO BEDRE: Ved å kombinere I-Cruise, I-Roll, I-See og I-Shift med den nye 
D13TC-motoren, får man I-Save. I-nnlysende nok. Foto: Volvo Trucks

Nå kan du  
møte denne 
selvkjørende 
lastebilen på 
svenske veger
Teknologibedriften Einride og DB Schen-
ker har fått grønt lys fra svenske 
myndigheter til å sette i gang fast  
kjøring med den selvkjørende godsbilen 
T-Pod på utvalgte strekninger på det 
svenske vegnettet. Avgjørelsen kom kort 
tid etter at vegmyndighetene gjennom-
førte en såkalt «Site Acceptance Test» 
(SAT) sammen med produsenten  
Einride på den aktuelle strekningen i 
Jønkjøping i mars. Bilen vil nå settes i 
drift med daglig transport av gods mel-
lom et varehus og en terminal. Kjøring- 
en på offentlig veg er riktignok svært 
begrenset og omfatter kun noen hundre 
meter, men dette markerer likevel et 
gjennombrudd i lovgivningen knyttet til 
selvkjørende godsbiler i samhandling 
med øvrig trafikk.
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Enighet om CO2-krav for nye lastebiler fra 2025
NOx-utslipp er i praksis eliminert på nye lastebiler takket 
være strenge EU-krav. Denne vinteren kom EU-rådet og 
EU-parlamentet til en enighet om nye regler som også skal 
gjelde CO2-utslipp. De nye kravene vil gjelde fra 2025 og  
skal sikre 15 prosent lavere utslipp i forhold til 2019-nivå.  
Fra 2030 strammes kravene ytterligere inn, da skal snittet 
reduseres med 30 prosent i forhold til 2019-utslippene. 
Lastebilprodusenter som ikke klarer å nå disse målene,  
vil bli straffet med økonomiske sanksjoner.



Alle lastebiler som produseres etter 15. juni 
skal være utstyrt med en såkalt smart-tacho-
graf. Continentals VDO-løsning er klar, men 
Stoneridge, som leverer fartskrivere til Scania, 
har ikke ferdigstilt sin versjon. I tillegg har det 
dukket opp utfordringer knyttet til utstedelse av 
verkstedkort i enkelte land.

2019 markerer et viktig skille i arbeidet for å 
styrke kontrollinnsatsen mot useriøse transport- 
aktører. Ved å innføre såkalt smart-tachograf 
kan man spore et kjøretøys historiske bevegel-
ser gjennom satellittnavigasjon (GNSS) og hen-
te ut mye mer data enn man kan i dag.

Den nye tachografløsningen skulle egentlig 
rulles ut fra mars 2018, men denne fristen ble 
utsatt til 15. juni 2019 for å kunne la leveran-
dørene ferdigstille sine løsninger, samt å for- 
berede de enkelte EU-landene på den praktiske 
overgangen.

Begynner å haste for Stoneridge
Under en tachograf-workshop i Brussel hvor 

leverandørene presenterte status for sitt arbeid 
nylig, ble det klart at Continentals VDO-løsning 
er klar for bruk. Det samme kunne imidlertid 
ikke sies om Stoneridge, som leverer fart-
skrivere til mange Scania-laste-
biler. I et påfølgende brev 
gjorde EU-kommisjonen 
det klart at det likevel 
ikke blir snakk om 
noen utsettelse av 
fristen, som blir 
stående ved 15. 
juni. Med andre 
ord: Det begynner å 
haste for Stonerid-
ge.

– Må være  
likhet for alle
Mer bekymringsfullt er det at tre 
medlemsland melder om forsinkelser i 
arbeidet med å utstede verkstedkort til de nye 

smart-tachografene. Dette gjelder Litauen,  
Ungarn og Hellas.

– Arbeidet med innførsel av smart-tachograf 
fortsetter som planlagt. Men det er vik-

tig at disse etternølerne får ikke 
innvilget spesialavtaler, 

som i praksis vil gi dem 
rom for å kunne  

benytte seg av de 
gamle fartskriver-
ne i en lengre  
periode enn øv- 
rige medlems-
land. Det må 
være likhet for 

alle. Er man ikke 
klar til å ta imot las-

tebiler med smart- 
tachograf etter 15. juni, da 

må man heller utføre service på 
bilene i nabolandene som har oppfylt 

fristene, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Smart-tachograf skal innføres fra juni 
– Stoneridges løsning er enda ikke klar

NESTE GENERASJON: Slik ser VDOs nye 
smart-tachograf ut. Den vil du kunne finne i 

mange nye lastebiler etter 15. juni. Foto: 
Continental / VDO
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Fair Transport:

– Det er dette målet vi har arbeidet mot 
hele tiden. Til høsten vil transportkjøpere 
over hele landet kunne gå inn på Fair-
transport.no og raskt og enkelt finne Fair 
Transport-bedrifter i sitt område. En vil 
samtidig få tilgang på all rele-
vant dokumentasjon som 
bekrefter at transpor- 
tøren er kvalitetsbevisst 
og tar ansvar, noe sta-
dig flere seriøse tran- 
sportkjøpere etter-
spør, forteller direk-
tør i Norges Lastebi-
leier-Forbund (NLF), 
Geir A. Mo. 

Åpner for full  
registrering i april
Når NLF-Magasinet går i trykken vil 
en rekke utvalgte pilotbedrifter ha gjen-
nomført en testperiode hvor de har fått 
tilgang til registreringsverktøyet på por- 
talen Fairtransport.no. Tilbakemeldinge-
ne de gir vil bli registrert og fulgt opp, slik 
at løsningen blir så strømlinjeformet og 
målrettet som overhodet mulig før endelig 
lansering innen kort tid.

– Vi sikter oss inn på å kunne åpne for 
registrering av øvrige NLF-bedrifter i 
slutten av april, opplyser markedsdirektør 
Kjell Olafsrud. Han har hatt det overord-
nede ansvaret for utformingen av Fair 
Transport-merkevaren i Norge og gleder 
seg stort til å se det ferdige resultatet.

Ledes gjennom  
registreringsprosessen
Besøkende på portalen vil bli gitt to for-

skjellige valg - enten å klikke seg videre 
som transportkjøper, eller som transport-
selger. Kjøperne blir ledet videre til en 
kartoversikt over Fair Transport-bedrifter, 

samt et søkeverktøy med mulighet for å 
finne egnede transportører etter 

flere definerte bransjer og 
kriterier.

Transportselgerne 
ledes gjennom en 
trinnvis registrerings-
prosess hvor man  
fyller inn bedrifts- 
informasjon og laster 
opp relevant doku-

mentasjon ved hvert 
enkelt punkt. Når man er 

ferdig, revideres søknaden 
og dokumentasjonen. 

– Hvis alt er i orden, vil man få inn-
vilget status som Fair Transport-bedrift. 
Hvis noe mangler, vil rådgiverne ta  
kontakt og bistå videre i godkjennings- 
prosessen, forteller Olafsrud.

Kan bli en øyeåpner for mange
Han forstår at mange vil oppfatte noen av 
kravene som strenge, men tydeliggjør at 
dette er nødvendig for å kunne dokumen-
tere kvaliteten i bedriftene.

– Fairtransport.no skal være mer enn en 
«datingtjeneste» for transportkjøpere og 
–selgere. Vi håper det også blir en øye- 
åpner for de bedriftene som i dag ikke har 
gode verktøy for å dokumentere kvalitets-
arbeidet i virksomheten. På sikt vil dette 
bidra til å løfte kunnskapsnivået og hjelpe 
transportbedrifter opp på et helt nytt nivå, 
uavhengig av størrelse og bransje.

– En ny tid for seri øse transportører
Etter et grundig forarbeid er Fair Transport-merkevaren  
endelig inne i sin neste fase. Snart lanseres nettportalen 
Fairtransport.no hvor det innen kort tid åpnes for omfattende 
registrering av kvalitetsbevisste bedrifter.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

Vi sikter oss inn på å  
kunne åpne for registrering 

av øvrige NLF-bedrifter i 
slutten av april.

Fair Transport- 
arbeidet 
år for år:



9NLF-MAGASINET 2019 • NR 2

– En ny tid for seri øse transportører

Fairtransport.no skal være 
mer enn en «datingtjeneste» for 
transportkjøpere og –selgere. Vi 

håper det også blir en øyeåpner for 
de bedriftene som i dag ikke har 
gode verktøy for å dokumentere 

kvalitetsarbeidet i virksomheten.

Fair Transport-merkevaren blir 
lansert. NLF drar ut på en omfat- 
tende turné for å vekke interessen 
for konseptet hos både medlems-
bedrifter, transportkjøpere og 
myndigheter. Tilbakemeldingene er 
overveldende - dette ville både 
næringen og politikerne ha.

Fase to iverksettes, hvor NLFs 
bedriftsrådgivere reiser landet 
rundt og gjennomfører kurs rundt 
innholdet og kravene som stilles i 
Fair Transport-programmet. Mange 
hundre sjåfører og bedriftseiere 
gjennomgår opplæring og klar- 
gjøres for sertifisering.

Nå innledes den siste fasen, hvor alle 
NLF-bedrifter får mulighet til å bruke 
registreringsverktøyet på portalen 
Fairtransport.no og sertifisere seg 
etter Fair Transport-standarden. Den 
samme portalen vil også bli benyttet 
av transportkjøpere på utkikk etter 
seriøse transportører.

Fair Transport- 
arbeidet 
år for år:

2017 2018 2019

I STØPESKJEEN: Slik vil hovedsiden på 
portalen Fairtransport.no se ut. Her skal 
transportkjøpere raskt og enkelt kunne 
finne seriøse transportører som leverer 

dokumentert kvalitet.



– Dette er veldig spennende. Vi har  
presentert Fair Transport for flere tran- 
sportkjøpere, som viser stor interesse for 
konseptet Vi ser at merkevaren allerede 
er i ferd med å spre seg blant kundene, 
sier daglig leder Per Esben 
Kristiansen i Kristiansen 
Kran & Transport AS.

Mossebedriften har 
16 ansatte og 13  
biler, hvorav alle 
bortsett fra én er 
kranbiler. De er 
også blant et tjue-
talls utvalgte pilot-
bedrifter som nå 
gjennomgår NLFs 
nye webløsning for å 
finne eventuelle forbe-
dringspunkter før domenet 
Fairtransport.no åpnes for regi- 
strering for alle NLF-bedrifter senere 
denne våren.

Fra tankbil til kranbil
Det er slett ikke tilfeldig at Kristiansen 

Kran & Transport nå velger å sertifisere 
seg etter Fair Transport-standarden.

– På mange måter er dette et program 
som nærmest er skreddersydd for oss. Vi 
har hatt med oss en systematisk til- 

nærming til HMS-arbeidet  
siden tidlig på åttitallet, da 

jeg deltok på et av de 
aller første ADR-kur-
sene som ble arran-
gert her i landet.

Etter å ha kjørt 
tankbil i en tiår-
speriode valgte 
bedriftseieren å 
skifte beite og eta-

blere firmaet Kristi-
ansen Kran & Tran- 

sport i 1994.
– Det ble stadig viktigere 

å tilbringe tid med familien. Da 
måtte jeg legge om driften, og valgte der-
for å bytte bransje. Men HMS-tankegan-
gen ble med videre. Heldigvis er sikker-
hetsarbeidet i kranbilbransjen også veldig 
bra. Det må det jo være, når en ofte  

Fair Transport:

Pilotbedrift 
med HMS i 
ryggmargen
Arbeidet med å ferdigstille Fair Transport-programmet 
er nå i sluttfasen, og en rekke pilotbedrifter kvalitetssikrer 
webløsningen. En av disse bedriftene er Kristiansen Kran 
& Transport AS, som identifiserer seg tydelig med kjerne-
punktene i programmet.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0
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opererer på byggeplasser med mange  
risikomomenter, sier Kristiansen.

Forenklet hverdag med KMV
Systematikken ble likevel løftet til et nytt 
nivå etter at bedriften fikk besøk av  
Arbeidstilsynet for noen år siden.

– De fant ut at alt var på stell, med unn-
tak av en signatur på et avtaledokument 
med bedriftshelsetjenesten. Det løste seg 
rimelig raskt. Samtidig hyret jeg inn et 
eksternt selskap som gjennomgikk alle 
prosedyrene våre og kom med konkrete 
forslag til forbedringer. Siden den gang 
har vi bare fortsatt med kvalitetssik- 
ringen.

I disse dager har Kristiansen Kran & 
Transport igangsatt arbeidet med å digi-
talisere store deler av dokumentasjonen 
som benyttes i det daglige arbeidet. Det-
te gjøres med NLFs kvalitetssystem 
KMV, som er et viktig verktøy for Fair 
Transport-bedrifter.

– Jeg fikk datteren min på 16 til å gjen-
nomgå og legge inn all informasjon inn i 
det digitale KMV-systemet. Tidligere 
måtte vi ajourføre denne informasjonen 
manuelt et par dager i uka, men det  
slipper vi nå. I KMV kan vi også legge 
inn utløpsdatoer på godkjenninger og 
sertifikater, som vi må ha svært mange av 
i kranbilbransjen, sier Kristiansen. 

Nå begynner bedriften for alvor å  
høste fruktene av denne digitaliseringen:

–  Varslene om utløpende sertifikater 
tikker jevnlig inn i KMV-systemet, som 
gjør det mye lettere å planlegge fornyelser 
og andre tiltak i god tid.

Til byggeplassen med  
varebil på planet
Fair Transport-bedriftene måles etter 
konkrete parametere i tre forskjellige  
kategorier: trafikksikkerhet, miljø og so-
sialt ansvar. Kristiansen Kran & Tran- 
sport er allerede kjent for et unikt tiltak 
som passer som hånd i hanske i samtlige 
av disse punktene.

– Før vi kjører kranbilen ut til 
oppdragsstedet, heiser vi en 

GODT ARBEIDSMILJØ: Daglig leder Per Esben Kristiansen 
og Terje Slettvold i Kristiansen Kran og Transport tar godt 
vare på de ansatte. – Det er ingen sjåfører som slutter 
hos oss. Det må jo være et godt tegn! 
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Fair Transport:

mindre varebil på lasteplanet som vi tar 
med oss. Mens kranbilene blir stående 
igjen på byggeplassen, bruker vi disse  
varebilene som transportmiddel til og fra. 
Slik både sparer vi miljøet for økte  
utslipp, bedrer trafikksikkerheten og sen-
ker belastningen for sjåføren siden vi  
bruker et mindre kjøretøy i trafikken.

Kristiansen mener det er bra at Fair 
Transport-programmet forplikter, og at 
terskelen for sertifisering ikke bør være 
for lav. 

– Det må ikke være for enkelt å bli en 
Fair Transport-bedrift. Det er bra at det 
stilles målbare krav som utelukker de  
aktørene som ikke har hodet på rett sted. 
Da jeg hørte om den årlige revisjonsord-
ningen, ble jeg sikker på at vi måtte være 
med. Da forsto jeg at dette ikke bare er et 
klistremerke, men et forpliktende pro-
gram som krever at en følger opp.

– Kommer aldri i mål
Han tror at medlemsbedrifter som deltar 
i Fair Transport vil se en positiv effekt, 
ikke bare omdømmemessig, men også 
rent økonomisk.

– Jeg er med på Fair Transport for å 
bidra til en positiv endring. Men jeg tror 
at vi skal klare å innhente besparelser bare 
med KMV-systemet alene, og på sikt vil 
det forhåpentligvis bli en enda større  
effekt når også kundene begynner å bru-
ke nettportalen.

Han understreker viktigheten av å  
ansvarliggjøre transportkjøperne.

– Mange kunder tar tydelig ansvar og 
sprer en HMS-tankegang til sine under-
leverandører. Det har vi sett mange  
eksempler på i tank- og kranbilbransjen. 
Nå gjelder det å sørge for at også tran- 
sportkjøpere i andre bransjer endrer hold-
ningene sine i en positiv retning. Jeg har 
en forventning om at transportkjøperne i 
stadig større grad vil banke på døra hos 
seriøse bedrifter.

Samtidig mener Kristiansen at det in-
terne HMS-arbeidet aldri må stoppe opp.

– Vi kommer aldri i mål, dette skal hol-
des ved like hele tiden. Det er ikke umu-
lig at enkelte bedrifter vil slite med å 
opprettholde kvalitetsnivået år etter år, 
men det betyr jo at de som står igjen er 
kremen av kremen. Det blir som andre 
omgang i skiflyvning. Bare de beste kom-
mer videre, avslutter han. AMBASSADØR: Når Per Esben Kristiansen møter transportkjøpere, løftes Fair Transport frem som et viktig verktøy.
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Det må ikke være for 
enkelt å bli en Fair Transport- 

bedrift. Det er bra at det stilles 
målbare krav som utelukker de  

aktørene som ikke har  
hodet på rett sted»

Dette er 
Kristiansen Kran & 
Transport AS
•  Etablert av Per Esben 

Kristiansen i 1994, har nå 
16 ansatte

•  Spesialiserer seg på bygg  
og anlegg med totalt 12 
kranbiler, samt en trekkvogn

•  Opererer primært i Follo  
og Romerike

Per Esben er også leder i Moss og 
Omegn Vognmannsforening, hvor 
kona Yvonne er sekretær i tillegg 
til å være styremedlem i bedrif-
ten. Sammen har de døtrene Linn 
og Elizabeth. Sistnevnte er nå 16 
år og deltar på alle NLF-samling- 
er, og er på god veg inn i lastebil- 
yrket.

DOKUMENTERT KVALITET: Terje Slettvold peker ut sitt 
HMS-bevis på veggen. Kompetanse står høyt i kurs i 
Kristiansen Kran & Transport.

FRA ANALOGT TIL DIGITALT: Bedriften er godt i gang med å 
overføre analoge systemer til NLFs heldigitale KMV-system. 
Fordelene ved dette har allerede gjort seg synlige.

FRA TANK TIL KRAN: Kristiansen skiftet beite 
fra tankbil- til kranbilkjøring da han startet 
bedriften i 1994. HMS-tankegangen tok han 

med seg videre.

HMS-TANKEGANG: Ved å sette igjen kranbilene på oppdragsstedet og kjøre varebil til og fra byggeplassen, sparer de 
miljøet samtidig som ulykkesrisikoen og sjåførens belastning reduseres. Foto: Kristiansen Kran & Transport AS
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Fair Transport:

– Fair Transport kan og skal være seriøse 
transportørers beste verktøy for å skille 
seg fra øvrige konkurrenter når man  
vurderes av transportkjøpere. Derfor hå-
per vi at så mange som mulig nå igang-
setter registreringsprosessen av sin be-
drift, sier markedsdirektør Kjell Olafsrud. 

NLF hjelper deg ved alle trinn
Han understreker at selv om kravene kan 
virke omfattende, vil NLF bistå med råd-
givning og assistanse til alle som spør.

– Vårt mål er at så mange som mulig 
oppnår Fair Transport-sertifisering. Det
innebærer at

mange bedrifter må dokumentere kvali-
teten sin på måter de kanskje ikke har 
gjort før. Men NLF har alle verktøyene 
og systemene man trenger, og vi bistår 
selvfølgelig med å hjelpe bedriften i gang.

Systemene han sikter til er blant annet 
trafikksikkerhetsprogrammet If Aktiv 
sikkerhet og kvalitetssystemet KMV.

– Man kan også benytte seg av andre 
systemleverandører, så lenge man oppfyl-
ler de samme definerte parameterne 
knyttet til trafikksikkerhet, miljø og  
sosialt ansvar som ligger i Fair Transport.

Hente bedriftsinforma-
sjon fra www.lastebil.no

For å gjennomføre registreringen, må 
bedriften ha et eksisterende NLF-med-
lemskap. Alle NLF-medlemmer har 
tilgang på et eget medlemsområde på 
Lastebil.no hvor all relevant informasjon 
om bedriften skal ligge inne. Hvis 
bedriften er NLF-medlem men enda ikke 
har logget seg inn på Lastebil.no, kan 
man enkelt få innloggingsinformasjon 
ved å taste inn e-postkontoen man har 
benyttet ved medlemsregistrering og 
trykke «glemt passord». Da blir et nytt 
passord tilsendt til e-postadressen, som 
deretter kan brukes for å logge inn på 
Lastebil.no.  Deretter kan bedriften 
legge inn all bedriftsinformasjon som 
senere vil bli benyttet under registre-
ringsprosessen på Fairtransport.no.

Laste opp alle 
relevante dokumenter

Fair Transport-bedrifter måles  
etter flere målbare parametere. Dette 
skal dokumenteres på forskjellige måter, 
blant annet gjennom å kunne fremvise 
en godkjent trafikksikkerhetspolicy, at 
bedriften benytter et trafikksikkerhets-
program med tilhørende gjennomført 
kurs (If aktiv sikkerhet eller lignende), 
dokumentasjon av bedriftens HMS- 
system (KMV eller lignende) med mer. Først 
når alle påkrevde dokumenter er lastet 
opp, får man «grønt lys» for å gå videre til 
neste trinn i registreringsprosessen.

Ekstern godkjenning 
av søknad

Når bedriften har fått «grønt lys» ved 
samtlige trinn i prosessen og fullført 
registreringen, gjennomgås søknaden 
manuelt av NLFs bedriftsrådgivere. Det 
innebærer at den innsendte dokumenta-
sjonen blir verifisert og kontrollert. Når 
dette arbeidet er gjennomført, mottar 
man en bekreftelse på at bedriften  
er godkjent og har oppnådd Fair  
Transport-sertifisering.

Fair Transport- 
registrering på  
1-2-3fairtransport.no

Slik registrerer du bedriften på

1

2

3

For å bli en Fair Transport-bedrift må du gjennomføre  
en registreringsprosess på Fairtransport.no. Hvis du har 
sysakene i orden kan du følge denne guiden for å oppnå  
Fair Transport-sertifisering på 1-2-3.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0



Vår kompetanse - din trygghet

Kontakt: 971 02 242 / transportkompetanse.no

Vår kompetanse - din trygghet

Førerkort Kurs

Vår kompetanse - din trygghet

Rådgivning
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Forsikringsavtaler, 
kurs og psykologisk 
førstehjelp
If er NLFs desidert største samarbeids-
partner, som ikke bare bidrar gjennom 
å gi medlemmene unike prisavtaler og 
rabatterte forsikringer til både bedrif-
ten og privat. De deltar også aktivt i 
arbeidet med å utforme programmer 
som kan redusere antall ulykker og for-
bedre hverdagen til de ansatte i tran- 
sportsektoren. Tilbudet If Aktiv Sikker-
het er en viktig del av Fair Transport- 
programmet og består av kurs og vei-
ledning gjennom NLFs bedriftsråd- 
givere. I tillegg får alle ansatte og an-
sattes familier tilgang på psykologisk 
førstehjelp hvis det skulle skje en ulyk-
ke eller traumatisk hendelse i sam-
menheng med arbeidet.

Miljøvennlige  
pendlerbiler
Mange ansatte i transportnæringen 
pendler til eller fra arbeidsstedet, og 
da kan bruk av leiebiler være nødven-
dig for å få kabalen til å gå opp. 
Nordea har nå skreddersydd et leas-
ing-tilbud for NLF-bedrifter og deres 
ansatte, som sikrer tilgang til de mest 
miljøvennlige bilene på markedet - 
deriblant BMW i3 og Nissan Leaf - til 
svært fordelaktige priser og fleksible 
løsninger.

Et steg nærmere 
Fair Transport med 
gode medlemsavtaler
Vurderer du å melde bedriften inn i Fair Transport- 
programmet? Her har du noen tips til hvordan du kan 
benytte fordelene som allerede ligger i medlemskapet til  
å komme nærmere målet.

– Fair Transport er tuftet på tre kjerneområder: trafikksikkerhet, miljø 
og sosialt ansvar. Derfor utvikles det hele tiden nye avtaler med sam- 
arbeidspartnere som kan hjelpe NLF-bedrifter å styrke sitt arbeid på 
disse områdene, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Flere nye avtaler tegnet
Bare de siste månedene er det etablert mange nye allianser som sikrer 
medlemmene unike fordeler. Disse kommer i tillegg til en rik flora av 
avtaler som i lang tid har gitt NLF-bedriftene et fortrinn i arbeidet mot 
en mer profesjonell og trafikksikker transportnæring.

I denne oversikten får du en gjennomgang av de avtalene som konkret 
kan gi avkastning innen trafikksikkerhet, miljø og sosialt ansvar. For en 
komplett liste over samarbeidspartnere, gå inn på www.lastebil.no/ 
medlem.

Medlemsavtaler:

TRAFIKK-
SIKKERHET MILJØ

SOSIALT
ANSVAR

TRAFIKK-
SIKKERHET MILJØ

SOSIALT
ANSVAR

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

NY



Markedets ledende 
alkolås-system
Promillekjøring er heldigvis ikke et 
stort problem i Norge, noe som i ve-
sentlig grad handler om forebyggende 
arbeid. Ved installasjon av alkolås  
bidrar man positivt til dette arbeidet, 
samt sender et tydelig signal både til 
egne ansatte og kunder om holdninge-
ne bedriften står for. Alås leverer mar-
kedslederen AutoWatch, et «idiotsik-
kert» system med god driftsstabilitet 
og kundevennlig oppfølging. Nå får 
NLFs medlemmer tilgang til dette 
systemet til svært fordelaktige priser.

For rabattkoder og 
nærmere detaljer om 
de enkelte tilbudene, 
gå inn på: 

og videre inn på 
«Våre samabeids- 
partnere».

NB: Enkelte tilbud 
og prisavtaler krever 
innlogging på NLFs 
lukkede medlems- 
område.

Miljøvennlig drivstoff 
og sunne matvarer 
Ikke bare får du drivstoff til svært gun-
stige priser fremforhandlet av NLF på 
vegne av medlemsbedriftene. Du kan 
også nyte godt av tilgang på marke-
dets reneste biodrivstoff. Circle Ks 
HVO100 er det eneste som er garantert 
fritt for regnskogfiendtlig palmeolje. 
Tanker du biodrivstoff hos Circle K, kan 
du derfor ha helt ren samvittighet, 
samtidig som miljøbevisste kunder 
kan finne trygghet i at ditt CO2-utslipp 
reduseres med inntil 85 prosent. De 
ansatte i bedriften får også fordeler 
som tilgang til Truck Deal, som gir for-
delaktige priser på sunne matvarer på 
stasjonene.

MILJØ
SOSIALT
ANSVAR

Lavere forbruk  
og tryggere kjøre- 
egenskaper
Gode dekk med lav rullemotstand kan 
spare både økonomien og miljøet i 
form av redusert drivstofforbruk, i til-
legg til at de også sikrer bedre kjøre- 
egenskaper. Det er samtidig viktig å 
sørge for at det kjøres med optimalt 
dekktrykk. Bare noen prosent feil kan 
gi stort utslag på drivstoffregningen, i 
tillegg til å påvirke kjøreegenskapene 
negativt. Dekkmann bistår både gjen-
nom gode priser på kvalitetsdekk, 
samt ved å tilby systemet Fleetfox, 
som overvåker dekktrykk og varsler 
hvis trykket faller. Slik sikrer man både 
gode dekk, og at disse brukes riktig - 
til fordel for både selskapet, lastebil-
sjåføren og medtrafikantene.

TRAFIKK-
SIKKERHET MILJØ

SOSIALT
ANSVAR

TRAFIKK-
SIKKERHET

SOSIALT
ANSVAR

NY

Kamera med  
radarteknologi
Å dokumentere egen kjøreadferd blir 
stadig viktigere. Hvis uhellet skulle 
være ute, kan et dasjbordkamera være 
det avgjørende beviset i tvilstilfeller. 
NextBase tilbyr noen av markedets  
aller beste kameraløsninger til fordel-
aktige priser. De har også en kame-
ramodell med radarteknologi, som  
detekterer bevegelser foran kjøretøyet 
slik man også fanger opp hendelser 
foran bilen etter at man har parkert om 
kvelden. Dette øker dermed også sjå- 
førenes trygghet ved døgnhvile i fører- 
hytten.

TRAFIKK-
SIKKERHET

SOSIALT
ANSVAR

NY

Synsundersøkelse og 
attest til spesialpris
En yrkessjåfør med dårlig syn er ikke 
positivt for trafikksikkerheten. Dess-
verre er det mange i dag som kjører 
med enten feil styrke på brillene eller 
andre synsforstyrrelser, uten å være 
klar over det. Jevnlige synskontroller er 
derfor en viktig del av arbeidet med å 
styrke trafikksikkerheten. Nå kan NLFs 
medlemmer få reduserte priser ved 
både førerkortundersøkelse med at-
test, regulær synsundersøkelse og ved 
kjøp av både briller og solbriller hos 
Brilleland.

TRAFIKK-
SIKKERHET

SOSIALT
ANSVAR

NY

www.lastebil.no/medlem
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Kollegahjelpen:

Stadig flere yrkessjåfører 
hjelpes tilbake i arbeid etter 
traumatiske hendelser, mye 
takket være assistanse fra 
NLFs Kollegahjelpen. Men  
i altfor mange ulykker blir 
apparatet aldri varslet, og  
sjåførene får derfor ikke den 
hjelpen de burde ha fått.

– Det er dessverre fortsatt bare unntaksvis 
at utrykningsapparatet varsler Kollega-
hjelpen i sammenheng med ulykker hvor 
yrkessjåfører er involvert. Bare den siste 
tiden har vi sett flere hendelser hvor  
sjåfører åpenbart har hatt behov for opp-
følging av Kollegahjelpen, men ikke har 
fått den muligheten. Det er veldig synd, 
sier NLFs forbundsleder Tore Velten, som 
selv er en aktiv kollegahjelper.

Han understreker at støtte fra en  
kollega raskt etter hendelsen kan bety 
forskjellen mellom å komme seg tilbake 
på vegen etter en ulykke eller ikke, og kan 
bidra til å gi sjåførene en best mulig hver-
dag også utenfor arbeidet. 

– Og selv om tilbudet først og fremst 
tilbys NLFs medlemmer som en med-
lemsservice, hjelper kollegahjelperne også 
ikke-medlemmer, etter behov og mulig-
het, forteller Velten.

Sender ut informasjonspakker
Utfordringen er å gjøre Kollega- 
hjelpen-tilbudet bedre kjent hos utryk-

ningsapparatet, det være seg alarm- 
sentralene, ambulansetjenesten, politiet, 
brannvesenet eller kriseteamene i kom-
munene. Derfor sendes det i disse dager 
ut informasjonspakker fra Norges  
Lastebileier-Forbund (NLF) som for-
bundslederen håper vil øke bevisstheten 
betraktelig.

– Det er viktig å huske på at Kollega-
hjelpen har en svært positiv effekt, ikke 
bare med tanke på å få yrkessjåfører  
tilbake i jobb, men også med tanke på 
eventuelle psykologiske senvirkninger.

Velten tror en sjåfør som får kollega-
hjelp ved en ulykke kan være bedre  
rustet til å takle de vanskelige tankene 
og følelsene som oppstår i etterkant. 

– På den måten blir man en tryggere 
sjåfør også i fremtiden.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

For lav kjennskap til

Kollega-
hjelpen

MÅ ØKE BEVISSTHETEN: Kollega- 
hjelpen blir kontaktet i altfor 

få ulykker med tunge 
kjøretøy. Det  vil NLF 

gjøre  noe med, 
sier forbunds- 
leder Tore Velten.

Dette er Kollegahjelpen
Kollegahjelpen i NLF ble startet i 1995 og er en landsdekkende støtteordning 
for lastebileiere og -sjåfører, som har opplevd ulykker, nestenulykker, ran eller 
andre sjokkartede opplevelser i forbindelse med jobben.

Selv om støtten først og fremst tilbys NLFs medlemmer, hjelper kollegahjel-
perne også ikke-medlemmer, etter behov og mulighet. Kollegahjelp-teamet  
består av mellom 40 og 50 frivillige med tilknytning til NLF. De har fått en 
grunnopplæring og får regelmessig faglig oppdatering. For øvrig jobber de på 
egen hånd. Alle kollegahjelperne har avlagt taushetsløfte. 

Ved behov for bistand fra Kollegahjelpen, ring 415 44 400



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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Norges Varemesse, Lillestrøm 26.-28. september:

Det er allerede klart at 
Transport & Logistikk 
2019 blir Norges største 
transport-happening noen-
sinne. Nå begynner det i 
tillegg å haste alvorlig for 
utstillere som enda ikke har 
sikret seg en plass - snart er 
nemlig hele messeområdet 
fullbooket!

Sammen med Norsk Industri, NHO 
Logistikk og Transport og Norges Vare-
messe arrangerer NLF konferansen og 
messen Transport & Logistikk. Ved inn-
gangen av mars var det allerede over 150 
påmeldte utstillere i tillegg til over hun-
dre foredragsholdere, et halvt år før  
arrangementet finner sted. Disse vil holde 
stands, seminarer og aktiviteter over hele 
området på Norges Varemesse på Lille-
strøm 26.-28. september.

– Dette topper alle forventninger og 
alle rekorder ved tidligere arrangement, 
sier markedsdirektør Kjell Olafsrud i 
Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

– Alle bilimportørene kommer
Det nærmer seg også hundre prosents 
oppslutning fra bilimportørene.

– Alle kommer. Scania, Volvo, Merce-
des-Benz, Man, Renault, DAF og Sisu 
har alle meldt seg på og bidrar til å løfte 
arrangementet til nye høyder, forteller 
Olafsrud.

I tillegg har også de mest betydnings-
fulle påbyggerleverandørene for lengst 
bekreftet sin deltakelse. På den foreløpige 
utstillerlisten finner man alt fra nisjel- 
everandører og produsenter av spesial- 
utstyr til de aller største aktørene på 
transportmarkedet. Forvent mange titalls 
tusen kvadratmeter med spennende ny-
heter og innovasjoner.

Det rikholdige konferanseprogrammet 
vil også være et bærende element i arran-
gementet. Over hundre foredragsholdere 
innenfor et bredt spekter av interesseom-
råder sikrer at dette vil bli verdt et besøk 
i seg selv.

Transport & Logistikk 2019 er en sam-
menslåing av NLFs tradisjonsrike 
transportmesse og NHOs Transport & 
Logistikk-konferanse. På programmet 
finnes noe for alle og enhver: En spen-
nende konferanse med over hundre 
seminarer, samt en rikholdig trans-
portmesse uten sidestykke i norsk 
sammenheng.

Arrngementet finner sted på Nor-
ges Varemesse på Lillestrøm 26.-28. 
september og vil strekke seg over hele 
50 000 m2, hvorav messehallene  
utgjør 32 000 m2. Det vil også være 
utstillinger og aktiviteter på det  
20 000 m2 store utearealet både foran 
hovedinngangen og mellom messe-
hallene.

Vil du stille ut på Transport & Logistikk 2019? 

Da må du kjappe deg!

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0



HVILKEN MASKIN 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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Venner på veien:

En vintersesong preget av mange alvorlige ulykker  
gjør NLFs undervisning i trafikksikkerhet for barn enda 
viktigere. Fra november til februar ble det gjennomført 
Venner på veien-arrangementer for mer enn 1 600  
skolebarn over hele landet.

– Venner på veien er noe av det aller viktigste vi gjør i NLF. Ved å reise rundt og for-
telle om blindsonene på lastebiler og viktigheten av å være synlig i trafikken, øker man 
bevisstheten både hos barn og voksne. På den måten kan man bidra til å redusere  
risikoen for de mest alvorlige ulykkene, sier forbundsleder og Venner på veien-nestor 
Tore Velten.

Bare i november og desember alene ble det gjennomført opplæring for mer enn  
1 000 elever over hele landet. Nyårets første måneder har heller ikke vært dårligere, 
og før vinteren er omme vil nærmere 2 000 skolebarn ha lært om trafikksikkerhet og 
adferd rundt tunge kjøretøy.

Storinnsats for 
barnas sikkerhet

ENSTEMMIG: Barna ved Tydal barne- og ungdomsskole i Trøndelag er klar i sin tale. Dette har vært en positiv opplevelse! 
Foto: Roar Melum

EN ØYEÅPNER: Regionsjef Jan Ove Halsøy i NLF Vest viser og forklarer                 blindsonene rundt lastebilen som NLF-bedriften Nytveit AS har 
stilt til disposisjon ved Ådnamarka skole i Hordaland. Foto: NLF Vest  ET SAMARBEIDSPROSJEKT FOR TRYGGE BARN I TRAFIKKEN  

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0



BÅDE LEK OG LÆRDOM: Når barna  
får kombinere trafikkopplæring med 
morsomme praktiske øvelser, sitter 

kunnskapen bedre. Her fra 
Nærøysundet i Trøndelag hvor 

Sandnes Transport og Terminal AS 
stilte med bil og mannskap.  

Foto: Roar Melum

HØYT OG LAVT: Ved Kjølsdalen 
Montessoriskule i Sogn og 
Fjordane kunne engasjerte 
elever spille ut farlige 
blindsonesituasjoner i trygge 
rammer sammen med 
Nygårds Transport. Foto: Gull 
Victoria Nygård, Nygårds 
Transport AS.

ET NYTT SYN: På Erfjord barneskole i Rogaland fikk barna 
selv se blindsonene fra førerens perspektiv. Dette er en 
viktig del av Venner på veien-opplæringen. Foto: Erfjord 
barneskole

EN ØYEÅPNER: Regionsjef Jan Ove Halsøy i NLF Vest viser og forklarer                 blindsonene rundt lastebilen som NLF-bedriften Nytveit AS har 
stilt til disposisjon ved Ådnamarka skole i Hordaland. Foto: NLF Vest
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ET KJENT ANSIKT: Olav Vefald har blitt en velkjent representant for den lokale transportnæringen både i regionale og landsdekkende medier. NRK-opptredenene har det ikke vært få av                   gjennom årene.



Det var i grunn tilfeldigheter som brakte 
Olav Vefald til NLF. Han hadde en åre-
lang karriere i utenrikspolitisk virksom-
het og i Eksportrådet da statens bestem-
melser om bo- og driveplikt gjorde at han 
måtte ta valget om å flytte til Seljord i 
Telemark hvis han skulle få overta slekts-
gården der. Han hadde aldri ambisjon om 
selv å stå for den utøvende driften av gård 
og skog. 

– Jeg er ikke en gang måneskinns- 
bonde, sier han spøkefullt. Derfor har 
driften av gårdens arealer blitt leid ut.

Diplomatbakgrunnen har satt sitt 
preg, og saklighet og ettertenksomhet 
har kjennetegnet Olav Vefald i hans lan-
ge yrkesaktive karriere. Det var først 
høsten 2018 at han pensjonerte seg fra 
regionsjefsstillingen i NLF, en 5-6 år på 
overtid i forhold til ordinær pensjons- 
alder. Arbeidsgiveren og fylkesavde-
lingene i Buskerud, Vestfold og Tele-
mark ville gjerne ha ham med gjennom 
landsmøtet som ble arrangert i Vefalds 
region, på Sundvolden hotell. Dette ble 

gjennomført med glans, og ingen ble 
overrasket over at nedslaget også ble per-
fekt fra den tvers igjennom bunnsolide 
regionsjefen.

«Veskebærer» for Jo Benkow
Etter studier på gymnaset i Bø i Telemark 
og påfølgende magistergrad i statsviten-
skap i Oslo, ble Olav Vefald ansatt ved  
det nye Nordisk Råd-sekretariatet på 
Stortinget. Han fikk gleden av å jobbe 
med de mest fremtredende norske poli- 
tikere på denne tiden, og fremhever  
Guttorm Hansen, Kåre Willoch og Jo 
Benkow som personer han fikk stor  
respekt for. Spesielt sistnevnte ble han tett 
knyttet til, og fikk blant annet jobbe for 
ham med et utredningsprosjekt det året 
Benkow ble stortingspresident i 1985. 

– Jeg lærte mye om politisk balanse-
kunst gjennom å være «veskebærer» for 
noen av våre fremste politikere fra ulike 
partier.

Etter å ha jobbet med topp-
olitikere i mange år er Vefald 

NLF- 
diplomaten 
Olav Vefald 
takker av

Olav Vefald har slitt ut mange biler og kjørt ti ganger rundt 
ekvator gjennom sine 19 år som regionsjef. Den erfarne 
statsviteren kan se tilbake på en innholdsrik karriere hvor 
internasjonal politikk og næringsutvikling har stått sentralt.

ROY N. WETTERSTAD0

ET KJENT ANSIKT: Olav Vefald har blitt en velkjent representant for den lokale transportnæringen både i regionale og landsdekkende medier. NRK-opptredenene har det ikke vært få av                   gjennom årene.
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blitt slått av hvor profesjonelle de fleste 
er, og hvor gode de er til å skille sak og 
person. Han fikk gode relasjoner til alle, 
fra kommunistlederen Reidar T. Larsen 
til personligheter på den andre siden av 
det politiske spekteret.

I 1978 kom Vefald over i Eksport- 
rådet hvor han fikk arbeide 
med å fremme norsk in-
dustri sine interesser. 
Gjennom ulike posi-
sjoner der fikk han 
befatning med et 
stort spekter av 
norsk næringsliv, 
alt fra skipsindus-
tri, via fisk til elek-
troindustri. Dette 
tok ham også til an-
dre land som ekspor-
tutsending til Helsingfors 
og Stockholm, i tillegg til 
arbeid i Eksportrådets EU-kontor 
i Oslo, frem til bo- og driveplikten brak-
te ham hjem til gården i Telemark.

Ansettelse i NLF
I 1999 tiltrådte Olav Vefald stillingen 
som distriktssjef i NLF for Telemark og 
Vestfold. Noen år senere ble Buskerud 
også en del av hans «rike». I starten lurte 
nok noen på hvordan man kunne ansette 
noen som ikke hadde erfaring fra laste-
bilmiljøet, og i Vestfold var mange nega-
tive til at kontoret som hadde vært i 

Tønsberg forsvant. Vefald hevder han 
tidlig lærte seg å holde kjeft og kjenne sin 
besøkelsestid. Han ønsket ikke å briljere, 
men ville være ydmyk overfor til ting han 
ikke kunne om næringen. 

– På den tiden var det mer «laugsmen-
talitet» i NLF. Det var klar domi-

nans av enbilseiere, og det 
næringspolitiske foku-

set var ikke så frem-
tredende som det er 
nå, sier Vefald. 
Han synes det 
har vært givende 
å arbeide i NLF 
gjennom en tid 
hvor det har vært 
en sterk utvikling 

i retning en profe-
sjonalisert nærings-

organisasjon. Gode 
relasjoner og vennskap har 

vokst frem, og det har også vært 
mange hyggelige begivenheter og opp-
levelser. Han trekker frem den sterkt 
økte satsingen de siste årene på utvikling 
av det norske vegnettet som svært viktig 
for transportnæringen. 

Leverte millionfaktura  
til samferdselsministeren
Før satsingen virkelig skjøt fart regisserte 
han et festlig mediestunt som fikk god 
oppmerksomhet. På et møte i Bø overle-
verte han samferdselsminister Navarsete 

en faktura på 180 millioner kroner for 
ekstrakostnadene transportbedriftene i 
Telemark ble påført på grunn av dårlige 
veger fylket.

En annen gang tro han til med anmel-
delse av vegsjefen i Øvre Telemark for 
tjenesteforsømmelse ved vintervedlike-
hold, og ble innkalt sammen med henne 
til avhør hos politiet. Resultat: Masse 
oppmerksomhet, men siden har de to 
vært ytterst gode kolleger og venner i 
mange sammenhenger.

Olav Vefald takker av:

Jeg lærte mye om politisk 
balansekunst gjennom å være 

«veskebærer» for noen av 
våre fremste politikere fra 

ulike partier

HYLLET AV KOLLEGAENE: Under NLFs administrasjonskonferanse i desember 2018 ble Vefalds innsats hedret av både 
kollegaer i regionsapparatet, administrasjonen og av forbundsleder Tore Velten. Foto: Stein Inge Stølen



Råd til næringen
– Det er viktig at NLF evner å finne den 
rette balansen mellom å tilfredsstille små 
næringsdrivende som er opptatt av rabat-
ter og medlemsfordeler og de store profe-
sjonelle bedriftene på den andre siden 
som har har overordnede næringsmessige 
forhold i fokus forteller Vefald. Han me-
ner at man ikke alltid er gode nok til å 
holde sammen for å fremme en felles sak.

– Det er blitt gradvis bedre, men frem-
deles er det snev av «Skit i Norge, Leve 
Toten»-mentalitet.

Den avtroppende regionsjefen har 
tjent under direktørene Gunnar  
Apeland, Olav Slåttsveen, Jan-Terje 
Menzoni og Geir A. Mo, i tillegg til et 
stort antall tillitsvalgte. Skiftene på top-
pen har brakt med seg betydelige 
endringer i regionsjefsrollen, som han 
opplever har blitt en selvstendig og ut-
fordrende stilling hvor folk lettere får 
brukt sine individuelle ferdigheter.

– Skjønt her er det fortsatt en del å gå 
på. Regionsjefskorpset består av svært 
dyktige ressurspersoner. NLF kan bli 

enda flinkere til å utnytte eget mannskap 
til det de er best til. Organisasjonens 
kanskje aller største utfordring er å lyk-
kes med å bli representativ for en samlet 
næring. Det finnes kanskje en mer vari-
ert medlemsmasse hos oss enn i de fleste 
andre næringsorganisasjoner. 

Må ikke bli for strømlinjeformet
Vefald mener NLF som organisasjon må 
evne å skape positivt engasjement og være 
på bølgelengde med egen grasrot. 

– Det er bra at NLF er blitt godt syn-
lig i samfunnsdebatten og en viktig pre-
missleverandør i det næringspolitiske 
ordskiftet. Det er viktig for oss at med-
lemmene våre forstår hvorfor næringen 
trenger en profesjonell organisasjon for 
å fremme næringens interesser. Det lig-
ger likevel en fare i at vi kan bli for 
strømlinjeformet for grasrota. Derfor er 
det viktig at vi kommuniserer godt med 
medlemmene, og gjør ting de opplever 
som positivt. 

Rådet til medlemsbedriftene er å stå 
samlet om de store linjene. 

Sagt om Olav Vefald:
«Olav har nok ikke vært NLFs 
mest synlige regionsjef. Han 
holder seg som den fødte 
embedtsmann diskret i bakgrun-
nen, med et våkent overblikk 
over hele situasjonen for å være 
sikker på at alt foregår slik han 
nøye har planlagt.» 

Per Madsen, fylkesleder 
NLF Buskerud og tidligere 
forbundsleder

«Han er tvers igjennom seriøs og 
ordentlig og når fram med 
budskapet uten å heve stemmen. 
Jeg er imponert over at han sto i 
en så krevende jobb til lenge etter 
at han hadde passert 70.» 

Guttorm Tysnes, 
regionsjef NLF Innlandet
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Bring Trucking:

Nå krever NLF 
og NTF oppvask

– Bring-skandalen vokser



Nylig fremkom det at Arbeidstilsynet 
har påvist lovbrudd ved lønns- og  
arbeidsforhold for ansatte i Bring Tran- 
sportløsninger AS. Her ble det klart at 
halvparten av de kontrollerte sjåførene 
hadde ulovlig lange arbeidsdager, man-
glende turnuslister og uteblivende over-
tidsbetaling.

Omfattende lovbrudd i flere 
avdelinger
Dette kommer i tillegg til de nye bevis- 
ene i saken rundt slovakiske Bring  
Trucking (omtales på de neste sidene), 
som indikerer at det foregår systematisk 
underbetaling og brudd på hviletids- 
reglene også ved de utenlandske sjåføre-
ne som kjører innenrikstran- 
sport i Norge. Dette har fått begeret 
til å renne over for både ar-
beidsgiver- og arbeids- 
takerorganisasjonene, 
som nå krever full 
gjennomgang av 
Brings praksis i 
disse selskapene.

– Alt tyder på 
at det foregår om-
fattende lovbrudd, 
ikke bare i en en-
kelt avdeling i 
Bring, men i flere. 
Spesielt alvorlig blir det 
når vi vet at utenlandske 
arbeidstakere nektes både lovpå-
lagt lønn og hviletid ved kjøring i Norge, 
noe som igjen får ringvirkninger for de 
norske avdelingene, sier NLF-direktør 
Geir A. Mo.

Forbundsleder i NTF, Lars Johnsen, 
er enig. Han tror bruk av underbetalt 

arbeidskraft gjennom det slovakiske  
datterselskapet har hatt direkte inn- 
virkning på driften ved de norske avde-
lingene.

– Ved å kjøre på ulovlige lønninger  
og tvinge sjåførene til å bo i bilene i  
månedsvis har man presset prisene ned 
på et uholdbart nivå. Dette skaper en 
nedadgående spiral hvor også de norske 
sjåførene etter hvert tvinges ned i lønn, 
og presses til å jobbe lange dager uten 
overtidsbetaling, slik Arbeidstilsynet nå 
har avdekket. Dette har også store kon-
sekvenser for trafikksikkerheten.

Organisert transportkriminalitet
De mener det også finnes uheldige  
dobbeltroller i Posten-konsernet som bør 

frem i lyset.
– Slovakiske Bring Tru-

cking øker stadig sin akti-
vitet i Norge og kjører 

nå tusenvis av årlige 
innenriksoppdrag 
på ulovlige lønns- 
vilkår. Samtidig 
ser vi at norske 
Bring-avdelinger 
permitterer ansatte 

og innfører lønns- 
kutt, og oppgir økt in-

ternasjonal konkurranse 
som en av hovedårsakene. 

Her er det åpenbart at det bør 
stilles noen kritiske spørsmål.

Nå krever både NTF og NLF en offent-
lig granskning for å komme til bunns i 
lovbruddene som er avdekket. 

– Norske myndigheter kan ikke være 
kjent med at et statseid foretak bedriver 
noe som nærmest kan beskrives som  
organisert transportkriminalitet. Vi mener 
derfor dette er en sak for kontroll- og kon-
stitusjonskomiteen, avslutter Mo 
og Johnsen.

Lovbruddene hoper seg opp og det avdekkes stadig  
flere urovekkende forhold, både i de norske og de  
internasjonale avdelingene av Bring. Nå går NLF og NTF 
sammen om å kreve at Stortingets kontroll- og konstitu- 
sjonskomite igangsetter en åpen høring om forholdene  
i Bring-konsernet.

– Bring-skandalen vokser

Alt tyder på at det  
foregår omfattende  
lovbrudd, ikke bare i  
en enkelt avdeling i  
Bring, men i flere.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

MÅ FREM I LYSET: NTF-leder Lars Johnsen og NLF-direktør 
Geir A. Mo krever en offentlig granskning av ulovlige 
aktiviteter i Bring-konsernet.
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Skandalen som først ble omtalt av 
NLF-Magasinet i september 2018 vokser 
stadig i omfang. Gjennom store deler av 
fjoråret fikk Bring Trucking oppmerksom-
het i media grunnet påstander om sosial 
dumping og ulovlige lønninger hos sjåfører 
ansatt i det statseide selskapet. Fremleggel-
se av regelstridige lønnsslipper, konstaterte 
brudd på minstelønnsbestemmelsene, samt 
urovekkende opplysninger fra varslere til 
tross: Ledelsen i Posten Norge og Bring 
hevdet hardnakket at selskapet fulgte alle 
gjeldende lover og regler. 

Men på nyåret begynte bildet for 
alvor å slå sprekker.
Først kom innrømmelser fra Posten Norge 
rundt omfanget

av kabotasjekjøringen med Bring Trucking. 
Mens man tidligere har nektet å oppgi et 
konkret antall, kun at kabotasje «utgjør 
mindre enn én prosent av Posten Norges 
transporter», fikk man i januar bekreftet at 
det i realiteten var snakk om minimum tre 
tusen kabotasjeoppdrag hvert år. 

På toppen av dette kommer såkalte kom-
binerte transporter, altså transport hvor 
man overtar eller leverer gods fra enten 
jernbane eller båt. Her er det også snakk 
om flere tusen årlige turer. Siden bestem-
melsen om lovpålagt minstelønn trådte i 
kraft sommeren 2015, har sjåførene utført 
minimum 10 000 innenriksoppdrag i Nor-
ge - kanskje så mye som det dobbelte.

Seks måneders underbetaling 
dokumentert

Det gjentagende spørs-
målet har vært: Får 

sjåførene rik-
tig lønn 

under 
dis-

se 

oppdragene? Når man utfører kabotasje og/
eller kombinert transport, er sjåførene un-
derlagt norske lønns- og arbeidsvilkår, 
herunder norsk minstelønn, etter den gjel-
dende allmenngjøringsloven. Samtidig har 
ansatte i Bring Trucking selv oppgitt til 
både NLF-Magasinet og uavhengige  
journalister at dette ikke praktiseres. 

Gjennom varslere har man nå kunnet 
knytte lønnsslipper fra måneder med ka-
botasjekjøring sammen med kontoutskrif-
ter som viser faktiske utbetalinger, og ut-
over enhver tvil bevist at sjåførene ikke får 
betalt etter de norske lønnsbestemmelse-

ne. Over en periode på et halvt år har 
ingen av kabotasjesjåførene NLF- 
Magasinet har vært i kontakt med 
fått betaling i henhold til norsk lov-
givning. 

Bring Trucking:

Posten Norges slovakiske datterselskap Bring Trucking har 
utført minimum 10 000 innenriksoppdrag hvor sjåførene har 
fått ulovlig lav lønn, samtidig som de tvinges til å bo i bilene  
i månedsvis. Posten avviser påstandene, men i en e-postkorre-
spondanse avslørte nylig datterselskapet sine faktiske intensjoner.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

RETT PÅ SAK: NRKs Fredrik Solvang tok tyren ved hornene 
da han utfordret Posten Norge i Debatten tidligere i år. 
Her forklarer han hvordan rumenske sjåfører rekrutteres 
av det slovakiske datterselskapet for å kjøre innenrikstu-
rer i Norge. Foto: Skjermdump, NRK

INNRØMMER ALT: Når NLFs journalist tar 
kontakt med Bring Truckings administrasjon 
under dekke av å være en rumensk sjåfør på 
utkikk etter jobb, får man et helt annet bilde 
enn Posten Norge presenterer.

«Nei, vi betaler ikke norsk minstelønn»



– Det triste er at sjåførene har forsøkt å 
varsle om dette i årevis. Men de har ikke 
blitt hørt, hverken gjennom Brings interne 
varslingskanaler eller av norske myndig-
heter. Nå som vi endelig kan bevise at  
sjåførene har snakket sant hele tiden, håper 
vi virkelig at de blir tatt på alvor, sier 
NLF-direktør Geir A. Mo. 

Tilbyr arbeidssøkere ulovlige 
lønnsvilkår
Varslere bestående av sjåfører ansatt i Bring 
Trucking oppgir at de ikke får norsk min-
stelønn, men at de får en mindre godt- 
gjørelse per tur ved innenrikskjøring. Den-
ne godtgjørelsen er imidlertid langt unna 
kravene satt av norske myndigheter, som 
tilsvarer omtrent 18 Euro per time. 

I tillegg til dokumentasjonen knyttet til 
lønnsregistrering og utbetalinger, har man 
også fått bekreftet fra Bring Truckings 
egen administrasjon at de ikke har som 
intensjon å følge reglene. Dette var imid-
lertid ikke enkelt: Fordi sjåførene frykter 
for sine arbeidsplasser hvis det oppdages at 
de gir opplysninger til media, måtte man 
gå alternative veger for å innhente informa-
sjon. 

Ved bruk av falsk identitet utga 
NLF-Magasinets journalist seg for å være 

en sjåfør på utkikk etter jobb med ønske 
om kjøring i Norge. Det ble på den måten 
etablert e-postkorrespondanse med en  
rekrutteringsansvarlig i selskapet. På spørs-
mål fra jobbsøkeren om betingelser knyttet 
til lønnsforhold og arbeidstid ved kjøring i 
Norge, skriver representanten følgende 
(oversatt):

Representanten bekrefter dermed sjåføre-
nes påstand, nemlig at de lønnes under 
lovlig nivå (18 Euro) ved innenrikskjøring 
i Norge. Når jobbsøkeren svarer med å  
sitere den norske lovteksten ord for ord, får 
han bare følgende respons (oversatt):

Organisert svindel av sjåfører
– Dette levner ingen tvil. Selv når Bring 
Trucking konfronteres med gjeldende lover 

og regler, får 
man beskjed 
om å akseptere 
ulovlig lav lønn 
ved innen- 
rikskjøring, sier 
Mo. 

Han mener 
at selv om sjå-
førene mottar 
et lite tillegg for 
kabotasjeopp-
drag, vil det i 
praksis bety at man kjører på slovakiske 
lønnsvilkår i Norge, i direkte konkurranse 
med norske arbeidstakere. I tillegg til å 
være sterkt konkurransevridende og øde-
leggende for den norske transportnæringen 
i sin helhet, utgjør det også en organisert 
form for økonomisk svindel mot sjåførene.

– Når man vet at det er snakk om minst 
10 000 oppdrag hvor det etter bevisene å 
dømme er betalt godt under lovlig norsk 
minstelønnssats, blir dette svært alvorlig. 
Sjåførene kan ha blitt unndratt flere titalls 
millioner kroner i uteblivende lønninger.

NLF-direktøren understreker at estima-
tene er basert på Posten Norges eget anslag 
av omfanget, og at det faktiske tallet sann-
synligvis er langt høyere, hvis man legger 
sjåførenes tilbakemeldinger til grunn.

Bring Trucking: – Vi betaler norsk 
minstelønn
Posten Norge ønsker ikke å svare detaljert 
på spørsmål rundt dokumentasjonen som 
er fremlagt. Pressesjef John Eckhoff avviser 
kategorisk samtlige påstander og mener 
NLF gir et vrengebilde av situasjonen.

–  Dere stiller upresise spørsmål og får 
åpenbart svar fra sjåførene som er basert på 
misforståelser. Det samme gjelder e-post-
korrespondansen med vår koordinator i 
Slovakia. Det fører til at dere trekker feil 
konklusjoner. Vi bekrefter igjen at Bring 
Trucking betaler norsk minstelønn til sjå- 
fører som kjører innenlandske oppdrag i 
Norge. Internasjonale oppdrag lønnes der-
imot på vanlig måte etter slova-
kiske lønnsvilkår.

DEN FØRSTE INNRØMMELSEN: Etter påtrykk fra Fredrik 
Solvang oppga Postens kommunikasjonsdirektør 
Elisabeth Gjølme at Bring Trucking kjører omtrent ti 
kabotasjeoppdrag daglig i Norge. Senere fikk 
NLF-Magasinet bekreftet at det årlige antallet er rundt 
3000. Kombinerte transporter, som også er underlagt 
minstelønn, kommer i tillegg. Foto: Skjermdump, NRK

«Vi betaler ikke 18 Euro i 
timen for innenriksturer. Vi 
betaler noe tillegg for kjøring 
i Norge. Det er ditt valg.»

«Jeg beklager, men jeg har 
ikke tid til å diskutere dette. 
Du vet hva vi betaler, gi meg 
beskjed om du vil jobbe for 
oss.» 

«Det triste er at 
sjåførene har forsøkt 
å varsle om dette i 
årevis. Men de har 

ikke blitt hørt, 
hverken gjennom 

Brings interne 
varslingskanaler 
eller av norske 
myndigheter.»

«Nei, vi betaler ikke norsk minstelønn»
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Bring Trucking:

E-postkorrespondansen:  
Her er hovedpunktene i  
korrespondansen mellom  
den fiktive sjåføren og Bring 
Truckings representant.  
Svarene er gjengitt i sin  
helhet som skjermdumper. 
NLF-Magasinet har kun  
sladdet sensitive person- 
opplysninger.
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BRUKER BEDRIFTEN 

DIN FOR MYE STRØM?
Snakk med en rådgiver!

Les mer på fjordkraft.no/nlf

Bedrifter sparer mye
med riktig energirådgivning
Vi gir bedriften din gode råd basert på innsikt og erfaring. Gjennom tett oppfølging og 
gode analyser bidrar våre energirådgivere til å redusere kostnadene for din bedrift.
 
Nå kan bedriften din også få energimerking og energikartlegging hos oss. Få enkel 
oversikt over byggets energibruk – og finn de riktige tiltakene for å spare strøm.
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Etter kjøre- og hviletidsreglene skal man 
senest hver 14. dag tilbringe 45 timer 
utenfor kjøretøyet under den såkalte re-
gulære ukehvilen. Men sjåførene hevder 
de utelukkende bor i bilene gjennom hele 
arbeidsperioden, som varer i alt fra seks 
uker til over ett år. 

– Ved enkelte parkeringsfasiliteter får 
sjåførene tilgang til dusj, vaskemaskin og 
kjøkken, men varslere oppgir at selve  
sovingen alltid foregår i førerhyttene, for-
teller NLF-direktør Geir A. Mo.

Da NLF-Magasinet stilte spørsmål til 

Posten Norge rundt sjåførenes overnat-
tingsrutiner, fikk man følgende svar fra 
Robert Lona, administrerende direktør i 
Bring Transportløsninger og daværende 
styreleder i Bring Trucking:

Dette er altså helt motsatt av varslernes 
påstander, samtidig som Posten Norge 
har avvist forespørsler om å dokumentere 
forholdene ytterligere.

I sammenheng med undersøkelser 
rundt lønnsvilkår ved innenrikskjøring i 
Norge ble det etablert dialog med Bring 
Truckings administrasjon gjennom en 
falsk sjåføridentitet. Slik fikk man også 
stilt spørsmål rundt vilkårene ved ar-
beids- og hviletidene. Svarene man fikk 
ga liten rom for tvil: 

Bring Truckings representant beskriver 
også hvor Brings fasiliteter befinner seg, 
og er tydelig på at 45-timers ukehvil av-
holdes ved disse lokasjonene, selv om sjå-
førene ikke gis tilgang til ekstern overnat-
ting. All soving foregår i bilene. Dette 
gjelder ved Brings norske baser i Stokke 

Bring Trucking:

Tvinges til å 
bryte kjøre- og 
hviletidsreglene

«Sjåførenes ukehvile skjer 
på hotell eller Posten 
Norge-konsernets overnat-
tingsfasiliteter.»

«Du kan lage mat, vaske 
klær og dusje i våre fasi-
liteter, men det er sannsynlig 
at du må sove i bilen.»

Sjåfører som rekrutteres til Bring Trucking må belage seg 
på å sove i lastebilene i månedsvis, og dermed bryte kjøre- og 
hviletidsreglene. Dette bekreftes ikke bare av sjåførene selv, 
men også av Bring Truckings egen administrasjon – stikk i 
strid med Posten Norges offisielle uttalelser.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

IKKE MENT FOR OVERNATTING: Slik ser det ut i ett av to 
«hvilerom» som Bring Trucking-sjåførene disponerer 
ved et anlegg i Sverige. 



og Oslo, men også Gøteborg, København 
og Zwijndrecht i Nederland. 

Opererer bevisst utenfor lovverket
Representanten oppgir samtidig at de ser 
på mulige hotelløsninger i Tyskland, uten 
å spesifisere hvorfor det gjøres akkurat her, 
og ikke i resten av Europa. NLF-direk- 
tøren har imidlertid en sterk anelse.

– Tyskland er kanskje det landet som 
håndhever 45-timersregelen strengest, med 
hyppige kontroller og sanksjoner både mot 
sjåfører og transportører ved påviste brudd. 
At man etablerer hotelløsninger her, men 
ikke i land hvor bestemmelsene håndheves 
mindre strengt, viser nok en gang hvordan 
Bring Trucking bevisst opererer utenfor 
lovverket og tar kalkulerte risikoer.

NLF-Magasinet har besøkt flere av 
Bring Truckings fasiliteter i Norge og  
Sverige og dokumentert forholdene. Der 
bekreftes varslernes og Bring-representan-
tens opplysninger: Sjåførene har tilgang på 
oppholdsrom med koke- og vaskemulig-
heter, samt toalett og dusj. Men all soving 
foregår i lastebilene. 

Posten Norge har fått tilbud om tilsvar, 
men har så langt ikke ønsket å kommente-
re påstandene knyttet til brudd 
på kjøre- og hviletidsreglene.

«ALFASET HOTELL»: Her, rett utenfor Brings kontorer på Alfaset i 
Oslo, er Bring Truckings norske hovedbase lokalisert. De 

underbetalte sjåførene nektes tilgang til overnattingsfasiliteter 
og sover derfor utelukkende i bilene.

HJEMMET I MÅNEDSVIS: Enkelte sjåfører 
skal ha bodd i bilene i over et år i 
strekk, uten tilgang på ekstern 
overnatting. 

ENESTE SYNLIGE TEGN: Dette skiltet på 
døren til et oppholdsrom inne på Brings 
terminal på Alfaset er den eneste 
indikatoren på at dette er basen for 
Bring Truckings sjåfører, utover de 
parkerte bilene på plassen.
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Likevel ble den sendt inn 
 av Bring Trucking som 
dokumentasjon i et tilsyn i 
2016, og var utslagsgivende 
for at saken mot selskapet  
ble lukket.

– En av detaljene som gjør skandalen 
rundt Bring Trucking om mulig enda mer 
spesiell, er hvordan det er dokumentert at 
norske Bring-ledere på direktørnivå har 
kjent til forholdene i flere år, uten å ta 
nødvendige grep for å endre situasjonen, 
sier NLF-direktør Geir A. Mo. 

I tillegg mener han det er gjort bevise-
lige forsøk på manipulasjon av dokumen-
tasjon som er oversendt Arbeidstilsynet, 
som har ført til at man har lukket tilsyn 
uten videre reaksjoner.

Dette ble klart da Robert Lona, direk-
tør i Bring Transportløsninger og davæ-
rende styreleder i Bring Trucking, i  
november 2018 overtok all dialog med 
Arbeidstilsynet på vegne av det slovakis-
ke datterselskapet. Han opplyste i den 
sammenheng at det er iverksatt et arbeid 
for å imøtekomme Arbeidstilsynets krav 
knyttet til innhold i lønnsslipper, deri-
blant spesifisering av lønn ved kabotasje-
oppdrag i Norge. Dette skal ifølge direk-
tøren komme på plass tidligst tredje 
kvartal 2019.

Lurer myndighetene opp i stry
Men allerede i 2016 oversendte Bring 
Trucking en lønnsslipp til Arbeidstilsynet 
hvor disse detaljene tilsynelatende var på 
plass. En lønnsslipp som skilte seg sterkt 
fra de som sjåførene faktisk fikk utlevert 
i samme tidsrom.

Arbeidstilsynet kommenterer ikke  
enkeltsaker, men senioringeniør Morten 
Lien kan på generelt grunnlag bekrefte at 

det ikke er uvanlig at utenlandske trans-
portbedrifter manipulerer dokumentasjon 
som sendes inn i sammenheng med  
tilsyn.

– Ofte går dette på lønn. Arbeidstilsynet 

erfarer blant annet at arbeidsgiver opererer 
med flere sett arbeidsavtaler og lønnsslip-
per, hvor ett sett kun er utarbeidet for å 
tilfredsstille krav fra myndighetene, men 
uten å gi arbeidstaker rettigheter.

– Har et stort forklaringsproblem
NLF-direktøren mener dette er svært in-
teressant, og påpeker at det bare er to 
mulige svar på hvordan noe slikt kan skje.

– Enten så har Bring Trucking hatt 
systemer for registrering av kabotasjelønn 
i en årrekke allerede, og Robert Lona gir 
et uriktig bilde til Arbeidstilsynet. Eller 
så er lønnsslippen fra 2016 manipulert, 
som betyr at man må stille spørsmål ved 
all dokumentasjon som har blitt oversendt 
til Arbeidstilsynet fra Bring Trucking. 
Uansett har Posten Norge et stort for- 
klaringsproblem her, sier Mo.

Posten Norge har fått tilbud om tilsvar, 
men har så langt ikke ønsket å kommen-
tere påstandene knyttet til manipule-
ring av tilsynsdokumentasjon.

Bring Trucking:

Denne lønnsslippen skal ikke 
kunne eksistere, ifølge Bring

FORKLARINGSPROBLEMET: Ifølge Posten Norge vil systemene som gjør det mulig å oppgi kabotasjebetalingen på 
lønnsslippene først være klare i tredje kvartal 2019. Så hvorfor mottok Arbeidstilsynet denne i 2016? Uthevet i grønt: 
Arbeidstimer i Norge, diett og spesifisert norsk minstelønn av totalsummen.

MANIPULASJON IKKE UVANLIG: Morten Lien i Arbeidstilsy-
net er ikke ukjent med at det sendes inn falske 
lønnsslipper fra østeuropeiske selskaper i sammenheng 
med tilsyn av lønns- og arbeidsvilkår.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0



nordeafinans.no

Nordea Finans har 
vært NLFs samarbeids-
partner siden 2008

• Hver låne- eller leasingkontrakt
innebærer økonomisk støtte til
NLF

• Vi har finansiert over 4000 biler
for NLF-medlemmer

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

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

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

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

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

10
 års samarbeid 

m ed NLF



38 NLF-MAGASINET 2019 • NR 2

Frifunnet etter NLF-hjelp:

– En viktig 
prinsippsak 
for næringen
I fjor ble yrkessjåfør Ole-Kristian Myran dømt for  
overtredelse av kjøre- og hviletidsbestemmelsene fordi han 
ikke registrerte et brøytekurs som «annet arbeid» på sjåfør- 
kortet. Dette nektet NLF å godta, og med juridisk hjelp ble 
saken anket til lagmannsretten. Nå er Myran frifunnet i  
en dom som tydeliggjør regelverket en gang for alle.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

– Det var godt å få dette ut av verden, 
sier Ole-Kristian Myran (25). Yrkes- 
sjåføren har kjørt for Graarud 
Spesialtransport AS helt 
fra læretiden og stor- 
trives. Men rettspro-
sessen som pågikk i 
over halvannet år 
skulle han gjerne 
vært foruten. 
Samtidig er han 
glad for at regel-
verket nå endelig 
er tydeliggjort.

– Viktig å kjøre 
saken hele vegen
Etter at sjåføren ble dømt i 
tingretten, oppsto flere spørsmål rundt 
hva konsekvensene faktisk ville bli - ikke 
bare for Myran, men også for andre sjå-
fører som avholder kurs uten å føre dette 
på sjåførkortet. Derfor ble det bestemt at 
saken burde ankes og prøves i lagmanns-

retten, med advokatbistand fra NLF.
– Hvis denne dommen hadde blitt stå-

ende, er jeg redd for at både han 
og mange andre hadde 

funnet seg noe helt an-
net å gjøre. Derfor var 

det bra at vi kjørte 
denne saken hele 
vegen, forteller 
Erik Graarud, 
daglig leder i  
Graarud Spesial-
transport AS.

Hadde timer på 
timelisten, men ikke 

på sjåførkortet
Prosessen begynte med et  

bedriftstilsyn i 2017 der Statens vegvesen 
blant annet gjennomgikk rutinene for kjø-
re- og hviletidsregistrering i Graarud Spe-
sialtransport AS. Der mente kontrol- 
lørene at Myran ved tre anled-
ninger hadde unnlatt å føre 

Når Vegvesenet prioriterer  
sine ressurser på denne måten, 
er det kanskje ikke rart at man 
ikke klarer å kontrollere flere 

kjøretøy langs vegen.



Dette mente Statens vegvesen 
var et lovbrudd
Tirsdag 24. januar 2017, på Myrans fridag, deltok han på et frivillig  
brøytekurs i Drøbak fra kl. 11.00 til kl. 14.00. Han hadde selv tatt 
initiativ til å delta, rett og slett fordi han var interessert i fagfeltet og 
ville styrke sin kompetanse. Selv om Graarud Spesialtransport AS 
ikke hadde bruk for akkurat den kompetansen hos Myran, tilbudte 
arbeidsgiveren seg å betale ham for de tre timene kurset tok. Det er 
bakgrunnen for at timene ble ført opp på timelisten, og ikke oppført 
som «annet arbeid» på sjåførkortet.
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«annet arbeid» på sjåførkortet. To av til-
fellene omhandlet tid som fremgikk på 
timelisten, men som ikke var registrert i 
fartskriveren.

Aktor frafalt etter bevisførselen ett av 
punktene under ankeforhandlingene. Sa-
kens kjerne omhandlet hovedsakelig et 
tilfelle hvor Myran hadde registrert tre 
timers arbeid på timelisten som Veg- 
vesenet ikke kunne finne igjen på tacho-
grafutskriften.

– Statens vegvesen tolket plutselig et 
etablert regelverk på en helt ny måte, og 
skapte på den måten i realiteten en for-
skriftsendring med tilbakevirkende kraft. 
Endring i lov og forskrift er det lovgiver, 
og ikke enkeltstående kontrollører i  
Statens vegvesen som skal stå for, sier  
advokat Robert Aksnes i Vectio DA,  
populært kalt NLF-advokatene.

Skal omfatte virksomhet  
som foregår på vegen
I lagmannsrettens dom viser man til kon-
trollapparatforordningens artikkel 15 nr. 
3, som definerer «arbeidstid» for mobile 
arbeidstakere som tiden fra arbeidet  
begynner til arbeidet slutter, mens den 
mobile arbeidstakeren er på arbeidsplas-
sen sin, er tilgjengelig for arbeidsgiver og 
utfører oppgavene sine eller virksomheten 
sin. En rekke eksempler på slike oppgaver 
eller virksomhet er deretter opplistet. 
Kurs nevnes ikke.

– Definisjonen i direktivet er kort  
fortalt den tid som går med til tran- 
sportvirksomhet på veg. Kurs omfattes 
ikke av ordlyden i bestemmelsen, og skal 
heller ikke føres som «annet arbeid» på 
sjåførkortet, sier Aksnes.

Avgjort og vedtatt i  
Danmark for ti år siden
Han fremla også for lagmannsretten et 
internt notat fra det danske Rigspolitiet 
datert 27. januar 2009, hvor et identisk 
spørsmål er behandlet, nemlig om del- 
takelse på kurs skal registreres som «annet 
arbeid» etter kjøre- og hviletidsbestem-
melsene.

– Også de danske reglene bygger på 
EUs kjøre- og hviletidsforordning og 
kontrollapparatforordningen. Det danske 
politiets tolkning måtte dermed få betyd-
ning for forståelsen av det norske regel-
verket, forklarer Aksnes.

Det danske Rigspolitiet konkluderer i 
notatet med at kursvirksomhet – obligato-
riske så vel som frivillige kurs – som finner 

sted utenfor selve arbeidsplassen, og hvor 
føreren ikke står til rådighet for arbeids- 
giver og ikke utfører vegtransportaktivitet, 

Frifunnet etter NLF-hjelp:

EN ARBEIDSGIVERS DRØM: 25-åringen er interessert i yrkessjåførfaget og tar gjerne kurs for å heve kompetansen på eget 
initiativ.
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Advokat Robert Aksnes 
mener Statens vegvesen 
bør ta et internoppgjør 
og se på hvordan enkelte 
kontrollører prioriterer 
sin ressursbruk i kjølvan-
net av denne rettssaken.
– Når vi ser hvor mye ressurser en-
kelte kontrollører legger i å avdekke 
det de selv mener er brudd basert på 
personlige og ofte unike tolkninger 
av regelverket, kan jeg ikke la være 
å undres. Dette tilfellet er dessverre 
ikke enestående. Når Vegvesenet 
prioriterer sine ressurser på denne 
måten, er det kanskje ikke rart  
at man ikke klarer å kontrollere  
flere kjøretøy langs vegen, forteller 
Aksnes.

Profesjonelt forhold til  
HMS-arbeid
Også arbeidsgiver Erik Graarud  
reagerer på måten de har blitt møtt 
av Statens vegvesen i sammenheng 
med tilsynet. 

– Vi tar slike tilsyn som hjelp til 
selvhjelp. Det er alltid rom for  
forbedringer, og en slik prosess er en 
fin måte å adressere disse og heve 
kvaliteten enda et hakk. 

NLF-bedriften fra Østfold har  
et profesjonelt forhold til HMS- 
arbeidet, noe som blir tydeliggjort 
gjennom bruk av eksterne konsulen-
ter fra Transportkompetanse.

– Vi bruker Transportkompetan-
se fordi det gir en tyngde i tilfeller 
hvor en bør justere rutinene. Hvis 
det forekommer slurv med kjøre- og 
hviletid, det være seg bare et minutt 
eller to, er det lett for mange å la det 
skure. Men når en ekstern konsulent 
sier ifra, opplever vi at det ofte er 

lettere for sjåføren å ta imot den 
konstruktive kritikken.

– Viktig å dokumentere  
alt som skjer
Samtidig opplevde Graarud nesten 
å bli mistenkeliggjort av Vegvesenet 
under det aktuelle tilsynet, akkurat 
fordi de brukte ekstern kompetanse 
på HMS-feltet.

– Det burde jo være en styrke 
både for oss og Statens vegvesen i en 
kontrollsituasjon. I stedet opplevde 
vi at inspektøren nærmest antok at 
vi brukte konsulenter for å jukse. Vi 
følte at fokuset lå på feil sted, og det 
har jo denne frifinnelsen nå bekref-
tet at det faktisk var, sier bedrifts- 
eieren.

Samtidig understreker han at  
tilsyn i all hovedsak oppleves ryd- 
dige, og at de fleste inspektørene 
viser stor forståelse for de praktiske 
sidene ved å forholde seg til regel-
verkene i transportsektoren.

– Arbeidsplassen vår er ute på  
vegen. Der skjer det stadig uforut-
sette ting som må løses fortløpende. 
Derfor er det viktig å dokumentere 
alt som skjer slik at en kan legge et 
godt grunnlag for samarbeid under 
et tilsyn, avslutter Graarud.

BØR TA EN OPPVASK: Advokat Robert Aksnes retter 
kritikk mot Statens vegvesens ressursbruk i denne 
og flere lignende saker.

ikke er omfattet av kjøre- og hviletids- 
bestemmelsene, og dermed heller ikke skal 
føres opp som «annet arbeid».

Ikke underlagt kjøre-  og  
hviletidsreglene
Dette var også bidragsytende til at Lag-
mannsretten kom til følgende konklusjon:

«Under ingen omstendighet er hjem-
melen for straff i dette tilfellet tilstrekke-
lig klar. Det kan ikke klart forstås på 
grunnlag av regelverket at unnlatelse av å 
føre opp deltakelse på et frivillig kurs som 
«annet arbeid» på sjåførkortet, er straff-
bart. Til det er regelverket for upresist.» 

Med andre ord: Kurs, obligatoriske 
som frivillige, er ikke underlagt reglene 
for kjøre- og hviletid, og må derfor ikke 
registreres som «annet arbeid» på sjåfør-
kortet.

ENDELIG FRIKJENT: Ole-Kristian Myran tok opp kampen 
med Statens vegvesen. Med arbeidsgiver Erik Graarud og 
juridisk støtte fra NLF i ryggen ble det full frifinnelse i 
lagmannsretten.

Kritisk til ressursbruk
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Den nåværende indeksen er fra 2009, og 
det var derfor behov for en oppdatering. 
Den nye indeksen er beregnet tilbake til 
1. kvartal 2016. 1. kvartal 2019 er satt 
som ny basisperiode i indeksen, som er 
planlagt publisert fredag 12. april. 

Det vil bli utarbeidet tre totalindekser:
•   Totalindeks med bom-, ferge- og 

drivstoffkostnader
•   Indeks uten bom- og fergekostnader 

og med drivstoffkostnader
•   Indeks uten bom-, ferge- og driv-

stoffkostnader

Endringen gir selgere og kjøpere av  
lastebiltransport et ekstra alternativ ved 
inngåelse av kontrakter i forhold til tid- 
ligere: totalindeksen uten bom-, ferge- og 
drivstoffkostnader.

Forenklet og forbedret
Dette er de viktigste endringene ved 
overgang til den nye kostnadsindeksen for 
lastebiltransport:
•   Fra 10 til 7 kjøretøygrupper
•   Fra 8 til 5 kostnadsgrupper
•   Nye vekter for kostnadsgruppene
•   Fra månedlig til kvartalsvis publisering

Tidligere hadde indeksen 10 kjøretøy-
grupper. Nå er inndelingen forenklet til 
7 grupper, hvor bruksområde vektlegges 
mer enn kjøretøytekniske detaljer. Indek-
sens nye kjøretøygrupper er:

•   Nærtransport, transport rundt 50 
kilometer

•   Regionaltransport, transport rundt 
100 kilometer

•   Langtransport, transport rundt 500 
kilometer

•   Tank- og bulktransport
•   Tømmertransport
•   Anleggstransport, korte strekninger
•   Renovasjon, husholdningsavfall

Siden noen kjøretøygrupper hadde en 
nesten lik utvikling, var det mulig å redu-
sere antallet ved å slå sammen tilnærmet 
like grupper (for eksempel «Tankbil, 
3-akslet bil uten henger» og «Tankbil, 
3-akslet bil med henger»).

Fem kostnadsgrupper
Dagens 8 kostnadsgrupper har blitt  

Kostnadsindeksen:

Ny kostnadsindeks 
for lastebiltransport

Statistisk sentralbyrå (SSB), Norges Lastebileier-Forbund 
(NLF) og en referansegruppe med representanter for lastebil-
næringen har blitt enige om å gå over til en ny kostnads- 
indeks for lastebiltransport fra og med 1. kvartal 2019. Nå 
blir den også tilgjengelig for alle NLF-medlemmer uten 
behov for tegning av tilleggsabonnement.

GEIR MARTIN PILSKOG, Senior statistikkrådgiver, Statistisk sentralbyrå0
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aggregert til 5. Ingen kostnader er tatt ut 
sammenlignet med dagens indeks, men 
de er annerledes satt sammen enn tid- 
ligere. De nye kostnadsgruppene er:

Arbeidskraft
•   Disse opplysningene blir hentet fra 

Arbeidskraftkostnadsindeksen til SSB 
og dekker alle ansatte i foretak i 
lastebilnæringen med minst 2 
sysselsatte.

Drivstoff
•   SSB bruker priser for Truckdiesel og 

beregner en gjennomsnittspris for 
kvartalet.

Bom- og fergekostnader
•   SSB henter inn priser på de mest 

brukte bomstasjonene og fergestrek-
ningene i landet. Bompasseringene i 
utvalget utgjorde om lag 79 prosent av 
omsetningen til alle bompengeselskap 
i 2016, mens de 4 fergestrekningene i 
utvalget alle var blant de 10 mest 
trafikkerte rutene samme år.

Kapital (Avskrivninger og  
rentekostnader)
•   SSB beregner avskrivningskostnadene 

ved å eie eller lease en lastebil. 
Realrenten som brukes i beregningen 
av rentekostnader blir justert for 
inflasjon og bankenes utlånsmargin. 
Denne realrenten vil dermed være 
forskjellig fra Nibor.

Øvrige kostnader
•   Noen av dagens kostnader flyttes inn i 

samlegruppen Øvrige kostnader, som 
består av dekk, forsikring, vedlikehold 
og reparasjon, administrasjon, 
vektårsavgift/årsavgift. Vedlikehold 
og reparasjon, kostnader til dekk og 
forsikringskostnader var tidligere skilt 
ut som egne kostnadsgrupper.

En annen endring er at arbeidskraft nå 
inkluderer samlede lønnskostnader og 
sosiale kostnader, mens det tidligere var 
en splitt der arbeidskraftkostnader til  
sjåfører utgjorde hele kostnadsgruppen 
for Lønn og sosiale kostnader og arbeids-
kraftkostnader for funksjonærer var en 
del av den tidligere kostnadsgruppen  
Administrasjonskostnader. 

Ny kostnadsfordeling
Med grunnlag i en utvalgsbasert kost-
nadsundersøkelse blant foretak i næring- 
en, har SSB utarbeidet nye vekter for 
kostnadsgruppene til de 7 kjøretøygrup-
pene. Andelene til kostnadsgruppene er 
utarbeidet ved å vekte svarene innen hver 
kjøretøygruppe i henhold til antall biler 
hvert foretak svarte for. Oppdateringen 
av vektene reflekterer endringen i kostna-
dene i lastebilnæringen siden siste oppda-
tering i 2009. Det ble relativt store 
endringer mellom de ulike kostnadsgrup-
pene i den nye kostnadsindeksen i alle 
kjøretøygruppene. Arbeidskraft og bom-
penger/fergekostnader vektes høyere, 
mens vekten til drivstoffkostnader og 
kapital er redusert. Øvrige kostnader, som 
tidligere bestod av flere separate kost-
nadsgrupper, vektes også lavere. 

Det ble også spurt om kostnadsandeler 
for den tidligere kjøretøygruppen Kran-
biltransport, siden denne gruppen ikke 
omfattes av den nye indeksen. En analyse 
av svarene viser at kostnadsfordelingen til 
kranbiltransport sammenfaller best med 
den nye gruppen Regionaltransport.

Kvartalsvis publisering
Den månedlige kostnadsindeksen har, 
blant annet på grunn svingninger i  
dieselprisen, vært flyktig. Mye tyder på at 
en omlegging til publisering en gang i 
kvartalet vil gi en jevnere utvikling. Noe 
av datagrunnlaget er også kun tilgjengelig 
på kvartal, som for eksempel Arbeids-
kraftkostnadsindeksen.

Ny kostnadsindeks 
for lastebiltransport Hva er en indeks?

Hensikten med en indeks er å sam-
menfatte informasjon fra flere kilder 
for å gi bedre innsikt i et sammen-
satt fenomen. I dette tilfellet er det 
sammensatte fenomenet kostnade-
ne ved transport med lastebil. Det er 
ikke mulig å måle kostnadene til 
lastebiltransport direkte, derfor må 
lastebiltransportkostnadene måles 
ved hjelp av å sette sammen og vek-
te tall fra flere ulike kilder, som  
prisene på arbeidskraft, diesel, osv.

Hvordan bruker du 
indeksen?
Indeksen brukes for å finne kost-
nadsutviklingen i en periode. Du 
frakter tømmer og kontrakten sier at 
beløpet skal justeres i 1. kvartal 
hvert år. I tabellen ser du at lastebil-
kostnadsindeksen for Tømmertrans-
port er 100,0 for 1. kvartal 2019 og 
93,6 for 1. kvartal 2018. Kostnadene 
for tjenester og varer som brukes til 
å drifte en gjennomsnittlig tømmer-
bil i denne perioden har økt: (100,0-
93,6)/93,6 = 0,068 * 100 = 6,8 
prosent.

« «
««

« «
««

« «
««

« «
««

KOSTNADS- 
FOR LASTEBILTRANSPORT

INDEKS

1.
2019

kvartal
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FORBEDRET MEDLEMSTILBUD: Kostnadsindeksen er 
et viktig verktøy for mange NLF-bedrifter. Nå 

kommer den i ny drakt og gjøres samtidig 
tilgjengelig for alle medlemmer. Illustrasjonsfoto: 

Stein Inge Stølen
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Hein Høljeneset:

Hein Høljeneset smiler fra øre til øre 
mens han sjalter opp et par hakk med den 
lange girspaken. Det hvite bakelitt-rattet 
hviler godt i hendene og coun-
try-musikken på stereoen 
blir bare tidvis brutt av 
turboen som slipper 
ut sin overskudds-
luft gjennom de 
rake rørene på 
Scania 4-serien 
med et «pjuuuu». 
Han passerer 
bomstasjonen på 
E18 og fortsetter 
stødig inn mot Oslo 
hvor leveringen venter. 
Duften fra Wunder-
baum-skogen og Poppy-duft- 
lysene løfter sansene enda et hakk. Dette 
er livet, tenker Hein, som er 15 år og fort-
satt går på ungdomsskolen.

Lastebileier, både digitalt og IRL
Utenfor døra på gutterommet i rekke-
huset på Skjetten er det knapt mulig å 
forstå at det foregår avansert lastebil- 

manøvrering på andre siden av veggen. 
Og det er slett ikke bare i digitalt format. 
Når behovet ikke mettes av simulatoren, 

fyrer Hein like gjerne opp en 
lastebil i skala 1:14, en 

fjernstyrt Scania tippbil 
med en hel rekke dei-

lige detaljer, deri-
blant røyk fra ek-
sosrøret. Den som 
hever blikket noen 
hakk vil raskt få 
øye på den gigan-
tiske logoen over 

senga, samt bilene 
på plakatene på veg-

gen, og kunne se den 
røde tråden. Det er uteluk-

kende Scania det går i her.
– Jeg har vært med faren min i lastebil 

fra jeg var to og et halvt år gammel, og 
onkelen min fra jeg var åtte. 
Det har vært Scania hele vegen, 

15 år og 
lastebileier
Mange unggutter drømmer om et liv i lastebilnæringen. 
Men bare de aller færreste tar entusiasmen til samme nivå 
som Hein Høljeneset fra Skjetten. Han er allerede lastebileier 
i en alder av 15 år og gleder seg stort til å ta fatt på sjåfør- 
utdanningen.

Jeg har vært med  
faren min i lastebil fra jeg  

var to og et halvt år gammel,  
og onkelen min fra jeg var  
åtte. Det har vært Scania  

hele vegen.

LARS THORVALDSEN0

NORGES YNGSTE LASTEBILEIER?: I tillegg til modellbilen 
og simulatoren eier Hein en 1967-modell Volvo 
veteranlastebil.



 sats på en tung kompetanse 
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forteller Hein mens han rygger tippbilen 
stødig rundt et hjørne, selvsagt med blin-
klyset på. Blindsonene har han full kon-
troll på. Pip-pip-pip høres det fra laste- 
bilen, før den stopper med et velkjent  
«pssjjjj». Interiøret på skalamodellen er 
opplyst av røde dioder, en detalj som går 
igjen langs taket på gutterommet. Her er 
virkelig ingenting overlatt til tilfeldig- 
hetene.

Allerede en erfaren sjåfør
Hein kan avsløre at han innimellom har 
fått ta noen runder på lukket område i 
farens og onkelens lastebiler, så han er 
slett ikke grønn når det kommer til  
kjøring med «skikkelig» redskap.

– Ja, og så eier jeg en lastebil også da, sier 
han nærmest som i en bisetning. Han for-
teller videre om konfirmasjonen året i for-
veien, hvor han fikk en veteranlastebil i 
gave av et vennepar av familien. Denne står 
nå på hytta i påvente av restaurering. Den 
er fullt kjørbar og i god teknisk stand, men 
mangler en viktig ting ifølge Hein selv... 

– Det er en Volvo, så det er jo ikke helt 
topp. Men planen er å bytte hytta som er 
litt rusten, og få den EU-godkjent til 
sommeren. Alternativet er å selge den 
som den står og heller få tak i et  
Scania-oppussingsobjekt 

Etter å ha sett bilder av en flott 
1967-modell Volvo Snabbe på hyttetunet, 
stemmer i alle fall NLF-Magasinet for at 
den beholdes og pusses opp. Kanskje ser 
Hein Volvo-lyset?

– Nei, det tror jeg aldri kommer til å 
skje. Det må være Scania. Der er det ikke 
forhandlingsrom.

Undersøker potensielle  
lærlingebedrifter
Hein har lagt opp løypa for hvordan han 
skal komme seg inn i lastebilyrket.

– Jeg tenker å gå et kryssløp hvor jeg 
begynner med et år på VG1 Teknikk  
og industriell produksjon, og fortsetter 
videre på VG2 Transport og logistikk. Og 
så ut i praksis, sier han.

15-åringen har allerede begynt å se seg 
rundt etter mulige bedrifter hvor han kan 
søke lærlingeplass. Han mener det spiller 
stor rolle hvordan transportørene fremstår 
i sosiale medier, og hvordan de svarer på 
forespørsler fra interesserte kandidater.

– En får fort et inntrykk av bedriften 
hvis en tar en telefon og snakker med 
dem. Ellers synes jeg mange kan bli flin-
kere til å skrive litt på nettsidene sine om 
hvordan det er å jobbe der, og ikke bare 
fokusere på historien om hvordan bedrif-
ten ble etablert.

Kan kjøre- og hviletidsreglene  
på rams
Han utelukker heller ikke at enkelte  
bedrifter forsvinner fra kandidatlisten 
grunnet dårlig rykte.

– En plukker jo opp om det er noe  
negativt som sies om bedriftene, enten 
sjåfører imellom eller ute på sosiale  
medier. Det er jo viktig at ting er på stell 
og at man driver på en skikkelig måte, og 

ikke minst at lønnen står i forhold til  
arbeidsmengdene.

Hein tror likevel at han vil finne seg en 
seriøs arbeidsgiver, og ser frem til livet på 
vegen. Han er mildt sagt godt forberedt 
og kan allerede kjøre- og hviletidsreglene 
på rams.

– Det kan jo bli noen lange dager bak 
rattet, men det passer meg helt topp. Så 
blir det jo godt å ta ukehvilen hjemme.

Han ser heller ikke bort ifra at han kan 
bli bedriftseier selv etter hvert.

– Jeg vil nok kjøpe lastebil på sikt, kan-
skje først og fremst som en hobbybil. Men 
så kan man jo se hvordan det utvikler seg, 
kanskje blir det til et firma. Vi får se hva 
fremtiden bringer, sier Hein med et lurt 
smil.

Hein Høljeneset:

1



 sats på en tung kompetanse 

HELT SPESIELL SIMULATOR: Bak dette 
spesiallagde lastebilrattet har Hein 
klokket mange timer langs vegen.

FLOTT VETERANLASTEBIL: – Det er ikke 
alle på min alder som har en lastebil 
registrert på seg selv, sier Hein, og viser 
frem bilde av sin 1967 Volvo Snabbe.

DETALJENE MÅ STEMME: Hein Høljeneset 
er opptatt av å ha ting på stell. Da må 
selv de minste detaljene være i orden.

HJEMMEBYGD SKALAMODELL: Denne 
Scania-tippbilen i skala 1:14 har alle 
funksjoner en finner på en fullskala 
lastebil. Den har Hein bygget og lakkert 
selv.

1

2

2

3

4

3

4
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– Det er ikke 
bare å holde 

i rattet

Troy Egeland (19) gjorde 
hobbyen til levebrød og har 
nå smakt på lastebilyrket i  
et års tid.  Lærlingen kjører i 
dag for Felleskjøpet Roga-
land Agder og stortrives i 
jobben, som har vist seg å  
by på langt mer enn bare 
transporten alene.

Lærlingeintervjuet:

LARS THORVALDSEN0



– Det begynte som en hobby og jeg fant 
fort ut at jeg trivdes bak rattet. Jeg har 
alltid likt kjøretøy og motorvogner.  
Interessen kommer fra kamerater med 
foreldre som har kjørt trailer. Det har 
alltid vært snakk om Scania og lastebiler, 
så det har bare blitt sånn, sier Troy  
Egeland (19). 

Tar fôrprøver og  
preparerer tanker
Dagen til Egeland star-
ter i sekstiden på 
morgenen. Turen 
går inn til Hil-

levåg hvor han ankommer Felleskjøpet 
rundt halv sju. Dagens ordre blir veiet 
opp og lagt klar for lasting, så når Ege-
land kjører inn i «tunnelen» er lasset 
allerede fordelt og ligger klart til å bli 
sluppet ned rommene i tanken. Som  
regel laster han til en eller to kunder av 

gangen.
– Det er viktig å ta prøver av  
fôret underveis. Det blir også 

tatt prøver under hele pro-
duksjonen slik at vi vet 

hvor feilen har opp-
stått hvis det skulle 

vise seg å være 

noe galt med det. Og så må vi passe på å 
skylle ut hvis vi skal laste kyllingfôr etter 
at vi har hatt kufôr på tanken, det kan ikke 
blandes. Det er en del og tenke på, sier 
han.

Egeland tror mange har feil oppfatning 
av yrket. 

– En sitter ikke bare og holder rattet hele 
dagen. Det er ikke det det går ut på i det 
hele tatt. En skal kunne planlegge, forhol-
de seg til lover og regler. Det er veldig mye 
som spiller inn.

Veldig sosialt
Selv om det var kjøretøy som sto 

 sats på en tung kompetanse 

STORTRIVES: 19-åringen var lenge i  
tenkeboksen, og vurderte en liten stund  

å bli maskinfører. Men friheten bak  
lastebilrattet fristet mest.  

Troy Egeland
19 år

LÆRLINGE-
INTERVJUET
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høyt i kurs, var han 
lenge usikker på 
akkurat hvilken 
retning han skulle 
velge. 

– Grunnen til at jeg 
søkte meg inn på trans-
portfag i utgangspunktet er 
at det virket veldig interessant 
å kjøre bil. Jeg gikk først på bygg- og 
anleggslinja i ett år, men så gikk jeg over til 
Teknikk og industriell produksjon (TIP) og 
deretter videre til Transportfag.

Lærlingen kunne fort ha havnet i mas-
kinføreryrket, noe han også vurderte på lik 
linje med lastebilyrket. Det var friheten 
som til slutt veide tyngst da retningen ble 
valgt. 

– En god kame-
rat som tidligere 
har vært lærling 
hos Felleskjøpet sa 
at de trengte folk, 

så jeg tok kontakt 
med sjefen og spurte 

om jeg kunne få lære-
plass, og da kom jeg inn på 

intervju.
Etter intervjurunden fikk han mulig-

heten til å ha praksis hos Felleskjøpet. 
Den ga mersmak og etter videregående 
og med lappen boks var det bare å  
begynne å kjøre.

– Det begynte med at jeg var med  
sjåføren på jobb da jeg hadde praksis. Da 
lærte jeg meg lasterutinene og fikk se 

hvordan kjøringen var. Det virket veldig 
spennende og det er like spennende fort-
satt, sier han og legger til:

– Det er gøy å se kjentfolk og treffe 
kamerater etter vegen, det er det beste 
med å kjøre. Kanskje ringe og skravle 
litt, og treffe nye folk.

– Vinteren kan være utfordrende
Men sjåførtilværelsen er ikke bare en 
dans på roser. Erfaringer skal høstes og 
Egeland fikk tidlig kjenne på det man-
ge sjåfører har merket gjennom yr-
keskarrieren: I vinter skulle han levere 
fôr til en bonde, og på tur innover 
grusvegen svingte han feil og kom inn 
på en bratt bakke. Før han innså at han 
hadde kjørt feil hadde han nesten kom-

Lærlingeintervjuet:

Det begynte med at jeg var med 
sjåføren på jobb da jeg hadde praksis. 
Da lærte jeg meg lasterutinene og fikk 

se hvordan kjøringen var. Det virket 
veldig spennende og det er like 

spennende fortsatt.
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met seg opp, men han fikk stopp og 
begynte å skli bakover. Bilen tverret og 
han stod fast sideveis i bakken.

– Det var flaut, men det gikk bra. Jeg 
tenkte ikke på å legge på kjetting da det 
så flatt ut og bakken kom brått på, men 
jeg har lært at det er bedre å legge på en 
gang for mye enn en gang for lite. Men 
generelt sett er nok vinteren det mest 
utfordrende med å kjøre lastebil. Når 
vegene blir glatte så har man ytterligere 
en problemstilling å forholde seg til.

Egeland ser tilbake på en vinter med 
veldig mye kjettingbruk. 

– Når vi kjører ut til bøndene er  
det veldig mange bratte bakker, så det 
å legge på kjetting går nesten automa-
tisk.

– Vi trenger yrkessjåfører
En utfordrende vintersesong til tross, 
Egeland anbefaler sjåføryrket varmt. 
Han påpeker at det kan virke omfatten-
de, da det er en del teori som må på plass 
før en kan begynne å kjøre. 

– Men det er verdt det, forteller han og 
legger til at han ikke har tenkt å gi seg 
med det første. 

– Det er et givende yrke. Vi trenger 
yrkessjåfører. Det er en veldig viktig 
jobb, så jeg vil nok si at hvis man har 
interessen, så må man ikke nøle. 

 sats på en tung kompetanse 

BEGIVENHETSRIKT ÅR: Troy Egeland har kjørt i 
et års tid. Allerede har han fått kjenne på 

utfordringene transportbransjen kan by på. 

FYLLER BILEN: Rundt halv sju er Troy Egeland på plass for lasting. I «tunnelen» er lasset allerede veid opp og ligger klart. 

VARIERT HVERDAG: Troy tror mange har feil oppfatning av yrket, som består av langt mer enn å bare holde i et ratt.

MANGE OPPGAVER: Kvalitetsrutiner er en viktig del av 
arbeidsdagen. Prøvene av fôret skal sikre at eventuelle 
feil fanges opp. 
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Etter NLF-innspill tidligere 
i vinter blir det nå gjort 
konkrete grep for å endre 
kravene til dekk på tunge 
kjøretøy. 
Bruksforskriften sier i dag at kravene er 
ulike former for M+S-merking og «sær-
skilt fremstilt for vinterkjøring» (Bruks-
forskriftens § 1.3 pkt. 2). «Særskilt frem-
stilt for vinterkjøring» er en bestemmelse 
som er tilnærmet umulig å forholde seg 
til i den praktiske hverdagen. Når det 
gjelder selve M+S-merkingen er den be-
skrevet, men på ingen måte definert gjen-
nom bestemte kriterier i UNECE 
(FN)-reglementet. Dette gjør at begrepet 
«særskilt fremstilt for vinterkjøring» må 
klarlegges – eller erstattes av noe annet. 

Vår erfaring fra SVVs kontroller er at 
de kun ser på selve merkingen og hverken 
kan eller har anledning til å undersøke 
hvorvidt et dekk er «særskilt fremstilt for 
vinterkjøring». NLF har i vår henvendel-
se derfor foreslått at det skal stilles krav 
til 3PMSF (alpesymbol)-merkede dekk 
på lastebiler og trailere i Norge vinter- 

sesongen, og at M+S-variantene ikke  
lenger skal godtas. I brevet blir det bl.a. 
vist til at Tyskland (etter bestemte 
regler) nå har innført kravet for 
styre- og drivaksel dersom 
det skal kjøres på vinter- 
føre. 

Endres fra vinter- til 
sommerdekk ved 
slitasje
NLF tror ikke et slikt krav ale-
ne vil løse alle problemer, men mener 
det er viktig å ha så objektive krav til vin-
terdekk som mulig. Dagens forskrift er 
alt annet enn objektiv og tillater nær sagt 
hva som helst så lenge produsenten har 
stemplet dem med et M+S-merke. Å inn-
føre krav til 3PMSF vil bidra til bedre 
standardkrav til vinterdekk, inntil en ev-
tentuell ny internasjonal standard måtte 
være på plass.

Det er imidlertid mange utfordringer 

og kompromisser knyttet til et dekk og 
hvilke egenskaper det har på is, våt is, løst 

og hardt snødekke, våt og tørr  
asfalt. En annen viktig faktor 

er at et dekks egenskaper  
endrer seg etter hvert som 
det slites ned. Det har best 
vinteregenskaper som nytt 
og endrer seg til å bli mer 

som et sommerdekk når det 
er omtrent halvslitt. Dette 

skyldes at dekkmønsteret endrer 
seg, og for noen dekktyper at gum-

miblandingen får en annen sammenset-
ning. Det er dette som gjør at dekkene 
kan kjøres videre gjennom sommeren for 
så å bli byttet med nytt når vinterseson-
gen starter. 3PMSF-dekkene har krav om 
25 prosent bedre akselerasjon enn referan-
sedekket for M+S har. Ut ifra dette vil også 
dekkets bremseegenskaper kunne sies å 
være tilsvarende gode. Da står man igjen 
med utfordringen rundt dekkets egen- 

Teknisk hjørne:

Vinteregenskaper – hva b etyr det?
NLF arbeider 

kontinuerlig med 
aktuelle tekniske 
problemstillinger.  

Her får du siste nytt 
rundt regelverk, 

høringer og andre 
relevante temaer.

Tekst: Dag Nordvik, 
fagsjef teknikk
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Det er fullt mulig å øke vektene og  
dimensjonene ved dagens lastebiler. 
Men økt vegslitasje og dårlig standard 
på bruene holder igjen arbeidet. 

Vekter og dimensjoner for kjøretøy i 
Europa er underlagt EU-direktiv 
96/53/EC. Dette direktivet angir 
maksimalt tillatte vekter og di-
mensjoner for nyttekjøretøy. 
Disse direktivene er igjen 
tatt inn i «Forskrift om 
bruk av kjøretøy», helt 
eller delvis.

På initiativ fra 
NLF-medlemmene ble 
det besluttet om å arbei-
de for å øke vekter og  
dimensjoner innenfor de ram-
mene som finnes, og med de unntake-
ne det er mulig å oppnå. Vi har eksem-
pelvis 19,5 meter vogntoglengde for 
Norge, mens resten av Europa har 
18,75 meter. Sverige og Finland fikk 
unntak på hele kjøretøy- og transpor-
tområdet da de gikk inn i EU i 1995, 
derfor har de egne regler.

Nødvendig for å redusere utslipp
Målsetningen for NLF har vært å 
kunne øke totalvektene. For treakslet 
bil fra 26 til 28 tonn, for fireakslet bil 
fra 32 til 34 tonn, og for vogntog øk-
ning inntil 56 tonn. Dette uten å gå ut 
over lovlige aksellaster, og begrenses av 
teknisk tillatte aksellaster.

Grunnen til den ønskede økingen er 
at mengden transportert gods vil nær 
doble seg mot 2030, og på denne må-
ten kan vi holde antallet vogntog på 
vegene nede, den positive gevinsten i 
dette er at vi kan redusere CO2-utslip-
pene vesentlig med hensyn til tran- 
sportert mengde gods. I tillegg til det-
te vil det kreve færre kjøretøy, som 
igjen gir økt trafikksikkerhet. Videre 
vil en økt effektivisering i bruk av 
transportmateriellet gir bedre sam-
funnsøkonomi, og være gunstig for 
produksjonsbedrifter ute i distriktene.

Teknisk mulig,  men gir  
økt slitasje
NLF tok initiativ overfor Vegdirekto-
ratet høsten 2017 og vegdirektøren ga 
et mandat til en arbeidsgruppe hvor 
NLF har fått med seg MEF, Land-
brukssamvirke, BNL, Treindustrien, 

NHO Logistikk og Transport 
og VD. Siden den gang er 

det avholdt flere møter, og 
status i dag er at kjøre-
tøyteknisk er økninge-
ne mulig å gjennomfø-
re, mens det er store 
utfordringer knyttet til 

vegslitasje og bruene 
rundt om i landet.

Utfordringen for vegene er 
økning i antall kjøretøy med høyere 
vekter, noe som medfører raskere ned-
brytning av vegdekket, og spesielt der 
hvor vegkroppen er svak. Vegkroppen 
er fundamentet under vegen. Her  
arbeider vegteknisk avdeling i VD nå 
med å utrede konsekvenser. For bruene 
er bildet noe enklere da mange av lan-
dets 15 500 bruer er teoretisk klassi- 
fisert til å tåle 60 tonn, men konse-
kvenser av antall passeringer over tid er 
noe mer usikker. For bruene er aksel-
avstander og minsteavstander på  
kjøretøyene avgjørende. Her også  
pågår det også utredninger.

Politisk inngripen nødvendig?
Generelt vil en vektøkning medføre 
økt vegslitasje, men i Sverige har man 
politisk innsett at nytten overstiger 
kostnaden økt vegslitasje gir, og har 
dermed tillatt økte vekter. Med tanke 
på tilstanden på våre fylkesveger, er 
dette et hinder som det muligens må 
politisk krutt til for å få gjennomført? 
Temaene er omfattende og berører vel-
dig mange områder. Det er uansett 
ingen «quick fix», men arbeidet fort-
setter.

skaper knyttet til sideveis friksjon, noe som 
er viktig for styrehjul og løpe-/tilhenger-
hjul. Dette må avklares nærmere.

Vegtrafikklovens § 3 er overordnet
NLF er i full gang med utredninger 
sammen med dekkimportørene/-leveran-
dørene for innspill til Vegdirektoratets på-
gående utredning, og målsettingen er at det 
skal være nye krav allerede fra kommende 
høst. I tillegg arbeides det med å arrangere 
tester av ulike vogntogkombinasjoner, med 
ulike dekk, innenfor akselerasjon, bremsing 
og sving. Dette ligger nok lenger frem, men 
vil være med på å skape et mer korrekt bilde 
av hva som gir best trafikksikkerhet og øko-
nomi. Dekk er uansett bare en del av løs-
ningen, i tillegg kommer kjettingbruk, 
korrekt lasting, korrekt vogntogkonfigura-
sjon, vintervegvedlikehold, og viktigst: sjå-
førens kompetanse ved kjøring på vinterveg.  
Uansett hvor vanskelig det er, er det Veg- 
trafikklovens § 3 som gjelder.

Økte vekter og dimensjoner: 

Dette er utfordringeneVinteregenskaper – hva b etyr det?
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Region 1  Østfold og Oslo/Akershus

Å arrangere fylkesårsmøter 
ved Strømstad Spa Hotell er 
i ferd med å bli en tradisjon. 

For andre gang på rad inntok 106 perso-
ner middagsbordene under festmiddagen 
lørdag kveld og stemningen var upåkla-
gelig. Tidligere på dagen hadde forsam-
lingen gjennomført et godt og interessant 
fylkesårsmøte.

Det minst dramatiske var som vanlig 
valget. Erik Graarud fra Fredrikstad ble 
enstemmig gjenvalgt som fylkesleder og 

Anders Krog fulgte like enstemmig som 
nestleder. Eneste tilløp til litt temperatur, 
var da styrets flertallsforslag om å begren-
se vararepresentantenes deltakelse i sty-
remøtene, kom opp til diskusjon. NLF 
Sarpsborg gikk på tvers av styrets flertall 
og ønsket å beholde vararepresentantene 
i alle styremøtene. Et knapt flertall av 
delegatene støttet Sarpsborg og tingene 
blir som de har vært de seneste årene.

Bompenger
NLF Fredrikstad er svært opptatt av te-
maet, ikke minst grunnet den nye  
bomordningen som innføres i byen, og 
mener NLF sentralt har for lite søkelys på 

Det går ikke en dag uten  
at vi leser eller hører noen 
uttale seg eller banne og 
sverte i forbindelse med 
bompengesatsene i hoved- 
staden. 

I tillegg mottar vi i NLF mange telefoner 
om temaet. Derfor var også sekretariats-
lederen for Oslopakke 3, Terje Rognlien, 
invitert til fylkesårsmøtet for å orientere 
enda en gang om satser og kostnader. Det 
ble sendt ut flere invitasjoner til våre 370 
medlemmer, inkludert purringer på 
SMS. Til sammen møtte 30 personer, de 
fleste av dem valgte delegater fra lokal- 
avdelingene. De fikk høre at kostnadsøk-
ningene for en Euro VI-lastebil ikke blir 
så store som mange frykter, selv om det 
lett kan «dra på litt», hvis man kjører mye 
innenfor ring 2. Spørsmålet er likevel 
hvorfor ikke medlemmene gikk «mann av 

huse» for å høre hva mannen som admi-
nistrerer ordningen hadde å si?

Gjenvalg
Årsmøtet i Oslo & Akershus gikk uten 
store problemer. Foreningen kan vise til 
store overskudd og styret foreslo å la en 
del av pengene gå tilbake til medlemme-
ne. Det ble vedtatt at 140 000 kroner skal 
deles ut i vervepremier, samt at det bevil-
ges 140 000 kroner til 20 YSK-kurs, som 
medlemmene kan vinne. Kun NLF Aur-
skog-Høland stemte mot dette.

Nicolai Jakhelln ble enstemmig gjen-
valgt som styreleder og Sissel Heen som 

nestleder. Jan Roar Fjeld ble valgt som 
nytt fylkesstyremedlem fra Lillestrøm, 
etter Svenn Harald Rønaas, som takket 
av etter mange år i styret.

Kunst og ledelse med Würth
NLF Oslo & Akershus prøvde et nytt 
opplegg i år. Vi inviterte oss til en av våre 
samarbeidspartnere og prioriterte å ha 
søkelys på denne. Stor takk til Würth 
Norge AS, som stilte med møtelokale, 
omvisning, gode tilbud i butikken og ikke 
minst galleriomvisning og ledelsesfore-
drag. Enkelte av Würth-kontorene har 
fått bygge eget galleri, hvor de viser frem 
stadig nye samlinger og kunstnere. Dette 
gjør selskapet helt gratis og de har tre an-
satte kunsthistorikere som gir omvisnin-
ger og foredrag. Også til fylkesårsmøtet i 
NLF. Würths norske adm.direktør, Svein 
Oftedal, ga oss «et skråblikk på ledelse», 
som han kalte sitt lille foredrag. Et hu-
moristisk og likevel nyttig innlegg til et-
tertanke for de fremmøtte. Stor takk til 
vår samarbeidspartner Würth Norge AS!

Vellykket fylkesårs- 
møte i Østfold

Er bompenger så viktig?

J. KRISTIAN BJERKE jkb@lastebil.no0



avgiftene. NLFs forbundsnestleder, Alv 
Ervik, var gjest i årsmøtet. Han fortalte 
forsamlingen at han forstår frustrasjonen 
blant mange medlemmer. Han kunne i 
tillegg forsikre om at bompenger er tema 
på nesten hvert eneste forbundsstyremø-
te og at region 1s forbundsstyremedlem, 
Harry Nilsen, ikke lar saken ligge. Men, 
understreket Ervik, bompenger skal 
IKKE være transportørens problem. Pen-
gene skal innkreves på vegne av staten og 
det er bestiller som skal betale. Et forslag 
som kom opp under årsmøtet var at bom-
penger må likestilles med merverdiavgift. 
Det må bli lovpålagt å fakturere det som 
egen linje på fakturaen og det må bli lov-
pålagt for kunden å betale det det koster.

Godt møte
Fylkesleder Erik Graarud karakteriserer 
årets fylkesårsmøtet som interessant og 
godt. Han trekker frem debatten om 
bompenger, innlegget fra SVVs ulykke-
sanalysedivisjon, samt Harry Nilsens ori-
entering om arbeidet med vekter og di-
mensjoner. Både Nilsen og Graarud er 

skuffet over at vegdirektøren ikke har 
fulgt opp sine lovnader fra høstmøtet på 
Storefjell.

Kamp i Moss
Moss er et trafikkaos og det blir ikke bed-
re de neste 10-12 årene. Den viktigste 
årsaken til kaoset er kommunens enorme 
utbygging på Jeløya, som fører til sterk 
økning i biltrafikken inn til Moss. Dette 
kombinert med trafikken fra Norges mest 
trafikkerte fergesesamband, gjør rush-
tidstrafikken i Moss kaotisk. Hanne  
Tollerud (AP), ordfører i Moss, kom ny-
lig med et valgkamputspill. Hun vil nek-
te nytte- og næringstransporten å reise 
med Bastøfergen i rushtiden. NLF rea-
gerte umiddelbart og i løpet av et møte vi 
hadde med ordføreren, reduserte hun 
kravet til «en avgang om morgenen og 
kanskje en om ettermiddagen». Dette er 
neppe særlig gjennomførbart og NLF har 
invitert NHO Viken & Oslo, Moss  
Industriforening, Gårdeierforeningen og 
Moss i sentrum til felles front. Det blir 
kamp i Moss.
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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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Region 2  Innlandet

– Takk for tilliten. Jeg gleder 
meg til å ta fatt på jobben. 
Hele styret skal samarbeide 
slik at vi gjør en best mulig 
jobb for lastebileierne i Inn-
landet, sier Arild Olsbakk 
(38). Han ble valgt til ny 
regionleder på årsmøtet  
8. mars. Odd Haakenstad 
fortsetter et år til som nestleder. 

– Da Odd valgte å trekke seg, svarte jeg 
ja til valgkomiteens utfordring. Men jeg 
er veldig glad for at han fortsetter som 
nestleder. Odd har lang erfaring fra orga-
nisasjonen og veldig mye kunnskap om 
næringen, sier Arild.     

Det er en ung, men erfaren, lastebileier 
som, som skal lede de 672 medlemmene 
i Innlandet. 

Arild var på sitt første landsmøte i 
2008 og ble valgt inn i regionstyret i 
2010. De to siste åra har han vært nestle-
der. Han har også hatt verv i lokalavde-
lingen i flere år. 

Trafikksikkerhet er viktig
– Lik konkurranse er jobb nummer én. Vi 
kan ikke akseptere at useriøse transpor-
tører fra lavkostland vinner oppdragene. 
Fair Transport bør bli kjent blant alle 
transportkjøpere. De har et stort ansvar! 
Vegen er arbeidsplassen vår. Trafikksik-
kerhet blir en av våre viktigste saker. Vi 
må få tryggere og bedre veger. Det er  
bevilget mye penger til samferdsel de siste 
åra, men slett ikke nok. Hvis myndighete-
ne skal lykkes med nullvisjonen, må det 
gjøres noe med flere farlige strekninger 
både i Innlandet og andre steder i Norge.

Arne Olsbakk Transport AS har vært 
gjennom en tøff periode. På 15 måneder 
har firmaet vært involvert i tre alvorlige 

ulykker på RV3 i Østerdalen. Alle uten 
skyld.  Det er et mirakel at sjåfør og med-
eier Fredrik Brun ikke omkom i den siste 
kollisjonen. Brøytebilen hans ble knust av 
et utenlandsk vogntog.  

– Vi har bestemt oss for å slutte med 
brøyting på RV3 når kontrakten går ut i 
vår. Det er både for farlig og for dårlig 
betalt. Vi hadde tatt beslutningen før 
ulykken skjedde. Om jeg var litt i tvil, er 
jeg nå helt sikker på at det var en riktig 
avgjørelse, sier Arild.

Tredje generasjon
Både bestefar Odd og far Arne var laste-
bileiere. Bedriften startet på Kvikne for 
nøyaktig 50 år siden, flyttet til Tynset og 
har i dag base på Koppang. Arne Olsbakk 
Transport AS er en av Stor-Elvdals hjør-
nesteinsbedrifter, ifølge ordføreren. 15 
ansatte sørget for 31,4 millioner kroner i 
omsetning i 2018, og økonomien er god.

– Vi lever i en krevende bransje med 
store investeringskostnader og små mar-
giner. Vi må alle jobbe hardt for å få over-

Lederskifte i NLF Innlandet
A. Hasardiøs tunnelstenging på 
RV4 ved Grua – sak fra Gjøvik 
og Toten LA
VEDTAK: NLF Innlandet ber 
Statens Vegvesen iverksette nød-
vendige tiltak – slik at lastebiler 
opptil 4,5 meters høyde kan kjøre 
gjennom undergangen på Grua. 
Det er helt nødvendig for å unngå 
tilsvarende kaos som i 2019.  

B. Bekymringsmelding ang.  
kjettingplassen ved RV4  – sak 
fra Gjøvik og Toten LA
VEDTAK: NLF Innlandet ber 
Statens vegvesen forsterke vinter-
vedlikeholdet på kjettingplassen. 
Samtidig ber NLF Innlandet om at 
det gjøres tiltak på FV250 på begge 
sider av Torpapåsen – der utlendin-
gene ofte står fast. Kjettingplass og 
internasjonal skilting med anbefa-
ling av E6/RV4/FV33 vil gi langt 
bedre framkommelighet for både 
norske og utenlandske tungbiler.

C. RV3 har mer enn fordoblet 
tungtransport på 15 år – sak fra 
regionstyret
Vedtak: NLF Innlandet ber Norges 
Lastebileier-Forbund om drahjelp, 
slik at RV3 gjennom Østerdalen 
prioriteres høyere i neste NTP, og 
at det bevilges mer penger til flas-
kehalsene på riksvegen. 

NLF Innlandet mener det er po-
sitivt at det er satses mye på bred-
deutvidelse de siste åra, men det 
har ført til mer fart inn mot de far-
lige punktene. 

Vintervedlikeholds-strategien 
må vurderes - spesielt på streknin-
gen fra Elverum til Stor-Elvdal.

LEDERSKIFTE: Arild Olsbakk (38) overtar lederklubba etter Odd Haakenstad (64). Odd fortsetter som nestleder.  

GUTTORM TYSNES hedopp@lastebil.no0

Diskuterte vegsaker: 

Årsmøte 
behandlet tre 
forslag i vegsaker:



skudd, sier Arild, som i tillegg til tran- 
sport har valgt å satse på anlegg, dekk-
verksted og storbilvask på Koppang. 

Kraftfôrkjøring for Felleskjøpet utgjør 
den største delen av omsetningen, men i 
en liten bygd må lastebileieren spre inn-
satsen på flere områder: Anlegg, renova-
sjon, containerutleie, fliskjøring, korn- 
kjøring, stykkgods og tømmerkjøring.  

– Dagene blir lange, men jeg trives 
både i egen bedrift og i NLF. Som tillits-
valgt har jeg lært mye av andre lastebil- 
eiere. Jeg vil garantert lære enda mer i åra 
som kommer, avslutter Arild.    

Her er styret:
Regionleder Arild Olsbakk - Østerdal
Nestleder Odd Haakenstad - Hadeland
Stein Hesthagen - Hamarregionen
Åge Widme - Gudbrandsdal
Tommy Engen - Odal
Johannes Kjørlien -  Valdres
Frank Olav Korntorp - Solør
Robert Skaugrud - Gjøvik og Toten.

Lederskifte i NLF Innlandet

LEDERSKIFTE: Arild Olsbakk (38) overtar lederklubba etter Odd Haakenstad (64). Odd fortsetter som nestleder.  

Tore Velten fikk 
40-årsplaketten
Vanligvis er det forbundslederen som deler ut merker og plaketter til NLF- 
jubilanter. På årsmøtet i region 2 var det imidlertid NLFs øverste leder som 
kunne bukke og takke. Tore Velten har lang erfaring som lastebileier. Han 
startet som 20-åring og meldte seg raskt inn i NLF. Forbundslederen har vært 
medlem i 40 år og fikk plaketten av avtroppende regionleder Odd Haakenstad 
under årsmøtet. 

Viktige saker som må løses
Årsmøtet ber om at to saker fra den næringspolitiske debatten blir behandlet i  
NLFs representantskap. 

1.  Ikke-nordiske biler som slipper fotoboksgebyr.  
Når 99 prosent av ikke-nordiske sjåfører ikke må betale bøtene, er det helt 
nødvendig at loven endres. Dagens praksis går ut over trafikksikkerheten.

2.  Brøytekontrakter med for lav mengdebasert godtgjørelse er en fare 
trafikksikkerheten. 
Ryker nullvisjonen når det legges opp til vedlikeholdskontrakter der de variable 
kostnadene kuttes kraftig, slik at de bare dekker mannskapskostnadene og 
ikke bil og utstyr? Brøyteren tar hele den økonomiske risikoen. Det lønner seg å 
stå hjemme og ikke være ute på vegen.  Slike kontrakter er et kraftig tilbake-
skritt i trafikksikkerhetsarbeidet. 

PLAKETT: Tore Velten har vært NLF-medlem i 40 år og fikk plaketten av Odd Haakenstad.
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Region 3  Buskerud, Vestfold og Telemark

«Du skal kjøre mye» var  
den røde tråden når NLF 
hadde sin årsmøte- og bransje- 
utstillingshelg på Sundvolden 
8. – 10. mars. 

Podcastredaksjonen satte sitt preg på  
arrangementene ved at de utførte en live 
tv-produksjon fra messegulvet og utførte 
et underholdende talkshow under ple-
numssamlingen. De mange utstillerne fikk 
god oppmerksomhet gjennom intervjuer 
fra sine standplasser, som ble overført  
direkte på storskjermer. Under talkshowet 
ble historie og ny tid koblet sammen, og 
det var søkelys på teknologiutvikling og 
miljø. 81-årige Torolf Kaugerud fra Kau-
gerud Transport i Sigdal ble intervjuet fra 
scenen, og ga et morsomt innblikk i et 
langt transportyrkesliv. I tillegg ga NLFs 
markedsdirektør Kjell Olafsrud et godt 
innblikk i forbundets virksomhet og infor-
merte grundig om gjeldende markeds- 
avtaler. Under den trivelige festmiddagen 
lørdag kveld ble 25-, 40- og 50-års med-
lemskapsjubilanter hyllet. Verdens beste 
kvinnelige båtracer Marit Strømøy, som 
også er en meget god sanger, sørget for 
fengende underholdning.

Lokallagsstruktur og nærings- 
politiske saker i fokus på NLF 
Buskerud sitt årsmøte
Årsmøtet i NLF Buskerud vedtok å gå  
videre med arbeidet for å slå sammen lokal-
lag i fylket, og det ligger an til en halvering 
av antallet lokallag fra dagens åtte. Det har 
vært en omfattende prosess med bred invol-
vering fra lokallagene det siste året, og det 
har vært relativt bred enighet om at det vil 
være hensiktsmessig å få ned antallet lokal-
lag. Mange har imidlertid vært opptatt av å 
bevare lokalt engasjement og legge til rette 
for at NLF også i fremtiden skal være en 
medlemsstyrt organisasjon.

Engasjementet var stort under den  
næringspolitiske debatten hvor næringens 
rammevilkår var tema. Rettferdige kon-
kurransevilkår, myndighetens millimeter-
pirk mens store utfordringer ikke løses, 
NLF som premissleverandør i offentlige 
planprosesser, bypakker og bompenger var 
blant emnene som var oppe til drøfting.

Per Madsen og Per Einar Sand ble gjen-
valgt som henholdsvis leder og nestleder 
uten motkandidater. I styret for øvrig  
takket Vidar Keller for seg etter mange år 
som styremedlem. Ragnar Bendiksby og 
Torfinn Brenna gikk også ut av styret. Dis-
se ble erstattet av Per Erik Bjurstrøm, 
Hege Kalmo Funder og Ola Egil  
Leikvold. Morten Utengen ble valgt til 
nytt varamedlem.

Godt årsmøte i NLF Telemark
I Telemark ble det fornyet tillit til alle som 
var på valg i styret. Frode Bjønnes og  
Morten Natedal ble gjenvalgt som hen-
holdsvis leder og nestleder. I og med at 
lokalavdelingen for Nedre Telemark var 
nedlagt ville styrerepresentasjon derfra 
kunne bortfalle. Dette ble imidlertid løst 
ved at den tidligere lokallagslederen heller 
ble valgt inn i styret som sonekontakt, og 
vil bli gitt oppgaver og ansvar for å følge 
opp den delen av fylket som tidligere ble 
ivaretatt av et eget lokallag.

Flere saker som er viktig for næringen i 
fylket var oppe til behandling på årsmøtet. 
Det var kommet inn forslag om bypakke-
program, veispørsmål og ivaretakelse av 
turbileieres interesser gjennom NLF. Fyl-
kesavdelingen er misfornøyd med hvordan 
tungtransport blir ivaretatt i Bypakke 
Grenland. Forbundet oppfordres til å finne 
en organisatorisk løsning for å få turbil- 
eierne som har vært organisert gjennom 
Norges Turbileierforbund til å bli ivaretatt 
gjennom NLF i fremtiden. 

Kontinuitet i NLF Vestfold
Det ble heller ingen endringer i styret når 
NLF Vestfold holdt sitt årsmøte. John Ove 
Villung ble gjenvalgt som fylkesstyret etter 
å ha orientert om fylkets aktiviteter i 2018. 
Her ble viktigheten av et styrket rekrutte-
ringsarbeid fremhevet, samt presserende 
utfordringer i næringen.

Vellykket årsmøte- og 
bransjeutstillingshelg i region 3

OLAV KLASSON VEFALD btv@lastebil.no0



7. mars ble det foretatt 
offisiell åpning av den 
nye trafikkstasjonen på 
Gol. Den er definert som 
et pilotprosjekt innen di-
gitalisering, og skal ha 
tungtransport som sitt 
spesialfelt. Den nye sta-
sjonen blir ansett som et 
viktig tilskudd for å 
fremme trafikksikkerhet. 
Gjennomsnittlig passerer 
det ca. 1000 tungbiler 
gjennom Hallingdal 
hvert døgn. Tungbilkon-
trollen ved stedet vil være underlagt Drammen Trafikkstasjon. NLF har vært sterke 
pådrivere gjennom mange år for å få anlegget realisert, og næringen setter stor pris på 
at det nå er kommet et viktig tilbud som også inneholder døgnhvileplasser med gode 
sanitærforhold.

GOL TRAFIKKSTASJON: På bildet overrekker NLFs regionrepresentanter blomster til 
lederen for Gol Trafikkstasjon John Helge Klaussen (til høyre) og lederen for 
Drammen Trafikkstasjon Vidar Stoltz.

Vegvesenet åpnet ny 
trafikkstasjon på Gol

Elendig prioritering 
Statens vegvesen risikerer liv og helse hvis de 
utelukker å vente tre måneder med stengning 
av Rv 36.

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) Telemark 
støtter hovedutvalget for samferdsel i Telemark 
sin konklusjon om utsettelse av stengningen 
av Rv 36 inntil Århus-Gvammen åpner i januar 
2020. Det forventes at SVV endrer sin tidsplan, 
og lar hensynet til sikkerhet og fremkommelig-
het for trafikantene bli avgjørende.

Transportnæringen frykter stor risiko for liv 
og helse hvis lastebilene skal presses over på 
nåværende trasé Flatdal - Hjartdal på vinterfø-
re. Ved dårlig vær/føre unngår lastebilene den-
ne traseen i dag, og kjører heller via Rv 36, Bø 
– en mulighet som nå vil bortfalle.

NLF Telemark anser risikoen ved å kjøre 
gjennom en sjøormport uten snuplass som be-
tydelig mindre enn å kjøre Flatdal-Hjartdal over 
Nutheim på vinterføre.

Det minnes om SVV sin nullvisjonen og de-
res ansvar for å tilby befolkning og næringsliv 
trygge og fremkommelige veier. Derfor kreves 
og forventes det at SVV følger de klare anbefa-
linger som både næringen og politiske instan-
ser har gitt.

• 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 4  Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland

Under årsmøtehelgen på 
Lindesnes var det 140 men-
nesker innom. De aller fleste 
fra fredag til søndag. 

Fredag ble innledet med et foredrag om 
restauranten Under. Det er helt fantastisk 
hva de har fått til og viser at alt er mulig.

Lørdag var det en utstilling der billeve-
randører og andre samarbeidspartnere var 
på plass. En fin mingleplass for alle. Det 
var tradisjonelle årsmøter og deretter gode 
foredrag. Fylkesordføreren i Aust-Agder 
og Rogaland hadde gode foredrag og de 
fikk mange relevante spørsmål.

Geir i storform
Geir A. Mo hadde et fengende innlegg om 
fremtiden og våre seiere. Her var det alt  
fra viktigheten av å bruke avtaler til beslut-
ningsprosesser i EU. Det var en veldig 
fyldiggjørende og god seanse. Hovedsam-
arbeidspartnerne hadde også gode innlegg 
i år. I tillegg hadde Arild Netland fra  
Scania et godt innlegg om teknologisk  
utvikling.

Jubilanter
Det var til slutt festmiddag med en strålen-
de opplagt Lasse Pedersen fra 3 Busserulls. 
Etter en nydelig middag var det også ut- 
deling av merker. Og det er alltid like stas.

Rita Birkeland fikk tiårsmerket. Ole Kåre 
Håland og Kolbjørn Sørnes fikk 25-årsmer-
ket. Kjell N. Nilsen, Harry Haugland og 
Paul Grude fikk 40-årsmerket. Så er det 
stas å ha Bård Mølland som 50-årsjubilant.

En begivenhetsrik helg

Det er godt med kontinuitet. Samtidig trenger vi 
også fornyelse. Nå er det både erfarne og nye 
medlemmer i styret i Rogaland. Leif K. Egeland 
takket for seg etter mange år. Paul Grude er ny i 
styret. Kristian Nese er nytt varamedlem. Både 
leder Herman Berg og nestleder Tore Sigmund-
sen fortsetter. I tillegg består styret nå av Jarl 

Kvam, Vegard Solheim, Hans Kristian Aamodt, 
Paul Grude og Endre Krakk. Vararepresentanter 
er Petter Taraldsøy og Kristian Nese.

De viktigste sakene
Fylkesleder Herman Berg hadde under årsmøtet 
en presentasjon av de viktigste sakene. For å 

nevne noen kan vi si opplysningsarbeid om at 
økte bompenger vil gi dyrere transport, veien 
mellom Bokn og Aksdal, tunge kjøretøy i kolonne 
over Haukeli, like konkurranseforhold og flere 
målrettede kontroller.

REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no0

Endringer i styret i Rogaland



Rita Birkeland 
fortsetter som 
leder i styret
Rita fortsetter som leder i 
Agder. Med seg får hun et 
lag med god variasjon i alder 
og bransjer. 
I tillegg er det to damer i styret. Det nye 
styret i Agder består i tillegg til Rita av 
nestleder Roar Osen, styremedlemmer 
Dag Grødum, Kai Werdal, Kai Kristian-
sen, Eva Langeland, Tor Bringsverd, Ole 
Tom Løland, Geir Arne Myre samt va-
ramedlemmer Jan Hellestøl og Tor Mag-
ne Hansen.

Dette skal prioriteres
Under fylkeslederens næringspolitiske 
gjennomgang ble det klart at NLF Agder 
skal arbeide hardt for at utbyggingen av 
Ytre ringvei må stå ferdig tidligere enn 
planlagt. Ytre ringvei må stå klar før høy-
broa over Gartnerløkka rives. Det var god 

oppslutning om de andre prioriteringene 
som hardt arbeid for like konkurranse- 
vilkår, vintervedlikehold, valg 2019, samt 
å gjøre næringsliv og samfunnet for øvrig 
oppmerksom på at økte bompenger gir 
økte transportkostnader.
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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
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Region 5  Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Helgen 8. – 10. mars  
avholdt region 5 fylkesårs-
møter på Quality Hotel 
Edvard Grieg på Sandsli 
utenfor Bergen. 

Årsmøtene i de tre fylkesavdelingene 
foregikk fredag 8. mars. Lørdag 9. mars 
ble det temadag med innlegg. Lørdag 
kveld var det festmiddag og underhold-
ning.

Regionsjef Jan-Ove Halsøy ønsket vel-
kommen til temadag, lørdag 9. mars.

Årsmøter Region 5

Nestleder i NLF Møre og 
Romsdal Torstein Ottem ble 
valgt som møtedirigent, 
rådgiver i NLF Heidi Rudaa 
ble valgt til referent. 
Oppmøte i Bergen dette året var 15 stk. 
Samme antall som Loen i fjor. Styret har 
i beregningsperioden avholdt 7 styremø-
ter, der 59 saker er behandlet. I tillegg til 
ordinære styremøter har styret hatt jevn-
lig kontakt pr. telefon og pr. mail. NLF 
Møre og Romsdal hadde pr. 1. januar 
2019 totalt 151 medlemmer. Dette er en 
liten oppgang fra 1. januar 2018. 

Det ble viet mye oppmerksomhet rundt 
AutoPASS på møtet, hvor også adm.dir. 
Geir A. Mo deltok. Her er det mange 
utfordringer. Vi i NLF jobber kontinuer-
lig med saken, men det er et langt lerret 
å bleke. Det foregår en pågående prosess 
med både Vegdirektoratet, Transport- 
komiteen og NHO. Det jobbes hardt med 
å få opp rabatt, mer forutsigbarhet og et 

mer fungerende system på AutoPASS. 
Geir A. Mo kunne fortelle at betalings-
andelen har gått voldsomt opp etter at 
systemet er innført, men om alle har brik-
ke og om alle blir registrert er usikkert. 

Ikke overraskende var det også søkelys 
på kontroller. Det er viktig at kontrollsta-
sjonene er flinke til å plukke ut de som 
trenger kontroll. NLF jobber for å få mer 
digitale og mer effektive løsninger. Det 
var kommentarer fra salen på at politiker-
ne nå har begynt å høre på NLF. Det er 

stor forskjell fra tidligere år. Dette er nok 
fordi NLF handler mer nå enn tidligere. 
Oppfordrer alle som har utfordringer 
med kontrollstasjonene å sende inn kon-
krete hendelser til rådgiver Heidi Rudaa 
på mail hr@lastebil.no.

Valgkomiteen i NLF Møre og Roms-
dal, bestående av Even Aandal og Odd 
Magne Gulla, la frem valgkomiteens inn-
stilling til nytt styre. Alle valgt ved ak-
klamasjon. Rune Mogstad hadde takket 
nei til gjenvalg.

Fylkesårsmøte - NLF Møre og Romsdal

JAN OVE HALSØY nlfvest@lastebil.no0

Nytt styre: 
Finn A. Fredvig-Erichsen, styreleder

Torstein Ottem, nestleder

Jens Opshaug, styremedlem

Nils Andres Larsen, styremedlem

Joar Gulla, styremedlem 

Per Håkon Tærud, varamedlem

Arne Fiske, varamedlem



Leder i NLF Hordaland, Torgils Rogne, 
ble valgt som møtedirigent, og regionsjef 
Jan-Ove Halsøy ble valgt som referent. 
Totalt 28 stk. deltok på årsmøtet.

Årsmeldingen til fylkesavdelingen viser 
et høyt aktivitetsnivå gjennom 2018. Fyl-
kesavdelingen har i beretningsperioden 
avholdt syv styremøter der 60 saker er 
behandlet. I samme periode er det avholdt 
to medlemsmøter. NLF Hordaland had-
de pr. 1. januar 2019 totalt 206 medlem-
mer. Herav 153 hovedmedlemmer, 10 
personmedlemmer og 43 seniormedlem-
mer. Dette er en nedgang på ni medlem-
mer fra 1. januar 2018. 

Under sak 4, innkomne saker, ble tre 
saker fra Bergen Lastebileierforening 
behandlet:

1.   Nye døgnhvileplasser i Bergen. 
Nygårdstangen som parkering- og 
døgnhvileplass i Bergen forsvinner 
om kort tid. Det må jobbes for å 
finne alternative døgnhileplasser i 
eller nær Bergen.

2.   Prioritering av veiprosjekter. 
For NLF er prioritering av viktige 

veiprosjekter viktigere enn ferjefrie 
fjordkrysninger. Det må satses på 
veiene mellom fjordene, fylkesveinet-
tet og rassikring m.m.

3.   Mer informasjon fra NLF sentralt 
om følgene av å etablere tariffavtale 
i en medlemsbedrift. 
Når ansatte krever tariffavtale i en 
medlemsbedrift, må NLF fra sentralt 
hold informere bedriften om dette 
snarest. NLF må videre holde 
bedriften oppdatert gjennom 
forhandlingsprosessen.

Under sak 6, organisatorisk og  
næringspolitisk debatt, orienterte fylkes-
leder Torgils Rogne om fylkesavdelingens 
arbeid gjennom året. Det jobbes for opp-
rusting av fylkesveinettet; realisering av 
K5-alternativet på E16 snarest mulig; 
rassikring; opprusting av Fv7 som om- 
kjøringsvei når E16 er stengt; bedre veier 
mellom fjordkrysningene, for å nevne 
noe. Årsmøtet sluttet seg til at styret 
skulle fortsette med samme prioriteringer 
fremover.

På årsmøtet ble det også «loddet» ut en 
batterilader som fylkesavdelingen hadde 

fått i gave av Bergen kommune ved byråd 
Anna Elisa Tryti for god dialog vedr. 
bompenger i Bergen. Kriteriene for å del-
ta i «loddtrekningen» var at bedriften eier 
eller har bestilt en elektrisk bil som skal 
benyttes i næring. Tre bedrifter var kva-
lifisert av de fremmøtte. Svanevik Trans-
port & Utleie AS ble den heldige vinne-
ren.

Nytt styre:
Torgils Rogne, styreleder
Per Atle Ådland, nestleder
Frode Børven, styremedlem
Gunnar Stamneshagen, styremedlem
Jørund Vevle, styremedlem
Andreas Nytveit, styremedlem
Kjell Aage Ekeland, styremedlem
Torbjørn Berge, 1. varamedlem
Arne Simonsen , 2. varamedlem

Leder i NLF Sogn og Fjordane, Rolf 
Olav Tenden, ble valgt som møtedirigent, 
og regionsjef Jan-Ove Halsøy ble valgt 
som referent. Totalt 19 stk. deltok på 
 årsmøtet.

Årsmeldingen til fylkesavdelingen viser 
et høyt aktivitetsnivå gjennom 2018. Fyl-
kesavdelingen har i beretningsperioden 
avholdt 4 styremøter og hatt 45 saker til 
behandling. I samme periode er det av-
holdt 2 medlemsmøter, et i Nordfjordeid 
og et på Skei. NLF Sogn & Fjordane 
hadde pr. 1. januar 2019 totalt 99 med-
lemmer. Herav 82 hovedmedlemmer, to 
personmedlemmer og 15 seniormedlem-
mer. Dette er en nedgang på tre medlem-
mer siden 1. januar 2018. 

Under sak 6, organisatorisk og næ-
ringspolitisk debatt, ble fremtidig orga-
nisering tema. Kommuner og fylker slås 

sammen. Det utfordrer NLFs regioninn-
deling. Vinterdekkdebatten som pågår ble 
også fremhevet. En stor utfordring blir å 
finne vinterdekk som både tilfredsstiller 
nye krav, og har gode vinteregenskaper. 
Det at Dekkmann ikke er representert i 
Sogn og Fjordane er også en utfordring. 
Løyve for varebiler var også oppe til de-
batt. Det er viktig at varebilbransjen blir 
regulert. For NLF har dette vært, og vil 
fortsatt være, et fokusområde.

Rolf Olav Tenden hadde takket nei til 
gjenvalg som fylkesleder. Han har i en 
årrekke styrt NLF Sogn og Fjordane med 
stødig hånd. Rolf Olav fortsetter heldig-
vis som styremedlem i styret. Torgrim 
Larsen, varamedlem i styret, takker også 
nei til gjenvalg.

Nytt styre:
Asgeir Gill, styreleder. Ny, valgt for 1 år
Inge Råheim, nestleder
Arne Ljotebø, styremedlem
Ragnvald Flåten, styremedlem
Rolf Olav Tenden, styremedlem
Per Bortheim, styremedlem
Martin Bjørkhaug, styremedlem
Ingebrigt Naustdal, varamedlem
Arild Hoff, varamedlem
Glenn Morten Hestetun,varamedlem

Fylkesårsmøte - NLF Sogn og Fjordane

Fylkesårsmøte - NLF Hordaland
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Region 6  Trøndelag

Den 5. februar gjennomførte 
vi holdningsdag med 
AMO-kurset ved Heimdal 
Trafikkskole. 

Dagen startet hos Svanholm Gravferd der 
Thorbjørn Aass og Kjell Endre Bonesrøn-
ning tok imot oss i seremonirommet. 
Thorbjørn og Kjell Endre jobber blant 
annet med å rekonstruere kroppene til 
døde mennesker etter alvorlige ulykker. 
Dette er viktig for at de etterlatte skal få 
ta et verdig farvel med sine. Temaet var 
selvsagt døden og ikke minst konsekven-
sene av våre handlinger i trafikken. Det 
kan ikke understrekes nok hvor viktig 
trafikksikkerhet og riktig adferd er for å 
unngå ulykker. Gjennom denne sekven-
sen ble det rom for gode diskusjoner og 
refleksjoner rundt det å være yrkessjåfør.  

Siste del av dagen var sammen med 
Dagfinn Moe, Seniorforsker i SINTEF. 
Han er en av de fremste forskerne på 

trafikk og pyskologi. Her fikk elevene 
innblikk i hvordan hjernen er satt 
sammen, samt hvordan den virker. 
Hvorfor gjør noen slik, mens andre gjør 
det motsatte. Det ble mange spørsmål og 
gode diskusjoner. For den enkelte bidrar 
denne delen av dagen til å skape forstå-
else for hvorfor man er slik man er. På 
denne måten kan man jobbe med sin 
adferd i trafikken. Kunnskap bidrar til 
bedre yrkessjåfører, bedre trafikksikker-
het og bedre økonomi. 

Årsmøter med  
modulvogntog på 
menyen
Da har vi nok en gang lagt bak oss en 
hektisk periode med årsmøter. Gjen-
nom gode diskusjoner får styret og re-
gionsjef innblikk i hva som rører seg, 
noe som danner grunnlaget for hva vi 
skal jobbe med. Samtlige lokal-
foreninger krever at alle veger åpnes 
for modulvogntog. Dette for å sikre like 
konkurransevilkår, samt bidra til å nå 
nasjonale klimamål. Som en start 
skulle det være enkelt å forsvare åp-
ning for modulvogntog der det allerede 
er åpnet for tømmervogntog. Videre ser 
vi at det skal kun små tiltak til for å 
åpne på andre strekninger. Dette ar-
beidet må også ses i sammenheng 
med kravet om økte vekter og dimen-
sjoner. Vi ser at lovverket henger igjen 
på en rekke områder og er til hinder for 
utviklingen innenfor næringen. Spesi-
elt er dette tydelig innenfor anlegg-
stransporten. 

Møte om gods- 
strømmer, vekter  
og dimensjoner
Den 1. februar var vi så heldige å få et 
møte med Kirsti Leirtrø, stortingsrepre-
sentant for Ap og medlem av Trans-
port- og kommunikasjonskomiteen. 
Trøndelags samferdselsdirektør, Erlend 
Solem, var vertskap og initiativtaker til 
møtet. Vi tok opp behovet for kartleg-
ging av regionale godsstrømmer, noe 
som vil gi et bedre beslutningsgrunn-
lag for de løsninger vi trenger i fremti-
den. Videre tok vi opp kravet om at alle 
veger åpnes for modulvogntog. Kirsti 
satte stor pris på å få møte oss på den-
ne måten. Hun vil ta med seg dette til 
Stortinget og gjøre sitt for å hjelpe oss 
i havn med våre krav.

Holdninger i 
næringen

DET BLE EN TØFF: men samtidig god opplevelse for elevene da vi besøkte Svanholm Gravferd. Thorbjørn Aass og Kjell 
Endre Bonesrønning i midten foran.

DAGFINN MOE: setter ord på hvorfor vi gjør som vi gjør.

ROAR MELUM rm@lastebil.no0
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Vinterinnsats 
for barna 
Det har vært en svært aktiv periode for 
Venner på veien. 

Den 22. januar besøkte vi Tydal barne- 
og ungdomsskole der 1.-4. trinn fikk lære 
om trafikksikkerhet og ikke minst blind-
soner rundt lastebiler. Den 25. januar 
besøkte vi Nærøysundet skole der 1.-2. 
trinn deltok. Den 13. februar besøkte vi 
Kyrksæterøra, der 1. og 2. klassingene fra 
skolene Sodin, Svanem og Vinjeøra del-
tok. Den 26. februar besøkte vi Høknes 
skole i Namsos. Vi møtte en gjeng med 
112 spente 1.- og 2. klassinger.

Opplegget startet som vanlig 
innendørs, med gjennomgang av hva som 
er viktig når man ferdes ute i trafikken. 
Refleks er alfa og omega. Her viste vi også 
filmen om blindsoner rundt lastebilen. Vi 

fortsatte utendørs der alle fikk sitte bak 
rattet på en lastebil, noe som understreker 
poenget med hele opplegget rundt blind-
soner. Det at man får se det med egne 
øyne sier mer enn tusen ord. Vi er utrolig 
takknemlig for at vi fikk besøke skolene 
og det er ekstra gledelig at flere skoler har 
meldt sin interesse. 

Se flere bilder fra disse arrangementene 
på side 22-23!

Regionalt  
samarbeidsmøte  
med If
Den 20. februar ble det avholdt et samar-
beidsmøte mellom If og NLF på kontorene til 
If i Trondheim. Det hadde gått en tid siden 
forrige møte, så vi hadde mye på hjertet den-
ne gangen. Spesielt hyggelig var det at Ottar 
Sefland deltok sammen med Sindre Sven-
heim. Sindre har overtatt jobben som Ifs 
NLF-kontakt etter Olav Viken som valgte å bli 
pensjonist etter 20 år som kontaktperson. 
Gjennom avtalen har vi gode verktøy for å 
snu en negativ skadehistorikk. Flere har 
jobbet systematisk med dette over tid, noe 
som har gitt fantastiske resultater og ikke 
minst god økonomi i bedriften. Dersom man 
ser en negativ skadeutvikling i bedriften, 
nøl ikke med å ta kontakt med NLF-kontoret 
eller din If-kontakt.

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,-)



Region 7  Nordland, Troms og Finnmark

22.– 24. februar avholdt 
NLF-Nordland sitt årsmøte i 
Bodø. 

Våre samarbeidspartnere var representert med Cir-
cle K, I, Telenor og Dekkmann. I tillegg var Mercedes 
representert og stilte med en av merkets siste  
modeller utenfor hotellet.

Kjell Olafsrud, markedssjef i NLF, innledet den 
næringspolitiske debatten med å sette søkelys på 
NLFs hovedarbeidsoppgaver i tiden fremover. Ett av 
disse satsningsområdene er rekruttering og Olafs-
ruds innlegg ble fulgt opp av Hadsel videregående 
skole, ved Asle Martinussen, som fortalte om sko-
lens utfordringer, kapasiteter og erfaringer. Opp- 
læringskontoret «Opplyst» ved Sollund gjennom-
gikk deretter deres rolle i lærlingeløpet. Avslut-
ningsvis fortalte Alv Ervik og Einar Endresen om 
sine erfaringer som lærebedrift og hvilke utfordrin-
ger de møter med de nye lærlingene.

Årsmøtet ble gjennomført i henhold til vedtektene 
og valget ble gjennomført uten endringer i sittende 
styre.

Det var kommet inn flere saker i forkant av årmø-
tet, men styret videreformidlet disse sakene til ad-
ministrasjonen i forkant av årsmøtet og de kom 
således ikke opp under innkomne saker. Det ble ut-
ferdiget en resolusjon fra Rana som årsmøtet stilte 
seg bak. Denne resolusjonen omfattet både vinter-
vedlikehold og rasteplasser/døgnhvileplasser.

Årsmøtet ble avsluttet med hyggelig middag 
hvor våre jubilanter ble hyllet og tildelt utmerkelser.

Ingen overraskelser etter 
årsmøtet i Nordland

FRANK LAURITZ JENSEN flj@lastebil.no0

Vellykket årsmøte 
og 50-årsjubileum 
i NLF Troms 
Også i Troms var rekruttering i fokus under 
fagsamlingen før årsmøtet.

NLFs viseadministrerende direktør 
Jan-Terje Mentzoni ga de oppmøtte en in-
teressant reise gjennom NLFs arbeid både 
nasjonalt og internasjonalt før han kom inn 
på behovet for rekruttering til næringen. 
Trond Helge Henriksen som er daglig leder 
for Opplæringskontoret for Bil- og Tran- 
sportfag i Tromsø kom i sitt innlegg inn på 
hvor nødvendig samspillet mellom skole, 
opplæringskontor og lærebedriften er for å 
gi lærlingene en god opplevelse av yrket. 
Elling Haukebøe som gjennom sitt selskap 
Haukebøe Transport har tatt i mot læringer 
i årevis mente at en lærling er en ressurs i 
bedriften og at en stor andel av dagens 
ansatte i bedriften har startet som lærling.
Lærlingen Jonas Rabben Johansen fortalte 
om sine erfaringer og understreket viktig-
heten av å tenke litt utafor boksen i rekrut-
teringsarbeidet. Eirik Haugen fra NAV i 
Tromsø er positiv til å innlede et samarbeid 
med NLF om rekruttering til næringen, 
tross få Bedriftskandidater på nåværende 
tidspunkt. Svein Ove Vetrhus fra Transport-
kompetanse jobber med å utvikle en modell 
for å øke kapasiteten i utdannelse av nye 
yrkessjåfører ved hjelp av private sjåfør-
skoler. 

Kari Workinn varslet tidlig valgkomiteen 
at hun ikke tok gjenvalg. Hun ble takket av 
under årsmøtemiddagen med gaver fra de 
andre fylkesavdelingene. Hun ble også he-
dret med NLF sin fortjenestemedalje i sølv 
for sin innsats. Alf Erik Eliassen ble valgt 
som ny leder av NLF Troms, nye i styret er 
Halvard Dahl og Oddleif Nyseth, Karianne 
Ervik ble valgt som ny nestleder og Harry 
Reinnes fortsetter i styret. Tor Gabrielsen 
og Oddleif Nyseth ble hedret med 40 års 
medlemskap i NLF. Eirik Markussen fra 
Berg Transport ble hedret med 10 års med-
lemskap.

Rekruttering i fokus på årsmøtet 
i NLF Finnmark 
Med rekruttering som fagtema inviterte NLF Finnmark 
til årsmøte i Alta 16. februar som første fylkeslag i 
NLF.  

Etter at fylkesleder Rune Holmen ønsket velkom-
men og fortalte de fremmøtte om aktiviteten i avde-
lingen og styrets ambisjoner for 2019, fortsatte vår 
administrerende direktør Geir A. Mo med status og 
muligheter for NLF i 2019. Lena Thomassen, som er 
faglærer på transportlinja ved Alta Videregående sko-
le og daglig leder ved opplæringskontoret for yrkessjåførfaget, kom i sitt innlegg inn på hva som er 
skolen og opplæringskontorets fokusområder i utdanningsløpet. 
Fagkoordinator Pål Johnsen fra Finnmark fylkeskommune fortalte om hva de kunne bidra med over-
for både lærling, lærebedrift og opplæringskontor. NAVs representant ville gjerne være med på en 
speed-dating hvor arbeidssøkende sjåfører kunne få møte potensielle arbeidsgiver blant våre med-
lemmer. 

Paul Inge Thomassen fra Oleif Simensen AS og en lærling fra SB transport fortalte om hverdagen 
til en lærling fra sine ulike ståsteder. 
Geir A. Mo avrundet rekrutteringstema med å peke på det store behovet for yrkessjåfører fremover 
og at det å ta utdannelse som yrkessjåfør er en sikker vei til arbeid. Han ønsket også å se på mu-
ligheten for samordne dagens fagutdanning gjennom det tradisjonelle skoleløpet med muligheten 
for å ta YSK-utdanning som voksen gjennom private aktører . 
Under årsmøtemiddagen på Scandic Alta fikk Willy Rolstad sin hedersbevisning for 50 års medlem-
skap i NLF. Sten Haga fikk samtidig sin 10-årsnål.
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ALAAS.NOI samarbeid med  
Norges Lastebileier-forbund

NLF HAR  
VALGT ALÅS
SOM SIN LEVERANDØR AV ALKOLÅS

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) inngår et
samarbeid med Alås som er markedsledende
på alkolåser i Norge.

Dette gjør at de sammen skal styrke tryggheten 
på norske veier og HMS-profilen hos NLF sine 
medlemmer.

NLF avtalen har ingen etableringskostnad. 
(ordinærpris kr 9500,- pr enhet og 399,- pr mnd)

Serviceavtale:

1 år kr 399,- pr mnd
2 år kr 299,- pr mnd
3 år kr 199,- pr mnd

Avtalen inkluderer:
• Årlig Kalibrering • Årlig service av produkt  
• Livstidsgaranti • Installasjon • Support 24/7
• Trådløs overføring av logg • 25 munnstykker
Ingen skjulte kostnader ved bytte av slitasjedeler

Kontakt vår salgssjef Jørn Nicolaisen i dag: 
 992 86 624
 jn@alaas.no
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Jubilanter:

70
03.05

Tor Sørlien, 2068 Jessheim
Karrieren til Tor begynte i 1969 og da kjørte han en Ford tippbil. I dag kjører han et Scania modulvogntog, som han blant annet frakter 
jern og byggekraner med. Ved siden av jobben går han gjerne på ski eller tar hyggelige turer i inn- og utland. Hytta på Budor i Løten er 
kanskje favorittstedet, hvor han gjerne tilbringer tid med kone, barn og barnebarn.

70
22.05

Asbjørn P. Fredriksen, 8610 Mo i Rana
Det er aldri for sent å bli lastebileier: Etter en lang yrkeskarriere innen dekk- og gummibransjen startet Asbjørn transportfirma som 
52-åring i 2001. Han holdt driften i gang for Transportsentralen Rana frem til 2013. Han har også vært engasjert i NLF-styret 
lokalt. I dag kjører Asbjørn gjerne egen bobil og tar frem fiskestangen når det passer.

70
24.05

Roald Hallan, 7622 Markabygda
Roald startet eget transportfirma i 1977 og holdt det gående frem til november i fjor. Han har spesialisert seg på bulkkjøring og var 
engasjert i sitt lokale NLF-styre i en årrekke. På fritiden driver han med trav og synger i mannskor.

50
06.05

Bård Sjøgren, 9600 Hammerfest
Motorinteressen har vært levende så lenge 50-årsjubilanten har vært i yrket. Karrieren startet i 1988 med en MAN, i dag driver 
han en bedrift med totalt ni biler. Oppdragene er svært varierte: Fisketransport, olje- og gasstransport, kran- og søppelkjøring. 
Når arbeidsdagen er omme setter han seg gjerne på en scooter eller i en gokart for mer motorisert moro.

60
06.05

Arild Raflund Jacobsen, 3933 Porsgrunn
For Arild Raflund Jacobsen har det stort sett gått i bilberging siden han startet å kjøre lastebil i 1980. I dag driver han 
Grenland Bilberging AS med 21 ansatte og 11 biler. Fritiden går med til husbygging, barn og barnebarn.

70
26.04

Per Arvid Kristensen, 4643 Søgne
Etter nærmere 45 år bak lastebilrattet har Per Arvid Kristensen opparbeidet seg mye erfaring, og da spesielt innen 
tanktransport. Han har ikke gitt seg enda og kjører fortsatt tankbil, samt øvrig transport. På fritiden går det i båt, fiske 
og sykling. 

70
01.05

Helge Nilsen, 9015 Tromsø
Helge Nilsen startet lastebilyrket i en Ford i 1972, og har kjørt distribusjon i alle år. Nå har han fylt 70 år og fortsatt i full 
drift. Ved siden av kjøringen tar han seg gjerne en fisketur i ny og ne. 

70
10.05

Asbjørn Slåsletten, 2634 Fåvang
Asbjørn startet på en melkespannbil for Øyer/Tretten ysteri med en Volvo F85 i 1971. Karrieren var deretter variert og 
spennende, med både tankbil, drosjekjøring og frakt av bobleplast til Sverige og Finland og møbler til Nord-Norge. Etter 
2003 kjørte han som selvstendig transportør frem til han solgte bilen sin høsten 2016.

75
03.05

Olaf Ravndal, 4330 Ålgård
Olaf startet å kjøre lastebil i skoleferiene som 18-åring og deretter korte sjåførjobber og mekanisk arbeid frem til 
våren 1971, da han kjøpte sitt første vogntog. Deretter fulgte tre driftsår på kontinentet for Håkull. I 1979 satte han i 
gang et samarbeid med Fuglestad Transport som varte i 20 år. Han solgte seg ut i 1999 men ble i arbeid der til 

pensjonsalder i 2011. Han har vært i NLF-styret i Rogaland både på lokal- og fylkesnivå.

75
20.04

Per Odd Berge, 4745 Bygland
Per Odd har vært innom det meste, både innen transportformer og bilmerker: Han har kjørt Volvo, Scania, Mercedes og 
MAN og drevet med tømmerkjøring, brøyting, anlegg, oljetransport og vegvedlikehold. Han har også vært svært engasjert 
i medlemsapparatet som lokal foreningsformann, fylkesformann i NLF Aust-Agder og varamann til forbundsstyret. 
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Jubilanter:

85 år
04. Ernst Engelsen, 5178 Loddefjord
05. Kjell Hagen, 2340 Løten

80 år
06. Eriki Larsen, 3160 Stokke
06. Øivind Olafsen, 1628 Engelsviken
17. Helge Bellingmo, 7234 Ler
27. Nils A. Vasbotten, 3267 Larvik

75 år
03. Olaf Ravndal, 4330 Ålgård
16. Monrad Soma, 4352 Kleppe
17. Bjørn Kr. Amundsen, 2100 Skarnes
21. Anders Dolven, 3267 Larvik

70 år
01. Harald Vågen, 3739 Skien
01. Per Arvid Kristensen, 4643 Søgne

07. Helge Nilsen, 9015 Tromsø
09. Jan Arne Karlson, 1890 Rakkestad
10. Asbjørn Slåsletten, 2634 Fåvang
12. Arvid Gylland, 7236 Hovin i Gauldal
14. Ragnar Pedersen, 2383 Brumunddal
14. Bjørn Traet, 3089 Holmestrand
17. Kai Werdal, 4529 Byremo
22. Asbjørn Fredriksen, 8610 Mo i Rana
24. Roald Hallan, 7622 Markabygda
25. Jakob Krakk, 5578 Nedre Vats
26. Jarle Mellingsæter, 7224 Melhus

60 år
01. Thormod Saue, 3402 Lier
01. Svein Erik Betten, 9846 Tana
03. Kent Nørgaard, 3074 Sande i Vestfold
03. Arild Raflund Jacobsen, 3915 Porsgrunn
07. Helge K. Bakken, 3550 Gol
08. Terje Hannevold, 3277 Steinsholt

09. Harald Chr Tønsberg, 1930 Aurskog
10. Kjell Haugland, 4391 Sandnes
10. Bernt Sætermo, 8114 Tollå
22. Rolf Bratthammer, 5541 Kolnes
27. Jan Oldereide, 6069 Hareid
28. Arne Ingebrigtsen, 5363 Ågotnes

50 år
04. Jarle Hansen, 2054 Mogreina
06. Bård Sjøgren, 9603 Hammerfest
07. Odd Steinar Sletmoen, 2640 Vinstra
22. Kenneth Egeland, 4027 Stavanger
24. Aytekin Aksu, 3040 Drammen
25. Ketil Sletteng, 8340 Stamsund
31. Anders Krog, 1746 Skjeberg

Fødselsdager i mai



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 

INNLANDET
Fylkesleder Arild Olsbakk 
Tlf: 62463215
Mobil: 91342604
firmapost@olsbakktransport.no

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 Asgeir Gill                                     
Tlf: 57854381
Mobil: 90175166
post@mct.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 Alf Erik Eliassen
Mobil: 90123835
alf-e-el@online.no

FINNMARK
Fylkesleder Rune Holmen
Postboks 529, 9615 Hammerfest
e-post: holmtran@online.no
Mobil: 917 98 692

Tamnes Transport
Telefon: 62 41 30 11 / Mobil: 90 52 04 38
E-post: tv@lastebil.no. Faks: 62 41 38 55

Tore Velten
Forbundsleder

Tipp Transport AS
Mobil: 958 76 908
E-post: hn@lastebil.no

Hilde Natedal
Styremedlem, Region 3

Ørland Transport AS 
Telefon: 51 70 91 00 / Mobil: 91 13 53 00   
E-post: kh@lastebil.no / Faks: 51 70 91 01

Kjell Haugland
Styremedlem, Region 4

Stranda Anleggsservice AS
Telefon: 70 26 14 09 / Mobil: 90 86 60 00
E-post: sjr@lastebil.no / Faks: 70 26 22 88

Sverre-Jan 
Rønneberg
Styremedlem, Region 5

P.R. Lunkan Transport AS
Mobil: 90 54 33 10
E-post: ol@lastebil.no / Faks: 74 16 02 41

Øyvind Lilleby
Styremedlem, Region 6

Fjellvang Transport AS
Mobil: 900 35 440
E-post: big@lastebil.no

Bjørn Ivar 
Gunhildgard
Styremedlem, Region 2

Sørum Transport AS
Mobil: 90 82 80 29
E-post: post@sorumtransport.no

Harry Nilsen
Styremedlem, Region 1

Alv Ervik Transport AS
Telefon: 77 07 71 02 / Mobil: 90 94 14 30
E-post: aer@lastebil.no.no / Faks: 77 07 21 76  

Alv Ervik
Nestleder, Region 7
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Faggrupper

E-post Mobil

Ledes av 
Sverre-Jan Rønneberg

 
sjr@lastebil.no

 
90 86 60 00

Fagansvarlig 
Thorleif Foss

 
tf@lastebil.no

 
41 40 35 99

Ressurspersoner

Region 1: Egil Nicolaysen

Region 2: Henrik Ånerud

Region 3: Torfinn Brenna

Region 4: Tor Bjarne Asheim

Region 5: Bjørn Rivenes

Region 6: Arnt Egil Aune

Region 7: Arnold Hauan

egil@nicotrans.no

heiki80@hotmail.no

torfinn@bat.no

tbasheim@online.no

bjorn@rivenes.no

ae@aune-transport.no

arnohaua@online.no

90 16 16 50

90 09 53 99

91 13 82 82

91 13 65 25

93 00 65 20

91 39 69 69

95 24 22 23

ANLEGG, VEI OG BRØYTING

E-post Mobil

Ledes av 
Kjell Haugland

 
kh@lastebil.no 

 
91 13 53 00

Fagansvarlig 
Jan-Terje Mentzoni

 
jtm@lastebil.no 

 
41 50 67 80

Ressurspersoner

Region 1: Bård Solberg

Region 2: Ørjan Bråthen

Region 3: John Erik Kjettorp

Region 4: 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

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!
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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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