
Alt tyder nå på at vi får bedre regler både når det gjelder kjøre- og hvile-
tid, kabotasje og utstasjonering. Fornuften vant endelig en seier.  
– NLF-direktør Geir A. Mo.  Side 20
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Gjennom årets fire første måneder har vi fått mange påminnere 
om hvorfor vi alle må ta egen og andres sikkerhet på alvor når vi 
ferdes ute på vegene. Fra januar til april har 31 mennesker om-
kommet i trafikken, hvorav 14 døde i april alene. Det er nesten et 
dødsfall annenhver dag. Vi må gå mange år tilbake for å finne like 
dystre apriltall.

Den 4. mai inntraff nok et dødsfall som til tross for ikke å bli 
medregnet i trafikkofferstatistikken likevel var et stort tap for 
sikkerhetsarbeidet, og for samferdsels-Norge forøvrig. Vegdirek-
tør Terje Moe Gustavsen, nullvisjonens far, gikk bort i en alder av 
64 år etter kort tids sykeleie.

Som samferdselsminister fra 2000-2001 fremmet han forslaget om å forplikte regjer- 
ingen til en visjon om null hardt skadde og drepte i trafikken. Et ambisiøst mål: På den tiden 
omkom det om lag 300 mennesker på norske veger hvert år, og rundt 1 200 mennesker ble 
hardt skadet. 

Da han inntok stillingen som vegdirektør i 2007 var dødstallene nærmest halvert, mye 
takket være nullvisjonens krav til systematisk trafikksikkerhetsarbeid. I fjor, Gustavsens 
siste hele år som vegdirektør, talte vi drøyt hundre drepte i trafikken. I løpet av hans peri- 
ode som øverste leder i Vegdirektoratet og Statens vegvesen har man altså oppnådd nok 
en halvering i dødstallene. Samtidig er antallet hardt skadde også sterkt redusert. 

Men som Terje Moe Gustavsen selv gjentok utallige ganger: Én dødsulykke er en for mye. 
Bak hver eneste ulykke er det en tragedie som rammer familie, venner, kolleger og lokal-
samfunn. Og når vi ser at det så langt i 2019 er omkommet 15 prosent flere mennesker i 
trafikken enn for fjoråret, er det viktig å huske skjebnene bak disse tallene. 

NLF spiller en viktig rolle i trafikksikkerhetsarbeidet gjennom å organisere flere tusen 
transportbedrifter, som igjen har flere titalls tusen kjøretøy og ansatte ute på vegen hver 
eneste dag. Derfor har vi også sluttet oss til nullvisjonen og arbeider målrettet etter denne 
rettesnoren. Innsatsen kommer til uttrykk på flere måter: Venner på veien, Kollegahjelpen, 
If aktiv sikkerhet, Kvalitet og miljø på veg, og sist men ikke minst - Fair Transport. 

Vi skal ta med oss arven fra Terje Moe Gustavsen. Vi skal ikke bare videreføre, men også 
gjennomføre nullvisjonen sammen med myndighetene og andre trafikksikkerhets- 
organisasjoner. 

La disse tankene også være med deg neste gang du setter deg bak rattet. 
Ta ansvar, vis hensyn og kjør pent.

Trafikksikkerhet 
må ikke tas for gitt

Leder
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Fra januar til  
april har 31 men- 

nesker omkommet  
i trafikken, hvorav 

14 døde i april  
alene. Vi må  
gå mange år  
tilbake for å  

finne like dystre 
apriltall

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

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

GRAFISK DESIGN OG PRODUKSJON:  
design2you as • Rita Caspersen

TRYKK: 
Ålgård Offset AS

FORSIDEFOTO: Stein Inge Stølen 

Bladet utkommer 8 ganger årlig
Opplag nr. 3 /2019: 11 000
ISSN 1894-1362



AKTUELT & SMÅSTOFF

6 NLF-MAGASINET 2019 • NR 3

Nordic Logistics Association (NLA) søker i 
disse dager praktikant til kontoret i 
Brussel fra primo september 2019 til  
ultimo januar 2020, med mulighet til  
forlengelse. Nordic Logistics Association 
er en bransjeorganisasjon for transport 
og logistikk som representerer organisa-
sjoner i Sverige (Sveriges Åkeriföretag,  
SÅ), Norge (Norges Lastebileier-Forbund, 

NLF) og Danmark (Dansk Transport og 
Logistikk, DTL).

Spennende utfordringer
NLAs Brussel-kontor ledes av adm. dir. 
Søren Hyldstrup Larsen. Kontoret er i til-
legg bemannet med en praktikant. NLA- 
kontoret arbeider for medlemmenes in-
teresser i politiske spørsmål lokalt, na-

sjonalt og i EU-systemet. Dette inne-
bærer også å ivareta medlemmenes in-
teresser i alle typer spørsmål fra regula- 
toriske forhold til konkrete problemer i 
bedriftene.

Les mer om stillingen på NLAs hjemme-
sider www.nla.eu.

Elektrisk ferje 
mellom Moss og 
Horten fra 2021

Vil du jobbe med transportspørsmål i Brussel? Nå har du sjansen!

Med støtte fra Enova går Bastø 
Fosen AS nå til innkjøp av en 
batteridrevet ferje. Fartøyet skal 
være i drift fra januar 2021 og 
vil kutte de årlige utslippene ved 
Norges mest trafikkerte ferje-
samband med nærmere 4 000 
tonn CO2. 

– Da vi inngikk kontrakten med Statens 
vegvesen om sambandet i 2014, var det 
strenge miljøkrav, men teknologien var 
ikke moden nok for elektrisk drift på Nor-
ges største samband. Nå har teknologi 
og kompetanse utviklet seg, sier direktør 
Øyvind Lund i Bastø Fosen AS.

Vurderer konvertering av flere ferjer
Helt utslippsfri blir imidlertid ikke ferja 
med det aller første. Men operatøren  
håper at dette vil komme på plass på 
sikt. Fra 2021 vil man ifølge Bastø  
Fosen AS oppnå 64,5 prosent elek-
trifisering, noe man opp-
når gjennom store 
batterier om bord 
og høyspentla-
ding ved kai i 
Horten. Dersom det 
også blir mulighet for 

lading i Moss, vil ferja kunne gå på 
100% strøm og oppnå enda større CO2- 
besparelser. Bastø Fosen AS vil i så fall 
også vurdere å konvertere to av de øvrige 
ferjene til helelektrisk drift.

Tilsvarer å fjerne 3 400 personbiler
– Moss-Horten er Norges mest trafikkerte 
ferjesamband og staten gjennom Enova 
bidrar nå til at denne viktige strekningen 
får batteriferje. Bare dette ene prosjektet 
reduserer klimagassutslipp tilsvarende 

3 400 personbiler, sier klima- og miljø-
minister Ola Elvestuen (V).

– Vi skal halvere utslippene fra tran- 
sportsektoren innen 2030. Norge ligger i 
front når det gjelder grønn skipsfart, og 
elektrifisering er en viktig del av regje-
ringens politikk.

VIKTIG OVERFART: Bastø Fosen er Norges største ferjesamband. Det fraktes årlig ca. 1,8 millioner kjøretøy og 3,7 
millioner passasjerer.

KAN FRAKTE 24 VOGNTOG: Den nye ferja skal ha 
kapasitet på 200 personbiler og opp til 24 vogntog, 
og hurtiglades med høyspenning opptil 7200 kW. 
Illustrasjon: Bastø Fosen AS



 

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.



8 NLF-MAGASINET 2019 • NR 3

Vegdirektør Terje Moe 
Gustavsen døde etter kort 
tids sykeleie i begynnelsen  
av mai. Han etterlater et stort 
hull, både som en av tran- 
sportnæringens viktigste 
skikkelser, og som en frem- 
ragende pådriver for trafikk-
sikkerheten i Norge.

– Dette er utrolig trist og et stort tap for 
transportnæringen, sier forbundsleder i 
Norges Lastebileier-Forbund, Tore Velten.

I over 11 år satt Terje Moe Gustavsen 
som vegdirektør, en stilling hvor han kun-
ne bruke sin brede erfaring fra politikken 
generelt og fra tiden som samferdselsmi-
nister spesielt. Hans brennende engasje-
ment for trafikksikkerhet smittet ikke bare 
nedover i rekkene i Vegdirektoratet og 
Statens vegvesen, men også utover i hele 
samferdsels-Norge.

Både introduserte og  
gjennomførte nullvisjonen
– Hans ettermæle som vegdirektør vil 
først og fremst være hvordan visjonen 
om null drepte og hardt skadde, et for-
slag han selv fremmet som samferdsels-
minister, i hans lederperiode ble løftet til 
å faktisk bli et oppnåelig mål, sier 
NLF-direktør Geir A. Mo. 

Han ser nå tilbake på et langt person-
lig og organisasjonsmessig bekjentskap 
som særlig de siste årene har vært preget 
av tett kontakt.

– Gustavsen understreket ofte hvor 
viktig det var å samarbeide med trans-
portnæringen for å nå overordnede mål-
setninger. Derfor deltok han jevnlig på 
NLFs seminarer og konferanser og tok 
gjerne ordet i debatter med engasjerte 
lastebileiere, senest under NLFs trans-
portkonferanse i januar.

– Når Terje Moe Gustavsen  
snakket, da lyttet man 
Et annet kjennetegn ved Terje Moe 
Gustavsen var detaljkunnskap om trans-
portnæringens utfordringer, det være seg 

lengde- og breddebegrensninger, fjord-
krysninger, vintervedlikehold og ikke 
minst behovet for økt og mer målrettet 
kontrollvirksomhet.

– Gustavsen pekte ofte på viktigheten 
av å sette inn ressursene der det nytter. 
Dette lyttet politikerne til og åpnet for 
risikobasert kontrollvirksomhet, noe 
som allerede har gitt resultater, forteller 
Mo.

Han trekker også frem hvordan veg-
direktøren klarte å balansere en varm og 
lun personlighet med en kraft og tyde-
lighet fra talerstolen som er de færreste 
forunt.

– Når Terje Moe Gustavsen snakket, 
da lyttet man. Han fanget sitt publikum 
med et enkelt og forståelig språk ispedd 
en god dose humor.

Terje Moe Gustavsen  
ble 64 år gammel.
– Våre kondolanser og tanker går nå til 
hans kone Mildrid og resten av familien, 
avslutter NLF-direktøren.

Minneord: Terje Moe Gustavsen:

–  Nullvisjonens far er gått bort
EN SANN NLF-VENN: Terje Moe Gustavsen deltok regelmessig på NLF-arrangementer og lyttet villig til næringens ytringer. Foto: Stein Inge Stølen / Monica Knoff, Statens vegvesen

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0
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Terje Moe Gustavsens liv og karriere
•  Terje Moe Gustavsen var født i Larvik og vokste opp i Siljan. 

•  Mellom 1990 og 1999 var han leder i LO Stat (tidligere 
Statstjenestemannskartellet). Han satt også i Arbeiderpartiets 
sentralstyre 1992-1999 og var statssekretær ved Stats- 
ministerens kontor i seks måneder i 1997.

•  Mellom 1999 og 2000 var han strategidirektør i Telenor 
Installasjon og Service, før han tiltrådte som samferdsels- 
minister i Jens Stoltenbergs første regjering fra 17. mars  
2000 til 19. oktober 2001. 

•  Fra 2002 til 2005 var han direktør i arbeidsgiverforeningen 
NAVO, og var personaldirektør i SAS Braathens fra 2005  
til 2007. Fra 12. november 2007 og frem til sin død 4. mai 
2019 var han vegdirektør og øverste leder for Statens 
vegvesen.
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Legger ut oppdrag på fraktebørser til «umulige» priser:

«Du kan kjøpe 
Gilde, eller du kan 
kjøpe First Price»

STORT PROBLEM: Man-
ge transportoppdrag i 
Norge formidles av me-
glere som ikke stiller noen 
krav til lønns- og arbeidsvil-
kår, selv om dette er lovpå-
lagt. Dette skjer blant annet på 
lukkede fraktebørser. Illustra-
sjonsfoto: Colourbox
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– Skal vi pålegge et rumensk transport-
firma å lønne sine arbeidere med norsk 
minstelønn? I så fall på hvilket grunnlag?

Den som stiller spørsmålet, er ikke en 
uvitende transportkjøper. Heller ikke en 
utenlandsk lastebileier med dårlige forut-
setninger for å sette seg inn i norske lover 
og regler. Dette er et utsagn fra en norsk-
registrert transportmegler som daglig 
tilbyr innenriksoppdrag til utenlandske 
transportører gjennom lukkede frakte-
børser.

Påseplikten gjelder for alle ledd
De sitter i privatboliger og anonyme kon-
torlokaler over hele landet. Størrelsene 
varierer fra enkeltmannsforetak til milli-
onbedrifter med mange ansatte. Felles for 
alle er at de har hånda langt nedi ei hon-
ningkrukke som virker nærmest bunnløs. 
Norske bedrifter skriker etter billig trans-
port. Meglerne sitter på kontaktene og 
tjener sine penger på å formidle oppdrag 
på vegne av kundene. 

Et annet fellestrekk er at disse megler-
ne fremstår som svært passive når det 
kommer til utførelse av sine lovpålagte 
plikter ved formidling av transporttjenes-

ter. Etter å ha fulgt en rekke aktører over 
lengre tid, er det åpenbart at det stilles få 
- om noen - spørsmål knyttet til lønns- 
og arbeidsforhold når man leier inn uten-
landske transportører. Dette synes Ar-
beidstilsynet er bekymringsfullt.

– Påseplikten gjelder i utgangspunktet 
for alle oppdragsgivere. Dersom det be-
nyttes underleverandører vil det imidler-
tid være hovedleverandøren som har på-
seplikt for alle ledd i kjeden av 
underleverandører, forteller senioringeni-
ør Morten Lien.

Transportmeglerne er ifølge Arbeids-
tilsynet å regne som hovedleverandører av 
transporttjenester når de formidler opp-
drag på vegne av kunder. Det betyr at 
man må drive aktivt opplysningsarbeid i 
forkant av et frakteoppdrag, samt i etter-
kant innhente dokumentasjon som tilsier 
at sjåføren har mottatt den lønnen og  
dietten han eller hun skal ha.

Umulig å følge lovpålagte krav?
NLF-Magasinet besøker en megler som 
driver sin virksomhet fra et hjemmekon-
tor på Østlandet. Der får vi et 
unikt innblikk i en gråsone som 

På lukkede fraktebørser legger norske meglere ut innenriks-
oppdrag til priser som ikke engang dekker utgifter til driv-
stoff og bompenger. Samtidig stilles det knapt noen krav til 
transportørene som utfører oppdragene. 

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

UMULIGE PRISER: På lukkede fraktebørser formidles det daglig innenriksoppdrag til priser som ikke engang dekker 
drivstoff og bompenger.
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Legger ut oppdrag på fraktebørser til «umulige» priser:

på mange måter forklarer hvordan pris-
bildet innen norsk langtransport har im-
plodert de siste årene.

Både øst-, vest-, nord- og sørgående 
innenriksoppdrag tilbys i dag til et nivå 
som ifølge næringens standardkalkyler 
ikke på langt nær kan kalles forsvarlig. 
Selv når transportørene som utfører opp-
draget er registrert utenfor Norge og sjå-
førens lønnsnivå ligger betraktelig under 
lovlig minstelønnsstandard, er marginene 
minimale. Det er i praksis umulig å ut- 
føre oppdragene og samtidig følge norske 
lover og regler.

«Returpriser» i alle retninger
I bokhylla over PC-en har megleren lære-
bøker hvor transportnæringens standard-
kalkyler er å finne. Men de brukes ikke. Til 
det er prisene som oppgis i kalkylene altfor 
høye.

– En tur med fullastet tralle fra Oslo til 
Stavanger skal ifølge listene koste rundt 20 
000 kroner. Men i dag ligger prisene på 
rundt 11-12 000, og kan tidvis komme ned 
mot 8 000 kroner, forteller personen, som 
ønsker å være anonym.

Det er det transportnæringen tidligere 
kalte «returpriser», altså priser ment for 
kun å dekke kostnadene for å flytte et kjø-
retøy tilbake til opphavsstedet etter endt 
transportoppdrag. Typisk var dette turer fra 
vest til øst, hvor transportører får godt be-
talt fra Oslo og vestover og kan derfor ak-
septere lavere priser tilbake til Østlandet. 
Begrepet eksisterer fortsatt, men betydnin-
gen har på mange måter forsvunnet. I dag 
er det nemlig «returpriser» i alle retninger.

Polske transportører  
kjører heller tomme
Megleren oppgir til NLF-Magasinet at 
prisene fra vest til øst nå er så lave at uten-
landske transportører oftere og oftere 
velger å heller kjøre tomme tilbake mot 
Østlandet.

– En slik tur kan ligge på under 3 000 
kroner. Til og med polske selskaper 
sier nei til disse oppdragene.  

Samtidig har varslere utle-
vert eksempler hvor denne 
konkrete megleren har 
solgt oppdrag fra Trond-
heim til Oslo til 2 600 
kroner. Drivstoff og 
bompenger på strek-
ningen utgjør over 3 
000 kroner alene. Når 
NLF-Magasinet gjør 
megleren oppmerksom 
på at dette foretaket også 
er med på å presse prisene 
nedover, peker personen på 
sine oppdragsgivere.

– Jeg setter ikke prisene. Jeg 
bare skaffer biler. Kundene oppgir pri-
sene til meg, og så finner jeg transportø-
rer som er villig til å kjøre for den aktu-
elle prisen. Noen ganger går det ikke, og 
da må jeg melde tilbake til kunden at 
prisen er for lav.

– Hele påseplikten er meningsløs
NLF-Magasinet har fått tilgang til me-
glerens faste e-postliste. Der er det opp-
gitt totalt 235 adresser til transportører 
og speditører. Ingen av disse er norske. 

Over 170 av adressene kan knyttes til 
transportbedrifter eller speditører lokali-
sert i Øst-Europa.

Når megleren får spørsmål om hvordan 
foretaket forholder seg til informasjons- 
og påseplikten som alle ledd i transport-
kjeden er underlagt, stiller personen seg 
uforstående til hvordan dette skal funge-
re i praksis, siden påseplikten etter me-
glerens vurdering er umulig å håndheve.

– Det gjelder ikke bare meg, men for 
alle. Dette er et typisk politikervedtak 
hvor det stilles krav, men de har ingen idé 

Dette er et typisk 
politikervedtak hvor det stilles 
krav, men de har ingen idé om 
hvordan kravene skal oppfylles.

Før et system som faktisk 
fungerer er på plass, virker 

hele påseplikten 
meningsløs.

FINNES OVERALT: Transportmeglerne driver gjerne sin virksomhet fra private bopeler eller anonyme kontorlokaler rundt 
omkring i landet. Størrelsen varierer fra enkeltmannsforetak til millionbedrifter med mange ansatte. Illustrasjonsfoto: 
Colourbox
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om hvordan kravene skal oppfylles. Før et 
system som faktisk fungerer er på plass, 
virker hele påseplikten meningsløs.

Megleren tror ikke det vil være mulig å 
kreve norsk minstelønn uten at prisene 
økes betraktelig.

– Det vil stoppe hele transportnærin-
gen. Den vil dø ut, ingen vil ha råd til å 
kjøre lenger.

«Jeg har ikke noe med  
lønninger å gjøre»
Megleren er uenig i at foretaket skal måt-

te pålegge transportører å lønne sine sjå-
fører etter norsk minstelønn ved 
innenrikskjøring i Norge. Samtidig har 
personen selv erfart at sjåførene ringer 
direkte til meglerforetaket og forteller at 
de ikke får den lønnen de skal ha. I slike 
tilfeller henvises arbeidstakeren til sin 
arbeidsgiver.

– Jeg selger bare en tjeneste. Jeg har 
ikke noe med lønninger å gjøre. Sjåførene 
kan alltids søke jobb i Norge og kreve den 
lønna her i stedet.

Megleren mener mye handler om en 

urealistisk forventning blant sluttkundene 
om hva transport faktisk skal koste.

– Det er som når du går i butikken for 
å velge kjøtt. Du kan kjøpe Gilde, eller 
du kan kjøpe First Price. Det er ditt valg. 
Dersom prisene skal opp for å få gode 
arbeidsforhold, må vi som forbrukere 
være villige til å betale for det.

Megleren understreker samtidig at 
foretaket fra nå av vil begynne å informe-
re til samtlige av sine kunder at allmenn-
gjorte betingelser er gjeldende 
ved transport innad i Norge.

VERKTØYKASSEN: Et enkeltmannsforetak,  
en datamaskin med tilgang til internett,  
en kalkulator og en telefon er alt man trenger 
for å bli transportmegler. Illustrasjonsfoto: 
Colourbox
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Legger ut oppdrag på fraktebørser til «umulige» priser:

En av de større norske meglerbedriftene 
som opererer på lukkede fraktebørser er 
Interfjord Norway AS, som legger ut et 
antall turer daglig. I regnskapsåret 2018 
omsatte de for over 45 millioner kroner 
og leverte et solid overskudd. På sine nett-
sider finner man gjennomproduserte in-
formasjonsvideoer som understreker at 

selskapets ansatte er dyktige og velutdan-
nede innen spedisjon og megling av trans-
porttjenester. Samtidig har varslere opp-
gitt eksempler på innenrikstransporter 
som tilbys til oppsiktsvekkende lave pri-
ser. 

NLF-Magasinet tok med noen av disse 
eksemplene til Jostein Aksdal. Han er 

kursinstruktør innen økonomistyring og 
kalkulasjon i TK Lederskole AS og kan 
raskt regne ut hva et norskregistrert 
transportselskap må ha for å kjøre disse 
turene uten å gå i tap (se egen faktaboks 
for kalkylegrunnlag).

Interfjord: – Vi opererer på like 
vilkår med andre
Kalkylene utført av Aksdal viser at man 

Tjener stort på 
tvilsomme innen-
riksoppdrag

I april la Interfjord Norway AS ut en rekke 
transportoppdrag fra Overhalla i Trøndelag 
til Fredrikstad i Østfold, en strekning som 
ifølge megleren utgjør 784 kilometer. Godset 
som skal fraktes veier 24 tonn. Da en trans-
portør melder sin interesse, får han oppgitt 
580 Euro som pris for hele oppdraget, om-
regnet til 5 600 kroner. Det utgjør kun syv 
kroner per kilometer. Transportøren, et uten-
landsk foretak som til slutt valgte å avslå 
oppdraget, fikk heller ikke på noe tidspunkt 
under prosessen opplysninger om norsk 
minstelønn eller andre lovpålagte be-
tingelser, slik megleren er påkrevd etter lo-
ven om informasjons- og påseplikt. 

Ekspertens vurdering:
Kalkulert turpris uten fortjeneste vil være 10 
900 kroner. I tillegg kommer bompenger på 
540 kroner for distansen. Her er det heller 
ikke beregnet inn felleskostnader til admi-
nistrasjon, lokaler og lignende, som det nor-
malt bør gjøres. 

De variable kostnadene ved dette oppdraget 
utgjør 4 900 kroner pluss bompenger, totalt 
5 440 kroner. Her får man altså kun dekket 
de variable kostnadene, men ikke lønnskost-
nader og bilens kapitalkostnader. Medreg-
ner man disse kostnadene, vil man gå nær-
mere 6 000 kroner i minus.

Eksempel 1: 784 kilometer for 580 Euro

Det er slett ikke bare småaktører som opererer i gråsonen. 
Også større meglerbedrifter med flere titalls millioner kroner 
i omsetning er å finne på de lukkede fraktebørsene. 
NLF-Magasinet har funnet eksempler hvor disse tilbyr 
mindre enn fem kroner per kilometer.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0



ved disse eksemplene vil kjøre med kraf-
tige tap hvis man som norsk transportør 
utfører disse oppdragene. Ved turen fra 
Knarrevik utenfor Bergen til Gamle 
Fredrikstad vil man ikke engang på langt 
nær få dekket de variable kostnadene. Det 
kan med andre ord være mer lønnsomt å 

kjøre bilen tom enn å ta dette oppdraget.
Daglig leder Michael Sylvest Pedersen 

i Interfjord Norway AS forteller at de er 
opptatt av at bilene og sjåførene er utstyrt 
til oppgaven, men sier samtidig at de ikke 
stiller spesifikke krav til teknisk standard 
eller andre forhold ved formidling av opp-

drag. De betaler heller ikke tillegg for 
bompenger eller andre utgifter. Pedersen 
blir forelagt dokumentasjon på de to til-
budene brukt i eksemplene i denne saken. 
Til dette svarer han følgende:

– Vi er av den oppfattelse at vi opererer 
på like vilkår med andre tilbydere i mar-
kedet. 

Han mener transportprisene må betrak-
tes ut fra et helhetsbilde hvor frakten den 
ene vegen må bære den største delen av 
økonomien i transporten, mens det ved 
enkelte strekninger kan produseres svært 
billig frakt gjennom bruk av såkalte retur-
lass. Pedersen mener også at det 
først er ved endelig utførelse av 

Ved en annen anledning legger Interfjord 
Norway AS ut et fraktetilbud fra Knarrevik 
utenfor Bergen til Gamle Fredrikstad, en tur 
på rundt 570 kilometer. Her vil de ha godset 
på 24 tonn kjørt for 280 Euro, eller rundt 2 
700 kroner. Det utgjør mindre enn fem kro-
ner per kilometer. Heller ikke her blir det 
opplyst om norsk minstelønn eller andre lov-
pålagte krav.

Ekspertens vurdering:
Kalkulert turpris uten fortjeneste vil være 7 
800 kroner. I tillegg kommer bompenger på 
1 320 kroner for distansen. Her er det heller 

ikke beregnet inn felleskostnader til admi-
nistrasjon, lokaler og lignende, som det nor-
malt bør gjøres.

De variable kostnadene ved dette oppdraget 
utgjør 3 600 kroner pluss bompenger, totalt 
4 920 kroner. Hadde man kjørt dette oppdra-
get ville man altså endt opp med et under-
skudd på over 2 000 kroner, og det selv om 
sjåføren ikke fikk lønn og man droppet å 
betale kapitalkostnader. Hvis dette hadde 
vært medberegnet, ville underskuddet vokst 
til 6 400 kroner på dette oppdraget.

Eksempel 2: 570 kilometer for 280 Euro

STOR AKTØR: I dette bygget på Forus utenfor Stavanger holder speditøren Interfjord Norway AS til. Her driver de både 
med megling og videreformidling av transportoppdrag og lagervirksomhet. Foto: Google Maps, 2017

KALKYLEEKSPERT: Jostein Aksdal er kursinstruktør innen 
økonomistyring og kalkulasjon i TK Lederskole AS. Foto: 
Hagland Finans
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Næringen slår alarm og 
varsler om et langtransport-
marked i fritt fall. Innenriks-
frakt utføres nå i stadig 
større grad med østeuropeisk 
lavpristransport hvor lovpå-
lagte vilkår umulig kan 
oppfylles. Når norske tran- 
sportører forsøker å ta de 
samme oppdragene, må de 
kjøre med tap - hvis de i det 
hele tatt får betalt.

– Jeg har søkt oppdrag som fisketranspor-
tør fra nordlige deler av Norge de siste 
månedene, for å forstå helheten i denne 
spesielle tjenestearten. Jeg har vært inn-
stilt på å betale noe for den kunnskapen, 
sier «Henning». 

Enbilseieren har over en periode fôret 
NLF-Magasinet med innsideinformasjon 
rundt tilstandene på langtransportmar-
kedet. Han ønsker å være anonym for å 
verne om virksomheten, samtidig som 
han mener det er ytterst nødvendig å 
iverksette tiltak for å snu trenden som han 
har blitt vitne til.

– Umulig å få lønnsomhet
Gjennom vinterhalvåret har han sikret 
seg en rekke oppdrag ved å by på spot-tu-
rer som tilbys gjennom den lukkede frak-
tebørsen Timocom. Tilbyderne er både 
norske, skandinaviske og østeuropeiske 
transportmeglere som formidler trans-
porttjenester på vegne av sine kunder i 
Norge. Erfaringene «Henning» har gjort 
seg, er udelt negative.

– Jeg har hatt et antall innenriksopp-
drag for baltiske transportkjøpere gjen-
nom Timocom. Med dem er det umulig 
å få lønnsomhet. Man kan få dekket en 
del av de variable kostnadene, men ikke 
faste kostnader, inkludert lønn. Uansett 

– Jeg tapt e penger på hver eneste tur

transportordren at det stilles krav til 
kvalitet. Samtidig ønsker han ikke å 
svare på NLF-Magasinets spørsmål 
knyttet til informasjons- og påseplikten 
i de konkrete tilfellene som er forelagt.

– Av konkurransemessige forhold 
ønsker vi ikke å kommentere denne 
saken ytterligere.

– Overraskende at man tør
Kalkyleekspert Jostein Aksdal er deri-
mot kritisk til både prissettingen og 
fremgangsmetoden.

– Det er ikke ulovlig å kjøre med tap 
på enkelte oppdrag. Men over tid kan 
man jo ikke følge lover og regler ved et 
slikt prisnivå.

Han blir dessverre ikke overrasket 
når han får oppgitt priseksemplene.

– En del transportkjøpere er lite be-

visst sin samfunnsrolle og har kun et 
ensidig fokus på pris. Da er det ikke 
rart at man får meglere som presser 
prisene på denne måten. Det som kan-
skje overrasker meg, er at man tør å 
gjøre det. Både transportkjøper og 
transportør har jo tross alt et felles an-
svar for å sørge for at transporten er 
forsvarlig og at lover og regler følges. 
Jeg håper at det blir et tydeligere søke-
lys fremover på hva en fornuftig pris-
setting faktisk skal være.

Han understreker samtidig at end-
ringen må begynne hos de største ak-
tørene.

– Det er de store nasjonale og inter-
nasjonale transportkjøperne som fast-
setter prisene og som dikterer hvor 
nivået skal ligge. Derfor er det viktig at 
disse går foran med gode eksempler.

DELER KUNNSKAPEN: Aksdal holder jevnlige kurs hvor han hjelper NLF-bedrifter å bli bedre på transportkalkulasjon.

Dette legges til grunn for kalkulasjonen:
GRUNNLAG KALKYLE KOSTNAD

Trekkvogn med henger Listepris kr 2 000 000 / avskrivning 5 år /  
 restverdi 20 % / rente 4 %

Drivstofforbruk Forbruk 4,5 liter pr mil / dieselpris kr 11,00

Service og reparasjon 0,75 kr pr km

Dekk 0,60 kr pr km

Forsikring Kr 25 000 pr år

Avgifter Kr 10 000 pr år

Lønnskostnad Kr. 300 pr time inkl. sosiale kostnader 
 (feriep.,OTP og arb.giv.avg)

Årlig kjørelengde 120 000 km

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

Legger ut oppdrag på fraktebørser til «umulige» priser:
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hva man gjør vil prisen ligge en god bit 
under totalkostnaden.

Ble tilbudt 2,50 kroner  
per kilometer
Enbilseieren har nå avsluttet sitt prosjekt 
og levert en sluttkalkyle over alle trans-
portoppdrag hvor han har lagt inn 
bud. Samtlige er godt doku-
mentert gjennom e-post-
korrespondanser med 
tilbyderne. Noen av 
turene har blitt ut-
ført, mens andre 
oppdrag er avslått 
på grunn av ufor-
svarlig lave priser. 
Gjennomsnittspri-
sen for alle oppdra-
gene ligger på 6,40 
kroner per kilometer. 
Ved en anledning ble han 
tilbudt 2,50 kroner per kilo-
meter ved et oppdrag fra Moss til 
Fræna i Møre og Romsdal. Dette skal 
dekke drift av en trekkvogn og semitrai-
ler, samt lønnskostnader og øvrige utgif-
ter. Til sammenligning ligger Statens sats 
for kjøregodtgjørelse ved bruk av privat 

personbil én krone høyere per kilometer, 
etter skatt.

Når prisbildet ligger på et slikt nivå selv 
ved innenrikskjøring, sier det seg selv at 
norsk minstelønn blir et ikke-tema. 
«Henning» kan fortelle at han ikke på 
noe som helst tidspunkt har fått informa-

sjon om norske lønns- og arbeids-
vilkår, slik oppdragsgiverne 

er pålagt å gjøre etter 
loven om informa-

sjons- og påseplikt.
 

Føler seg 
fremmed i sitt 
eget land
Det uforsvarlige 
prisbildet er rik-

tignok bare en side 
av problemstillingen. 

«Henning» opplever 
nemlig også at han tidvis 

rett og slett ikke får betalt av 
sine østeuropeiske oppdragsgivere. 

– Per dags dato betyr det null inntekter 
og 100 000 kroner i kostnader for trans-
portoppdrag som er utført, men hvor 
pengene enda ikke er kommet inn. 

Han opplever at norske transportører 

kommer til kort både ved formidling av 
tjenester og innhenting av utestående be-
talinger mot østeuropeiske meglere, siden 
mye av kommunikasjonen primært fore-
går på baltisk eller russisk.

– Når man blir fullstendig robbet ved 
at de ikke betaler for vel gjennomførte 
tjenester, blir jeg utrolig opprørt og føler 
meg nærmest som en fremmed i mitt eget 
land.

Bedriftseieren vurderer nå å benytte seg 
av juridisk assistanse fra NLF-Advokate-
ne for å sikre innbetaling av de 
utestående summene.

– Jeg tapt e penger på hver eneste tur

Man kan få dekket 
en del av de variable kostnadene, 

men ikke faste kostnader, inkludert 
lønn. Uansett hva man gjør vil 
prisen ligge en god bit under 

totalkostnaden

PRESS PÅ ALLE KANTER: «Henning» opplevde ikke bare press på kostnadene. Mens han kjørte oppdraget ble han stadig oppringt av oppdragsgiveren som ønsket at han skulle øke 
tempoet. Utfordrende vær- og føreforhold ble det vist liten forståelse for.

HAR TAPT OVER 100 000 KRONER: Enbilseieren har fortsatt 
ikke fått betalt for flere av oppdragene han utførte for de 
østeuropeiske speditørene.
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Det er langt ifra umulig å 
følge påseplikten, mener 
Morten Nore i Moss Tran- 
sportforum. Men man må ta 
visse forhåndsregler. Første 
bud er å kjenne de man 
samarbeider med.

Morten Nore har lang erfaring med kjøp 
og salg av transporttjenester. Han bekref-
ter at prisene NLF-Magasinet har inn-
hentet fra meglerne slett ikke utgjør unn-
tak, men snarere regelen innen lang- 
transport. Han tror utviklingen må 
sees i lys av kabotasjemarke-
det, hvor utenlandske 
aktører gjerne tar på 
seg billigturer for å 
posisjonerer seg i 
det lukrative 
innenlandsmar-
kedet.

– Dette er pri-
ser som åpenbart 
ikke er ment for å 
leve av, men for å 
drive ren flytting av 
kjøretøy. Ved å ta en bil-
ligtur tilbake til Østlandet 
hvor det oftest er flere kabotasje-
oppdrag, holder man det gående uten at 
bilen kjører tom. 

Bruker mal fra Arbeidstilsynet
Han oppgir at han daglig får e-poster fra 
østeuropeiske selskaper som forteller om 
biler med ledig kapasitet i Norge. Disse 
går rett i den digitale papirkurven. Moss 
Transportforum handler nemlig kun 
transport fra aktører de kjenner ut og 
inn.

– Vi jobber bare med norske selskaper 
og stort sett bare norske sjåfører. Det 
gjør vi for å sikre at vi kan innhente do-
kumentasjonen som er påkrevd fra myn-
dighetene.

Nore viser frem et eksempel på stikk-
prøver som tas med jevne mellom-

rom, hvor det sendes ut brev 
til underleverandører 

med krav om kopi av 
timelister, lønnsslip-
per og signerte ar-
beidskontrakter. 
Det ser nærmest 
identisk ut som 
tilsynsbrevene fra 
Arbeidstilsynet i 

forbindelse med be-
driftskontroller.
– I tillegg til stikk-

prøvene lager vi også 
grunnlag til arbeidskontrak-

ter slik at alt ligger klart når vi skal 
iverksette et engasjement eller prosjekt.

Priser hentet fra syttitallet
Når han studerer konkrete priseksempler 
gitt av varslerne til NLF-Magasinet, kan 
han oppgi at Moss Transportforum be-
taler mer for en Sprinter-varebil over de 
samme avstandene.

– Dette er et prisnivå som ligger om-
trent på halvparten av det man må ha for 
å i det hele tatt kjøre lastebilen fra A til 
B. Vi må helt tilbake til syttitallet for å 
finne maken.

Han trekker også en annen parallell til 
samme periode: På den tiden dukket det 
opp en rekke transportmeglere som job-

bet på provisjon og formidlet oppdrag på 
vegne av større aktører. Disse påvirket 
inntektsbildet for transportørene i nega-
tiv retning, fordi en vesentlig andel av 
turprisen havnet i meglernes lommer. 
Akkurat som man ser i dag.

– Den største utfordringen med tanke 
på meglerne er at disse gjerne er ledd 
nummer to eller tre. Vi handler ikke 
gjennom stråfolk. Vi aksepterer heller 
ikke at utenlandske biler og selskaper 
laster hos oss. Det har på sett og vis vært 
redningen i forhold til dokumentasjons-
arbeidet, forteller Nore. 

– Nesten umulig å få dokumentasjon
Samtidig peker han på en åpenbar mot-
vilje i mange transportledd mot å doku-
mentere lønns- og arbeidsvilkår.

– Det er veldig utfordrende å ivareta 
påseplikten. Selv når vi arbeider med de 
etablerte transportgigantene er det om-
trent umulig å få utlevert dokumentasjon 
knyttet til lønns- og arbeidsvilkår når 
man ber om dette. Det gjelder særlig lin-
jetrafikken.

Det etterlater seriøse aktører med få 
alternativer. En må rett og slett sette seg 
ned og bli godt kjent med samarbeids-
partnerne.

– Hvis du ikke kjenner de som jobber 
for deg, har du en stor utfordring. Da har 
du i praksis ingen mulighet til å kontrol-
lere noe som helst.

Legger ut oppdrag på fraktebørser til «umulige» priser:

Tar jevnlige stikkprøver

IKKE UMULIG: Morten Nore i Moss Transportforum mener det absolutt lar seg gjøre å følge informasjons- og påseplikten 
ved formidling av transporttjenester. Men da må man drive seriøst og kjenne samarbeidspartnerne godt.

Vi handler ikke gjennom 
stråfolk. Vi aksepterer heller ikke 
at utenlandske biler og selskaper 

laster hos oss. Det har på sett 
og vis vært redningen i forhold 

til dokumentasjonsarbeidet

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0
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EUs mobilitetspakke:

Innførsel av utstasjoneringsregler ved 
tredjelandskjøring, plikt for både retur til 
opphavslandet for sjåføren og utførsel av 
minst ett oppdrag i hjemlandet i løpet av 
en måned, samt innførsel av tachograf i 
varebiler er bare noen av høydepunktene 
i EUs mobilitetspakke slik den foreligger 
etter avstemningen 4. april. Nå venter 
forhandlingsprosessene før avtalen ende-
lig forsegles.

– Totalt sett mener jeg vi kan være for-
nøyd med dette innholdet. Hvis forslaget 
blir stående også gjennom forhandlinge-
ne i trilogprosessene, har vi fått gjennom-
slag for langt mer enn det vi ble forespei-
let i de inngående forhandlingene, sier 
NLF-direktør Geir A. Mo.

Gjentatte sabotasjeforsøk
Flertallet kom som en overraskelse på 
mange, som kanskje hadde forventet nok 
en utsettelse av behandlingen som følge 
av gjentatte sabotasjeforsøk de siste må-
nedene. Ved å teppebombe planlagte av-

stemninger med alternative forslag som 
etter reglene må behandles på lik linje 
med de opprinnelige forslagene, har øst- 
og søreuropeiske parlamentsmedlemmer 
ved flere anledninger sørget for at proses-
sen har stoppet helt opp. Men ved det 
tredje avstemmingsforsøket lyktes ikke 
denne taktikken og prosessen ble endelig 
gjennomført, til stor glede for den vest-
europeiske transportnæringen.

– Alt tyder nå på at vi får bedre regler 
både når det gjelder kjøre- og hviletid, 
kabotasje og utstasjonering. Fornuften 
vant endelig en seier, sier Mo. 

Målrettet arbeid gjennom NLA
NLF-direktøren retter en stor takk til 
Søren Hyldstrup Larsen, direktør i Nor-
dic Logistics Association i Brussel, som 
representerer NLF og de øvrige nordiske 
transportorganisasjonene i EU.

– Vi har oppnådd mye takket være mål-
rettet arbeid gjennom vårt lobbyorgan 
NLA, avslutter Mo.

Slik kan EUs 
mobilitetspakke 
endre Europas 
transportmarked
De østeuropeiske transportlobbyorganene fikk et  
kraftig skudd for baugen i begynnelsen av april. Da ble det 
gjennomført en avstemning rundt mobilitetspakkens hoved-
punkter som setter kjepper i hjulene for lavpristransport i 
høykostland.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

ALLE GODE TING ER TRE: Etter flere regelrette 
sabotasjer fra øst- og søreuropeiske parlaments-
medlemmer fikk man i april endelig gjennomført 
en avstemning rundt EUs mobilitetspakke.



Her er de foreslåtte endringene:
De positive detaljene i EUs mobilitetspakke slik den nå 
foreligger, er mange. Listen under er basert på tilgjengelig 
informasjon fra EU-parlamentet på nåværende tidspunkt.

Kjøre- og hviletid:
•   Ordinær ukehvil etter maksimalt to uker opprettholdes. Denne skal 

fortsatt tilbringes utenfor kjøretøyet.

•   Man ønsker regler for at sjåfører må returnere til hjemlandet minimum 
hver fjerde uke.

Kabotasje:
•   Kabotasje skal tillates kun tre dager av gangen, påfulgt av en  

«avkjølingsperiode» på 60 timer.

•   Man må utføre minimum én levering eller henting av varer per måned  
i landet der selskapet er registrert.

•  Det vil kun være internasjonal last fra hjemlandet som utløser rett til 
kabotasjekjøring. Dagens praksis hvor tredjelandskjøring også gir 
anledning til kabotasje faller altså bort.

Kombinerte transporter:
•   Medlemslandene skal kunne innføre samme begrensninger på antall 

dager for utførelse av innenlands kombinerte transporter som for 
kabotasje.

Utstasjonering:
Tredjelandskjøring skal underlegges utstasjoneringsreglene.

•   Med unntak av turer som starter og ender i opprinnelseslandet, skal 
sjåfører motta samme lønn og vilkår som landet de kjører i, gjeldende 
fra dag én.

•   Alle oppdrag som utføres i andre land enn kun til og fra bedriftens 
opphavsland, skal registreres i et felleseuropeisk register som  
kontrolletater i alle land har tilgang til.

Varebiler:
•   Varebiler mellom 2,4 tonn og 3,5 tonn skal utstyres fartsskriver og  

må følge kjøre- og hviletidsreglene ved internasjonal transport.

Teknologi:
•   Innførsel av smart-tachograf fremskyndes og skal etter forslaget  

være på plass innen 2024.

•  For å ha rett til å kjøre i et annet land enn der selskapet er registrert, må 
den nye smart-tachografen være installert i kjøretøyet innen 2024, 
uavhengig av alder på kjøretøyet.
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KNA støtter NLF: 

Kongelig Norsk Auto- 
mobilklub (KNA) slutter 
seg til klagesaken Organisa-
sjonen Bedre Veier (OBV) og 
Norges Lastebileier-Forbund 
(NLF) har reist for EFTAS 
overvåkningsorgan ESA. 

Organisasjonene ønsker å få fastslått at 
myndighetenes vedtatte løsning ikke opp-
fyller EUs tunnelsikkerhetsdirektiv, og 
dermed vil være ulovlig.

– Tunnelplanen må skrotes til fordel for 
bro, som gir langt bedre sikkerhet, forut-
sigbarhet og samfunnsmessig nytteverdi, 
uttaler Børre Skiaker, generalsekretær i 
KNA.

7 prosents stigning –  
EU sier maks 5 prosent
Et nytt og parallelt løp i Oslofjordtunne-
len vil av praktiske årsaker måtte bygges 
like bratt som det eksisterende, det vil si 
med en stigning på 7 prosent over lange 
strekninger i begge retninger. Dette gir 
høy risiko for overoppheting av motorer, 
drivverk og bremser, og dermed for bran-
ner og havarier. EU-direktivet tillater på 
grunn av brannfare ikke brattere stignin-
ger enn 5 prosent, og rekken av branner 
og branntilløp i eksisterende tunnel be-
krefter at 7 prosent er uforsvarlig.

– Samferdselsdepartementet  
må ta ansvar
Organisasjonen Bedre Veier (OBV) kla-
get i november i 2017 stortingsflertallets 
vedtak om å bygge et nytt løp i Oslofjord-
tunnelen inn for ESA. NLF har siden 
sluttet seg til klagen, som nå også tiltres 
av KNA. Saken er fortsatt under behand-

ling i Brussel, og det er uklart når en av-
gjørelse kan ventes.

Uansett utfall i Brussel må Samferd-
selsdepartementet ta ansvar og vurdere 
saken på ny, mener KNA:

– Oslofjordtunnelen har vist seg utrygg 
og uforutsigbar, med mange branner, og 
har vært stengt annenhver dag i gjennom-
snitt, uttaler Skiaker.

Gjelder alle undersjøiske  
ordkrysninger
– Det er meget bra at KNA kommer på 
banen med et så tydelig standpunkt. Stor-
samfunnet må ta seg råd til å tenke litt 
lenger enn kortsiktig søkelys på bygge-

kostnad, sier NLF-direktør Geir A. Mo.
Han understreker samtidig at katastro-

fepotensialet gjelder samtlige undersjøis-
ke tunneler, og ikke bare ved Oslofjord-
tunnelen. Akkurat nå pågår også en het 
debatt rundt fjordkrysningsalternativer 
ved E39. Samtidig er Oslofjordtunnelen 
spesiell ved at den har hele 7 prosents 
stigning og er en av de lengste av sitt slag 
i landet.

– Absolutt alt tyder på at bro er mye 
bedre enn ny tunnel – også over Oslofjor-
den. Den nåværende tunnelen bør stenges 
for evig og alltid til fordel for en sikker 
bro, avslutter Mo.

Vil ikke ha tunnel under 
Oslofjorden

KATASTROFEPOTENSIAL: Undersjøiske tunneler har vesentlig høyere trafikksikkerhetsrisiko enn oversjøiske fjordkrysninger.

BEKYMRET: Generalsekretær i KNA, Børre Skiaker. Foto: 
KNA

KLAR TALE: NLF-direktør Geir A. Mo mener Oslofjordtunne-
len bør stenges for evig og alltid til fordel for en sikker bro.

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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Fair Transport:

– De siste årene har vi arbeidet hardt for 
å komme hit, og nå er endelig denne vik-
tige milepælen nådd. For NLF var dette 
virkelig en historisk markering, sier 
NLF-direktør Geir A. Mo.

Blir veiledet gjennom prosessen
Under representantskapsmøtet i slutten 
av april fikk forbundsleder Tore Velten 
æren av å trykke på knappen og åpne por-
talen www.fairtransport.no.

– Nå kan alle NLF-bedrifter gå inn og 
sette i gang sertifiseringsprosessen. Hvis 
man har all den påkrevde dokumentasjo-
nen klart, er det bare å følge veiledningen 
steg for steg og sende inn søknaden til 
vurdering. Hvis man mangler noe som 
helst, står NLFs rådgivere klar for å vei-
lede bedriften videre, forteller Velten.

Grønt lys for 
Fair Transport- 
sertifisering
Nå er portalen www.fairtransport.no åpnet for NLFs 
medlemsbedrifter. Der kan en fullføre sertifisering etter  
Fair Transport-standarden, og sette bedriften på kartet - 
bokstavelig talt.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0
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Som et symbol på at medlemsbedrifte-
ne nå har fått «grønt lys» for sertifisering, 
bytter også Fair Transport-logoen farge 
fra oransje til grønn.

Forbundslederen og direktøren oppfor-
drer alle NLF-bedrifter til å gjøre seg 
kjent med Fair Transport-programmet og 
vurdere sertifisering.

– Dette er en ordning som forplikter. 

Det er ingen sovepute, snarere tvert imot. 
En blir underlagt årlig revisjon etter 
strenge krav. Samtidig får en muligheten 
til å dokumentere sitt kvalitetsarbeid på 
en måte som aldri har blitt gjort tidligere, 
sier Mo.

Resultatet av årelangt arbeid
Fair Transport-merkevaren er 
ikke bare en norsk merke-
vare, men resultatet av 
et større skandinavisk 
samarbeid. Det ble 
først etablert i Sve-
rige av NLFs søs-
terorganisasjon 
Sveriges Åkeri- 
företag (SÅ). Se-
nere ble kriteriene 
revidert og utvidet av 
NLF i Norge, for der-
etter å gjøres kjent over 
hele landet gjennom Tran- 
sportturneen 2017. 

Fjoråret ble benyttet som en testperiode 
hvor kravene for sertifisering ble harmo-
nert på tvers av nabolandene, samtidig som 
NLFs bedriftsrådgivere reiste landet rundt 
for å forberede medlemsbedriftene på den 

omfattende sertifiseringsprosessen.
– Men det er i 2019 det virkelig braker 

løs. Nå har et knippe pilotbedrifter kva-
litetssikret det digitale sertifiseringsverk-
tøyet, som nå åpnes for alle medlemsbe-
drifter, forteller Velten.

Søkeverktøy lanseres i august
Bedriftene som sertifiserer seg nå før 
sommeren, vil få igjen for strevet.

I august blir nemlig den siste fasen av 
Fair Transport-løsningen offentlig-

gjort på www.fairtransport.
no: Et digitalt søkeverk-

tøy hvor transportkjø-
pere raskt og enkelt 
kan finne sertifiser-
te Fair Trans-
port-bedrifter i 
det geografiske 
området og i den 
bransjen man øn-

sker.
– Alle som har 

oppnådd sertifisering 
legges inn i databasen 

med kontaktinformasjon og 
GPS-koordinater på et kart. I til-

legg vil man også kunne se hvilke krite-
rier bedriften oppfyller og hvordan kva-
litetsarbeidet dokumenteres. Dette er en 
ny tid for seriøse transportører, forteller 
NLF-direktøren.

«OPEN FOR BUSINESS»: NLF-direktør Geir A. Mo og 
forbundsleder Tore Velten oppfordrer alle NLF-bedrifter til 
å gå inn på www.fairtransport.no og gjennomføre 
sertifisering etter Fair Transport-standarden.

FIKK INNFØRING: Nettportalen www.fairtransport.no ble lansert på NLFs representantskapsmøte i slutten av april. Her 
fikk også deltakerne en grundig innføring i sertifiseringsløsningen.

Dette er en ordning 
som forplikter. Det er ingen 

sovepute, snarere tvert 
imot. En blir underlagt 

årlig revisjon etter 
strenge krav.
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Teknisk hjørne:

I 2014 besluttet EU at det 
skulle innføres en ny genera-
sjon digitale fartsskrivere for 
kjøretøy over 3,5 tonn. Den 
nye skriveren er avansert og 
har langt høyere sikkerhet 
mot manipulasjoner enn 
dagens. 
NLF har sett dette som et positivt bidrag 
til å redusere mengden av ulovligheter 
som juksing med kjøre- og hviletider, 
ulovlig kabotasjekjøring og andre former 
for svindel som rammer konkurransevil-
kårene for den lovlydige transporten. I 
tillegg vil skriveren gi fordeler for de 
transportørene som driver seriøst og har 
alt på stell. Disse vil ikke bli beheftet med 
kontroller i utide.

I alle lastebiler fra 15. juni
Den nye fartsskriveren vil inneholde en 
rekke egenskaper, som GNSS satel-
littovervåking, en sender for info til ute-

kontrollen langs vegene, og vil selv logge 
brudd i sin kommunikasjon med øvrige 
funksjoner på bilen og manipulasjoner i 
selve skriveren. Den nye fartsskriveren 
skal være installert på alle nye kjøretøyer 
som registreres fra og med den 15. juni 
2019. 

Imidlertid har det oppstått en hel rekke 
utfordringer tett opp mot innføringstids-
punktet. Dette er:

•  manglende verksted-kontrollkort

•  enkelte leverandører av skrivere er ikke 
klare, slik at nye biler ikke kan leveres 
med den nye fartsskriveren

•  kontrollmyndighetenes fjernavlesnings-
utstyr er enda ikke operativt

Utfordringer på alle kanter
Noe har falt på plass når dette skrives, 
men den største utfordringen er at det står 
en stor del biler under oppbygging hos 
påbyggere som trolig ikke vil kunne re-
gistreres før 15. juni. Dette vil kunne få 
konsekvenser for transportører som har 

planlagt bil i trafikk etter dette tidspunk-
tet. Er bilen som står under oppbygging 
– og ikke vil være klar for registrering før 
nevnte dato – utstyrt med dagens digita-
le fartsskriver, vil denne måtte bygges om 
til smart fartsskriver før den kan re-
gistreres. Dette kan medføre forsinkelser 
med de konsekvenser det kan ha. På sam-
me måte er det for nye biler som allerede 
er klare med den nye fartsskriveren, de 
kan heller ikke settes i trafikk da skri-
veren ikke kan kalibreres på grunn av at 
verkstedkortet ikke er klart. Siste infor-
masjon i skrivende stund er at verksted-
kortene skal være klare 5. mai, men etter 
å ha hatt to utsettelser allerede, begynner 
dette å bli meget kritisk. Vegdirektoratet 
jobber intenst for å finne mulige løsnin-
ger.

Ønsker utsettelse, EU sier nei
NLF har gjennom sine internasjonale 
organisasjoner, NLA og IRU, sett at le-
verandørene av systemene har vært sent 
ute og har derfor arbeidet mot EU-kom-
misjonen for en mulig utsettelse av inn-
føringstidspunktet inntil alt utstyr er 

Smart fartsskriver – hv a skjer?
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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klart fra leverandørene. Hittil har Kom-
misjonen vært konsekvente på at inn-
føringstidspunktet ikke vil bli endret.

Nå er vi kjent med at Bilimportørenes 
Landsforening (BIL) har jobbet mot nor-
ske myndigheter for å få til en utsettelse 
av innføringstidspunktet basert på at for-
ordningen enda ikke er inntatt i EØS-av-
talen. Uansett arbeider Vegdirektoratet 
med en overgangsordning som det vil bli 
informert om så snart dette er klart. Ut-
fordringene ligger derimot på kjøretøy 
som skal brukes i internasjonal trafikk 
dersom EU fastholder innførselstids-
punktet og Norge får en utsettelse. Hvor-
dan skal de ulike landene forholde seg til 
disse kjøretøyene som da har dagens skri-

ver og blir registrert etter 15. juni? Dette 
spørsmålet arbeider nå norske samferd-
selsmyndigheter med overfor EU-kom-
misjonen og ESA. Videre er det viktig 
med en slik avklaring med tanke på at 
bilen en gang i fremtiden skal selges som 
bruktbil. Spesielt dersom den skal ek-
sporteres til land som krever smart farts-

skriver på biler registrert etter 15. juni 
2019.

Uansett utfall er det viktig at transpor-
tørene har tett dialog med sin billeveran-
dør og sin påbygger i tiden fremover. Har 
bilen dagens fartsskriver, må den re-
gistreres før 15. juni 2019!

Smart fartsskriver – hv a skjer?

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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Mottar regninger fra Fjellinjen uten MVA:

GRAVERENDE SYSTEMFEIL: Bomselskapene har sendt ut 
fakturaer med manglende MVA-spesifikasjon i lang tid. 
Dette gjelder primært ferjeleier hvor det betales med 
AutoPASS-brikke og det ikke er tegnet lokal avtale.



Har sendt ut 
ulovlige ferje-
fakturaer
Vegdirektoratet innrømmer at det er sendt ut 
fakturaer uten spesifisert merverdiavgift til et 
ukjent antall AutoPASS-brukere som har betalt 
ferjeoverfarter over brikken. Ved Moss-Horten 
har praksisen pågått siden januar 2017.

– Vi reagerer sterkt på denne saken. Ikke bare fordi Vegdirektoratet 
innrømmer at AutoPASS har brutt loven, men de sier også at de har 
vært kjent med dette i flere år uten å gjøre noe med det, sier NLF- 
direktør Geir A. Mo.

Dette er saken:
•   Ferjebetalinger er underlagt 12% MVA, som etter bokførings- 

loven skal spesifiseres i fakturaene.

•   Hvis man mottar faktura på ferjebetaling over AutoPASS direk-
te fra Fjellinjen, er MVA oppgitt til 0. Dette fremstår som et klart 
brudd på bokføringsloven og et mulig brudd på merverdiav-
giftsloven.

•   Når man betaler en slik faktura uten MVA-avregning, 
går man glipp av fradraget tilknyttet ferje-
betalingen. Dette kan utgjøre betyde-
lige summer siden ferjeoverfarter 
med tunge kjøretøy ofte koster 
firesifrede summer per tur.

Gjelder alle som ikke 
har lokale avtaler
Beate Viktoria Ørbeck 
ved seksjon Bruker- 
finansiering i Statens 
vegvesen svarer på 
vegne av Fjellinjen 
og AutoPASS når 
NLF-Ma-
gasinet tar 

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0
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kontakt. Hun forteller at problemstillingen 
ikke var kravspesifisert da AutoPASS-be-
taling på ferje ble innført ved Moss-Hor-
ten-overfarten 1. januar 2017.

– Det ble lagt til grunn at tungtranspor-
ten kjøpte rabattbilletter. Med denne ord-
ningen er det ferjeselskapet som fakturerer 
lastebileierne, selv om man benytter Aut-
oPASS-brikke til registrering for betaling. 
Ferjeselskapet fakturerer med spesifikasjon 
av MVA, og derfor så man ikke behov for 
å gjøre endringer i sentralsystemet for Au-
toPASS i Statens vegvesen. 

Hun oppfordrer alle berørte kunder å ta 
kontakt med bompengeselskapene for å få 
spesifisert MVA inntil systemet er endret 
hos leverandøren.

– De som ikke har tegnet lokal avtale 
med ferjeselskapene og som betaler ferje-
billetten med AutoPASS-brikken, får en 
faktura der MVA ikke er spesifisert. Sys-
temleverandøren Q-Free jobber med å få 
på plass dette, forteller Ørbeck.

Kan ha tapt over 100 000 kroner
Stig Håkerud i HJ Transport en en av 
transportbedriftene som har mottatt de 

ulovlige fakturaene. Han tilbakeviser 
Vegdirektoratets påstand om at feilen kun 
gjelder de som ikke har lokal avtale.

– Vi har lokal avtale med Bastø Fosen 
AS, men vi opplever fortsatt at det faktu-
reres overfarter på bombrikken. Vi har 
vært i kontakt med bomselskapet og fått 
beskjed om at dette skjer automatisk når 
forskuddssummen som er innbetalt kom-
mer under et visst nivå. Da vi manuelt 
gjennomgikk alle passeringer ved to kjø-
retøy i 2018, fant vi ut at vi hadde 25 000 
kroner i tap knyttet til manglende 
MVA-spesifisering på disse alene. Noe av 
dette har vi nå fått tilbakebetalt, men det 
utgjør nok bare en liten del av totalen.

Håkerud har i alt 45 biler i drift. Blant 
disse tror han at det foreligger manglende 
MVA-spesifikasjoner på 20-25 kjøretøy. 

– Vi har nok et tap på over hundre  
tusen kroner totalt bare knyttet til Fjel-
linjen.

Ventet en måned med å informere
NLF-Magasinet gjorde Vegdirektoratet 
oppmerksom på lovbruddene i slutten av 
mars. Det ble samtidig stilt spørsmål 
rundt hva de hadde tenkt å foreta seg for 
å varsle brukerne om denne feilen.

– Vi vil finne en egnet måte å informe-
re offentligheten om dette. Inntil videre 
ber vi transportforetakene, som mener å 

Mottar regninger fra Fjellinjen uten MVA:

INGEN MVA?: På denne fakturaen fra Fjellinjen er det tydelig at kjøretøyet fra HJ Transport har blitt belastet for ferjeoverfarter til en sum av flere tusen kroner. Men selv om dette er 
underlagt 12 prosent merverdiavgift, er det i spesifikasjonene oppgitt null MVA. Fakturaene er gjengitt med tillatelse fra HJ Transport AS.



 

 Beskyttelse for menneske og motorrom
En brann i ett ubeskyttet motorrom kan være vanskelig 

 å oppdage og har ofte ett ekstremt intensivt  hendelses- 
forløp. Dette kan få store konsekvenser for bil, fører,  

medtrafikanter og miljø. Fogmakers slukkesystem  
ved vanntåke under høytrykk er tilpasset for å hindre  

utviklingen av brann i motorrom. Ett utløst anlegg fører  
til ett temperaturfall på 734 grader C på 10 sekunder!  

Det helautomatiske slukkeanlegget er ett testet og  
pålitelig system. Vi har utført mer en 173 000 

 installasjoner i over 50 land. 
 

fogmaker.com

 
Sertifisert Fogmaker Partnere 
Tlf.: +47 95 27 15 13
E-post: post@metrotek.no

ha gått glipp av momsfradrag, om å kon-
takte skatteetaten for videre oppfølgning, 
svarer Ørbeck.

Først i begynnelsen av mai kom en kort 
nyhetsmelding om MVA-mangelen på 
Vegvesenets hjemmesider. Ørbeck forkla-
rer forsinkelsen med at det har tatt tid å 
gjennomføre endringer i sentralsystemet.

– Vi har nå fått beskjed fra leverandø-
ren av betalingssystemet at dette vil bli 
rettet opp. I første omgang blir det gjen-
nomført for denne typen fakturaer fra 
Fjellinjen og Vegfinans 14.mai. Når det 
gjelder lignende fakturaer fra de andre 
bompengeselskapene, vil de bli oppdatert 
13. juni.

NLF-direktøren: – Ikke godt nok
Mo lar seg ikke imponere av responsen.

– Her utviser Vegdirektoratet svært 
dårlig dømmekraft når de ikke bare unn-
later å informere offentligheten i lang tid, 
men samtidig skyver ansvaret over på 
kundene og ber dem om selv å undersøke 
om de kan ha blitt offer for feilen.

Han oppfordrer Vegdirektoratet til å 
snarest sette i gang et arbeid for å gjen-
nomgå alle utsendte fakturaer, samt at de 
bidrar til at transportører som har mistet 
MVA-fradrag tilbake i tid også får rettet 
opp i dette.

– Ferjebetaling er en av de aller største 
utgiftene for norske transportbedrifter. 
Med næringens knøttsmå profittmargi-
ner er MVA-fradrag utslagsgivende for å 
levere positive regnskapstall. Denne feilen 
kan i verste fall drive redelige lastebilbe-
drifter til konkurs. Vi forventer at dette 
tas på største alvor, sier NLF-direktøren, 
som nå vil følge opp saken formelt med 
Vegdirektoratet. 

Minner om svindel
For Stig Håkerud i HJ Transport gjenstår 
det nå et kjempearbeid for å nøste opp i 
de utestående fradragene. Han må nå be 
om MVA-spesifikasjon på hvert enkelt 
kjøretøy direkte fra Fjellinjen, noe som er 
et tidkrevende prosjekt både for bedrifts-
eieren og regnskapsføreren. Han reagerer 

sterkt på Vegdirektoratets fremgangsmå-
te og synes det minner om både svindel 
og utpressing.

– Jeg føler meg lurt så lenge jeg ikke 
kan forstå fakturaene som sendes ut. Her 
har det garantert forsvunnet mange mil-
lioner kroner. Og samtidig må vi bare 
betale regningene, ellers blir jo bilene 
avskiltet ved kontroll. Det er 
helt vanvittig.

Mangler du MVA-spesifika-
sjon på dine ferjefakturaer?
Ta kontakt med bompengeselskapet 
der AutoPASS-avtalen er tegnet.

Fjellinjen:  Tlf. 22 98 40 00

Vegfinans: Tlf. 32 80 82 70

Ferde: Tlf. 55 55 94 94

Vegamot: Tlf. 73 82 48 70

Systemdrift: Tlf. 63 82 44 00
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AutoPASS og Fjellinjen 
kan ha brutt både bok- 
føringsloven, merverdi- 
avgiftsloven og skatteforvalt-
ningsloven ved å sende ut 
fakturaer uten spesifisert 
merverdiavgift.

I de tilfellene ferjeselskapet utøver sin 
virksomhet, for eksempel ved å frakte las-
tebiler, skal det beregnes merverdiavgift 
på betalingen som kreves. Etter bokfø-
ringsforskriften skal det utarbeides doku-
mentasjon (faktura) på salget av denne 
tjenesten, og fakturaen skal inneholde 
spesifikasjon av merverdiavgiften, oppgitt 
i norske kroner.

Fremstår som forsettlige brudd
– Dette innebærer at dersom fakturaene 
det er snakk om ikke inneholder spesifi-
kasjon av merverdiavgiften, foreligger det 

et brudd på bokføringsforskriften, og 
dermed bokføringsloven, forteller advo-
kat Christian Arnkværn i Vectio DA, 
populært kalt NLF-Advokatene.

– Det fremkommer av sammenhengen 
i svarene NLF-Magasinet mottok at Sta-
tens vegvesen var klar over at det ble sendt 
ut fakturaer uten spesifisert merverdiav-
gift, og at dette var i strid med loven. Det 
antas dermed at eventuelle brudd på bok-
føringsloven er forsettlige. Dersom straff-

ansvar skulle komme på tale vil dette være 
skjerpende.

Alvorlige overtredelser
Men det er ikke bare bokføringsforskrif-
ten som kan ha blitt brutt. Ettersom det 
ikke er spesifisert merverdiavgift i fak-
turaen kan det stilles spørsmål ved om det 
i det hele tatt er beregnet merverdiavgift. 
Dette vil kunne innebære et brudd på 
merverdiavgiftsloven. Unnlatt beregning 
og innkreving kan også innebære et 
brudd på skatteforvaltningsloven og kan 
sanksjoneres med hjemmel i denne, med 
tilleggsskatt, gebyr, straffeskatt og even-
tuelle bøter, eller fengsel.

– Alternativt kan det være grunn til å 
mistenke at det er innkrevd merverdiav-
gift uten at dette er innbetalt. Dette vil i 
så fall i tillegg kunne være underslag eller 
bedrageri, noe som er alvorlige brudd på 
straffeloven, avslutter Arnkværn.

Mottar regninger fra Fjellinjen uten MVA:

Flere mulige lovbrudd
NLF-advokatene:

FORSETTLIGE BRUDD: Det at Statens vegvesen var klar 
over at det ble sendt ut lovstridige fakturaer, kan være 
skjerpende i eventuelle spørsmål om straffeansvar, 
mener advokat Christian Arnkværn. Foto: Eli Berge, 
Fotofil.no / Vectio DA

PÅGÅTT LENGE: Betaling av ferje gjennom AutoPASS-brik-
ken startet allerede 1. januar 2017 på strekningen 
Moss-Horten.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0



nordeafinans.no

Vi finansierer NLFs medlemmer! 
Nordea er NLFs utvalgte finansieringspartner. 

Siden starten av samarbeidet har vi finansiert over 
3500 NLF-avtaler og har mange fornøyde kunder.

Region Kontaktperson Telefon e-post

Oslo, Akershus og Østfold Christin Enghaug 46 95 00 16 christin.enghaug@nordea.com 

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

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

Rogaland og Sørlandet Jan-Erik Sliper 90 25 58 99 jan.erik.sliper@nordea.no

Hordaland Per Ove Larsen 91 75 69 15 per.ove.larsen@nordea.com  

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

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

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

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

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

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

10
 års samarbeid 

m ed NLF
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NLF-Magasinets utsendte  
var på veg til en intervjuavtale i Moss 

og stoppet for å fylle drivstoff og kaffe-
kopp på Circle K Vestby. Da denne  

rekken av NLF-medlemsbiler stilte seg 
opp ved  truckpumpene, ble foto- 

apparatet raskt hentet frem.  

Fra venstre:  
Volvo FH 540 fra Kingsrød Transport,  
Scania R580 fra O. Westad & Sønner AS,  
Volvo FH 540 fra Sverre Nielsen  
Transportforretning AS og enda en  
Scania R580 fra O. Westad & Sønner AS. 
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Tillitsmannskurs:

NLF er en medlemsstyrt 
organisasjon, og skal med-
lemsdemokratiet fortsette å 
utvikle seg trengs det dyktige 
tillitsvalgte. I tiden etter 
landsmøtet har det derfor 
blitt arrangert en rekke tillits-
valgtkurs både sentralt og ute 
i fylkeslagene.

Målet med disse kursene er å løfte kom-
petansen blant NLFs tillitsvalgte medlem-
mer når det kommer til alt fra møtetek-
nikk til håndtering av sosiale medier.

Den siste tiden har flere titalls tillits-
valgte deltatt på kurs i regi av NLF-sen-
tralt. Enkelte av kursene har blitt avholdt 
på NLFs sentrale kontor i Oslo, mens an-
dre har blitt arrangert ute i den enkelte 
region. Felles for alle er at deltagerne har 
gått gjennom et grundig kursopplegg som 
setter organisasjonskultur i høysetet. NLFs 
administrerende direktør, Geir A. Mo, har 
deltatt som foredragsholder på samtlige 
kurs, og er ikke i tvil om at dette er et vik-
tig tilbud. 

– Godt skolerte tillitsvalgte er organisa-

sjonens viktigste suksessfaktor. Gjennom 
kursene har deltagerne fått en grundig 
gjennomgang av hvordan organi-
sasjonen er skrudd sammen, 
og mye tid er blitt brukt til 
å se nærmere på både 
vedtekter, saksgang og 
møteteknikk. 

Eget kurs for 
nyvalgte før påske
Nytt av året var et til-
bud for alle ferske til-
litsvalgte som ble valgt 
på årets fylkesårsmøter. 
Disse ble invitert til kurs på 
hovedkontoret den 5. – 6. april. Til 
forskjell fra de ordinære tillitsvalgtkursene 

var dette tilpasset nye tillitsvalgte med kort 
fartstid i organisasjonen, og en stor del av 
kurset gikk til å bli bedre kjent med de 
ansatte i administrasjonen. På denne må-
ten fikk de muligheten til å styrke kjenn-
skapen til personalet og deres arbeidsom-
råder, og ikke minst klargjøre hvem som 
kan kontaktes i tilfelle styret skulle trenge 
bistand i ulike saker.

Nye tillitsvalgtkurs under planlegging
Til tross for høy aktivitet på dette området 
har enda ikke alle fylkeslag rukket å avhol-
de kurs for sine styrer. Derfor planlegges 
det ytterligere kurs i løpet av året. Geir A. 
Mo vil oppfordre alle som ønsker å gjen-

nomføre et slikt kurs i sitt fylkes-
lag om å ta kontakt. Han er 

ikke i tvil om at disse er 
viktige for å heve kvali-
teten på NLFs arbeid. 

– Det er avgjøren-
de for NLF at vi har 
tillitsvalgte som dri-
ver arbeidet frem-
over. Gjennom delta-

gelse på dette 
kursopplegget får de 

verktøyene som trengs for 
å bli enda mer effektive og 

målrettede i sitt virke. Det er hele 
lastebilnæringen tjent med.

Skolering gir dyktige tillitsvalgte

NYE TILLITSVALGTE: Fra venstre: Regionsjef Guttorm 
Tysnes, tillitsvalgt Paul Grude, Jan Hellestøl, Hege Kalmo 
Funder og Geir Arne Myre, forbundsleder Tore Velten og 
rådgiver Knut Gravråk. Foto: Stein Inge Stølen

STYRKER ORGANISASJONEN: Alle 
nye tillitsvalgte fikk tilbud om 
kurs fra NLFs administrasjon. 
Foto: Stein Inge Stølen

Godt skolerte  
tillitsvalgte er organisa- 

sjonens viktigste  
suksessfaktor

KNUT GRAVRÅK kg@lastebil.no0



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



38 NLF-MAGASINET 2019 • NR 3

Etter forbundsstyrets  
behandling av kabotasje- 
saken tilknyttet Sørum 
Transport fratrer Harry 
Nilsen sine verv i NLF. 
Hans plass i forbundsstyret 
erstattes av Anders Krog ut 
valgperioden, med Erik 
Graarud som vara.

Som følge av at Nilsens bedrift ble gebyr-
lagt for brudd på kabotasjereglene i Sve-
rige i slutten av mars, bestemte NLFs 
forbundsstyre at Sørum Transport mister 
retten til å la seg representere gjennom 
tillitsverv og fra muligheten til å bli ser-

tifisert som Fair Transport-bedrift for 
perioden frem til 1. juli 2020. I tillegg 
fratrer Nilsen samtlige av sine verv i for-
bundet for resten av valgperioden.

Erfaren erstatter
Det er ingen NLF-amatør som erstatter 

Harry Nilsen i forbundsstyret: Anders 
Krog har lang fartstid i medlemsappara-
tet, fra 2015 som leder i Sarpsborg og 
Omegn Lastebileierforening og deretter 
som styremedlem og nestleder i Østfolds 
fylkesavdeling. Han er daglig leder i Krog 
Transport AS, med hovedsete i Ørje. 

Endringer i forbundsstyret

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

Forbundsstyret består fra mai 2019 av:
Tore Velten, forbundsleder

Alv Ervik, nestleder og styremedlem Region 7

Anders Krog, styremedlem Region 1

Bjørn Ivar Gunhildgard, styremedlem Region 2

Hilde A. R. Natedal, styremedlem Region 3

Kjell Haugland, styremedlem Region 4

Sverre-Jan Rønneberg, styremedlem Region 5

Øyvind Lilleby, styremedlem Region 6
Anders Krog,  
styremedlem Region 1



Kontakt: 971 02 242 / transportkompetanse.noKontakt: 971 02 242 / transportkompetanse.no
Vår kompetanse - din trygghet

KURSPORTEFØLJE

• Etterutdanning YSK
• ADR
• Arbeidsvarsling
• Fagbrevkurs
• Løyvekurs
• Truck-, kran- og maskinførerkurs
• Lastsikringskurs
• Førstehjelp- og ulykkesberedskapskurs

OPPDRAGSAVTALE
 Vi hjelper deg med internkontrollen 
 knyttet til kjøre-, hvile- og arbeidstid

 Driftsoptimalisering med spesielt fokus 
 på kjøretøy og sjåfør
 (optimal bruk av kjøretøy)

SIKKERHETSRÅDGIVER

Transporterer dere farlig gods? Har dere da 
godkjent sikkerhetsrådgiver og tilstrekkelig 
kunnskap om dette? 

Hvis ikke, ta kontakt!  Vi har lang erfaring og høy 
kompetanse gjennom våre godkjente sikkerhets-
rådgivere. 

IF TK
IF TK er et skadeforebyggende produkt, hvor 
elementene i vår Oppdragsavtale inngår. 

IF TK = færre skader, lavere forsikringspremie, bedre 
resultatmarginer og kontroll på kjøre-, hvile- og 
arbeidstid. 

Tjenesten er levert i samarbeid med IF.

TRANSPORTKJØPERS ANSVAR

Dette er nøkkelen til å løse en av 
Transportnæringens største utfordringer!

Vi hjelper dere med å ivareta deres påseplikt 
og medvirkeransvar ved kjøp av 
transporttjenester. 
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Bærum Septikk:

–  Finnes ikke 
løsningene, 
så bygger vi 
dem selv
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STOR VIRKSOMHET, LITEN PLASS: 
– Her har jeg ett mål tomt, 5-6-7 
tankbiler, og meg selv. Det er ikke 

mye plass igjen, jeg må tidvis trykke 
inn magen for å komme forbi bilene, 

fleiper Thorbjørn.

Gjennom flere generasjoner 
over 70 år har Bærum Septik 
& Transportforretning taklet 
utfordringer som for mange 
ville ha fremstått som helt 
uoverkommelige. Løsningen 
har vært å gjøre det umulige 
mulig gjennom god, gam-
meldags oppfinnerånd.

Når man står overfor et problem som  
krever en teknisk løsning, pleier de fleste 
av oss å ta noen telefoner eller google litt, 
finne ut hvilket utstyr som trengs, for der-
etter å gå ut og kjøpe det. Men hva om 
utstyret du trenger rett og slett ikke eksi- 
sterer - hva gjør du da? 

Svaret for de aller fleste er at problemet 
forblir uløst. Slikt tankegods er derimot 
ganske fremmed i Bjørnemyrsveien 2 på 
Haslum utenfor Oslo. Der løser man nem-
lig problemer.

Oppfinnerånd gjennom 70 år
Familiebedriften Bærum Septik & Trans-
portforretning ble etablert sommeren 1949 av 
Bjørn Johansen, som opprinnelig var snekker, 
og kona Thora, som inntil da vasket trikker. 
Den eldste sønnen Willy var på det tidspunk-
tet 16 år gammel, og ble satt i arbeid fra før-
ste dag. Thora og Bjørn hadde også en annen 
sønn, Thorbjørn. 

– Min far kjøpte brukte franske Forder 
med V8-motorer etter krigen. Så gravde han 
opp en diger 3000-liters oljetank fra bakken 
og fikk en smed til å hjelpe ham å lage bak-
luker og kraner. Familien bygde en kompres-
sor av en gammel stempelmotor. Kompres-
soren har jeg stående på en låve enda, 
forteller Thorbjørn, som i en alder av 74 år for 
lengst har overtatt bedriften og driver i sam-
me ånd.

Som fireåring i 1949 var han ofte med fa-
ren og storebroren på oppdrag, mens moren 
styrte bedriften fra hjemmebasen. Allerede 
som tolvåring var han med ute på oppdrag 
som hjelpemann, og ikke mange årene etter 
satt han selv bak rattet.

– Jeg begynte å kjøre i 1962, ett år før jeg fikk 
førerkort, sier han med et smil. Det 
var slikt som gikk an den gangen.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0
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Bærum Septikk:

Har alt som trengs i garasjen
Det er Reodor Felgen-ånden som har 
vært den røde tråden i Bærum Septik & 
Transportforretning helt fra starten. 
Maskinene som trengtes for å løse opp-
gavene bedriften sto overfor, eksisterte 
ofte rett og slett ikke. Da var det bare å 
brette opp ermene.

– Vi bygde for eksempel en 13 000-li-
ters tank på en treakslet Scania. Vi kjøp-
te bilen med bar ramme og konstruerte et 
eget tippsystem med hydraulikk, monter-
te kompressor og mellomaksler til driften 
som den gangen gikk på reimskivetrekk. 
Det tok jo sin tid, men da ble det slik vi 
ville ha det. Alt bygde vi inne i garasjen 
her. Jeg har fortsatt dreiebenk, fresemas-
kiner, sveiseapparat og alt jeg trenger hvis 
det skulle bli nødvendig.

Begynte med to kroner i timen
Og det blir det gjerne. Thorbjørn forteller 

at han slo ihjel litt tid gjennom vinteren 
med å konstruere en ny kompressortil-
henger som skal kunne hektes på en ny-
innkjøpt utrykningsbil. Her har han nok 
en gang gjort alt, fra å sveise sammen 
rammeverket, montere kompressor og 
sette sammen det intrikate vakuumsys-
temet som trengs for å få mekanismene 
til å fungere slik de skal. Nå står den 
nesten komplett nede i garasjen, ved siden 
av en diger Cadillac.

– Denne bilen kjøpte jeg et halvt år før 
jeg tok lappen, i 1962. Den har jeg vært 
Europa rundt med flere ganger i ungdoms-
tiden. Kong Olav hadde en også, men den 
var ikke cabriolet. Jeg betalte 12 000 kro-
ner for den i 1962, og det var mye penger. 
Lønna min på den tiden var to kroner ti-
men, men den økte til 5,30 kroner etter 
hvert. For det hadde bussjåførene. Likevel 
brukte jeg lang tid på å betale ned denne 
Cadillac-en.

Nå står bilen til restaurering, noe han 
forståelig nok ikke alltid finner tid til 
mellom å drive en transportbedrift og 
sette sammen maskiner og apparater.

Fra landevegen til sjøen
En ting er sikkert: Thorbjørn er ikke ak-
kurat typen som ser problemer. Utfor-
dringer finnes det masse av, men de tar 
han en av gangen i ro og mak.

– Jeg har ingen utdannelse, knapt nok 
folkeskole. Jeg tok ingen formell utdan-
ning før jeg var 38 år. Da tok jeg sjø-
mannsskolen i Oslo fordi vi ville drive 
med båt i sammenheng med slamsuging 
i Oslofjorden. Den båten er jo en egen 
historie i seg selv. Vi kjøpte og hentet den 
gamle fiskeskøyta i Tromsø i 1981. Den 
veide 80-90 tonn og var 20 meter lang. 
Jeg og en kamerat skulle kjøre den sjøve-
gen til Oslo, sammen med en skipper som 
etter hvert skulle vise seg å ikke være det 
likevel. Frem til da var min eneste båter-
faring noen kanoturer ute i Oslofjorden. 
Hadde vi ikke fått profesjonell hjelp halv-
veis, hadde jeg ikke sittet her i dag. 

24 år med egen septikbåt
De kom seg etter hvert helskinnet til Oslo 
hvor de satte i gang Reodor-arbeidet med 
å bygge tankanlegg i lasterommet. Slik 
begynte Bærum Septik & Transportfor-
retning å hente septikavfall ute på øyene i 
Oslofjorden, noe de fortsatte med i 24 år. 

DA OG NÅ: Selskapet drives fra et familiehus på Haslum som sto klart i        1962. Frem til da bodde familien i ei gammel tyskerbrakke på tomta. Foto: Privat / Stein Inge Stølen

FAMILIEBEDRIFT: Sønnen Morten startet i bedriften som 12-åring, akkurat som faren Thorbjørn. I dag bidrar også 
Mortens kone Chalee og datteren Nicha til at butikken går rundt.

UTRYKNINGSBILEN: Denne Sprinteren er tungt påkostet og 
utstyrt med alt som trengs for å rykke ut til hasteopp-
drag.

ALT PÅ PLASS: Med dreiebenk og fresemaskin kan 
Thorbjørn fabrikkere mange av de delene han trenger for 
å bygge nytt utstyr.
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Båten tok sitt siste oppdrag i 2008. – Hvis 
vi skulle ha sertifisert den som fraktefartøy 
for videre drift, ville det blitt så kostbart at 
det nesten hadde vært mer lønnsomt å kjø-
pe et helt nytt fartøy, sier Thorbjørn. 

Samtidig ble det bygget pumpestasjoner 
ute på noen av øyene som sikret pumping 
av septik rett til fastlandet. Men fortsatt 
var det et behov for slamsuging i Oslofjor-
den. Hvordan skulle man løse utfordrin-
gen uten et eget pumpefartøy?

Kan møte slamsugingsbilen 
midtfjords
Da fikk sønnen Morten en lys idé: Hva 
om man rett og slett setter en septikbil på 
en lekter? 

– På den måten eliminerer man både 
behovet for å suge opp slammet med sep-
tikbil ved havnen, samt behovet for et eget 
pumpefartøy. Vi slår dermed to fluer i én 
smekk. Og slik ble det: Ved å samarbeide med 

Lindøya Slipp AS kjøres lastebilen ut på 
lekteren Fjord, som frakter den til øyene 
hvor oppdragene venter. Så hvis du skulle 
befinne deg på cruise i Oslos skjærgård og 
plutselig bli møtt av en slamsugingsbil 
midtfjords, er det ingen grunn til å pusse 
brillene eller kaste alkoholen over bord. Det 
er bare Morten Johansen som er på jobb!

Høytrykksteknologi endret alt
I 35 år delte de hele septikmarkedet i Oslo, 
Bærum og Asker med kun en annen be-

drift. Selv om det ikke sto på oppdragene, 
var det hardt - og tidvis svært skittent - 
arbeid.

– Frem til 1975 sto vi og staket med sta-
kebånd for å åpne tette rør. Når de etter 
hvert åpnet seg, fikk vi gjerne spruten midt 
i brystkassa. Da var det bare å tørke det 
bort og vaske seg godt i etterkant. Men så 
begynte vi å se på høytrykksteknologi. Fra 
1975 begynte vi å spyle rørene i stedet for 
å stake. Det ble et vendepunkt når det 
kommer til arbeidsmiljøet, for-
teller Thorbjørn.

DA NÅ

DA OG NÅ: Selskapet drives fra et familiehus på Haslum som sto klart i        1962. Frem til da bodde familien i ei gammel tyskerbrakke på tomta. Foto: Privat / Stein Inge Stølen

SISTE KREASJON: Dette er i ferd med å bli en tilhenger med påmontert kompressor og pumpe som skal kunne trekkes av 
utrykningsbilen. Alt settes sammen av Thorbjørn på fritiden.

DEN GAMLE FLAMMEN: Denne «lille» Cadillac-en har 
Thorbjørn eid siden 1962. Nå er den i ferd med å bli 
restaurert til topp stand.
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Bærum Septikk:

Likevel er det ikke å stikke under stol 
at de ser et og annet som andre helst skul-
le ha vært foruten. Bedriften må daglig 
rykke ut på akuttoppdrag, og har til og 
med utstyrt en egen varebil til dette for-
målet. 

– Tett toalett, kloakk utover gulvet, 
kom med en gang. Det er den typiske te-
lefonen vi får, sier Thorbjørn.

– Det var bare å følge lukta
Morten trekker frem en kloakkoversvøm-
melse i en sokkelleilighet på Rykkinn 
som noe av det verste han har opplevd.

– Brannvesenet ringte meg og ba meg 
komme så fort som mulig. Da jeg kom 
frem var det bare å følge lukta. Kloakken 
rant opp fra toalettet, gjennom gangen, 
gjennom stua og kjøkkenet og ut gjen-
nom verandadøra. Det var en skikkelig 
møkkajobb!

I en slik situasjon er det bare å lokalise-
re hvor kloakkummen er, og begynne å 
suge. 

– Når kloakken har åpnet seg, er det 
bare å begynne å kaste ut ting fra bopelen 
og vaske og rense, forteller han.

Synderne er svært ofte fremmedob-
jekter som skylles ned i do.
– Bleier ser vi med jevne mellomrom. Når 
de blir våte, så sveller de ut og sperrer ab-
solutt alt. Flisleggere skyller av og til av-
rettingsmasse rett ned i doen, som stivner 
i rørene og blir omtrent som sement. Da 

banker vi det ut med en roterende dyse og 
kjettinger, sier Morten.

Asfalterte over kloakkummen
Thorbjørn husker på sin side en 
hendelse fra tidlig på 
80-tallet som gjorde 
inntrykk.

– Jeg ble tilkalt til 
en villa i Asker 
hvor eieren var på 
ferie på Kanariøy-
ene. I huset, som 
var fylt av flotte 
møbler, sto det 
kloakk halvannen 
meter opp på veggen. 

Han forklarer at det 
etter hvert ble klart at 
kommunen hadde asfaltert 
over kloakkummen i gata utenfor. 
Der hadde det sannsynligvis kommet as-
falt ned i kloakken og tettet igjen, slik at 
nærmeste bekk kom inn i huset. 

– Ingen visste hvor lokket var. Vannet 
bare steg og steg. 

Huset ble forståelig nok erklært total-
skadet, og kommunen måtte ta regningen.

Tre generasjoner kvinner
Bilparken i bedriften preges tungt av ett 
merke. Og det har aldri kommet på tale å 
bytte.

– Vi har totalt hatt 27 Scaniaer. Nesten 
alle er kjøpt gjennom Gunnar Gundelach 

på Scania. De to-tre første var det direk-
tøren i Scania som solgte til oss direkte, 
men alle etter var det «Lachen» som skaf-
fet oss, med topp serviceoppfølging.

Topp service er også noe Bæ-
rum Septik & Transport-

forretning har blitt kjent 
for. Mye av hemme-

ligheten har handlet 
om tilgjengelighet 
og rask oppføl-
ging. Og her er 
det ikke gutta i 
familien som har 
stått for hovedar-

beidet, ifølge Thor-
bjørn, men kvinne-

ne.
– Kona mi var drifts-

sjefen her i 45 år, frem til hun 
døde for fem år siden. Hun var her 

omtrent 18 timer i døgnet, hver dag. Også 
lørdag og søndag. Hun tok over for moren 
min, som hadde like mye ansvar. Nå er 
det kona og datteren til Morten som har 
overtatt det driftsmessige arbeidet. Det 
hadde ikke gått uten damene, sier han.

Selv forholder 74-åringen seg i dag 
mest til det praktiske arbeidet. Digital 
kommunikasjon overlater han til de yngre 
i bedriften. Men når det dukker opp nye 
utfordringer hvor de tekniske løsningen 
ikke finnes, er det bare en ting å gjøre: Da 
tusler Thorbjørn ned i garasjen og fyrer 
opp sveiseapparatet.

TIDLIG INNOVASJON: Samme år som Thorbjørn begynte å kjøre, bygde de denne septikbilen med egenkonstruert 
tippsystem og tank på 13 000 liter, med utgangspunkt i en Scania 155 Super. Foto: Privat

FØLGER UTVIKLINGEN: Nå bruker Bærum Septik & Transportfor-
retning moderne teknologi ute på oppdrag. Her sender Morten 
ned et kamera for å inspisere rørene. Foto: Privat

Frem til 1975  
sto vi og staket med  

stakebånd for å åpne tette  
rør. Når de etter hvert åpnet  
seg, fikk vi gjerne spruten  

midt i brystkassa»
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Så ille kan det 
bli når septiken 
går tett
Føler du at du har en skikkelig møkka-
dag på jobb? Tro meg, Bærum Septik & 
Transportforretning har hatt det verre. 
Her er noen utvalgte øyeblikk.
ALLE FOTO: Bærum Septik &  Transportforretning

HUMØRET PÅ TOPP: Det nytter ikke å gråte når gulvet i klasserommet er dekket av 
septik. Da går Thorbjørn til verks med et smil!

POTTE TETT: Også utendørs kan kloakken skape problemer. Her skaper blokkerte 
septikrør oversvømmelse midt ute på gata.

HARDT SOM BETONG: Å helle avrettingsmasse ned i do er en særdeles dårlig idé. 
Med mindre målet er skape en sementlignende propp. 

PLUGG I SYSTEMET: Vi har vel alle opplevd å trekke ut hårklumper fra avløpet i 
dusjen. Men når man må bruke kran for å hente opp pluggen, da er vi i en litt 
annen divisjon.

TOTALSKADET: Når kloakken begynner å komme opp av toalettet, er gode råd 
dyre. Her ble store deler av leiligheten oversvømt.
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Region 1  Østfold og Oslo/Akershus

Likevel, noen er mer ivrig enn andre og 
nestleder i NLF Oslo & Akershus / leder 
i Øvre Romerike Lastebileierforening, 
Sissel Heen, har sammen med blide las-
tebileiere, fått flere hundre nye lastebil-
venner de siste to årene.

– Det beste ved å være NLF-medlem
Sissel Heen sitter sjelden stille. Hun og 
mannen Lauritz er engasjert innen pukk 
og grus, transport og eiendomsutvikling. 

I tillegg er Sissel en viktig tillitsvalgt i 
NLF Oslo & Akershus og noe av det hun 
liker best å jobbe med er «Venner på vei-
en».

– Dette er jo bare moro og det er en 
fryd å se svære lastebileiere som kryper 
rundt på gulvet for å lære bort trafikkvett 
til skolebarna. Det må jo være en av de 
beste sidene ved å være NLF-medlem,  å 
besøke kjempeinteresserte førsteklassin-
ger som vil lære om lastebiler.

Venner på veien på Romerike:

Mange nye venner
Region 1 har mange aktive og flinke lastebileiere som 
stiller opp for «Venner på veien». De aller fleste gjør det flere 
ganger og ingen har så langt klaget på hverken opplegg eller 
respons.

J. KRISTIAN BJERKE jkb@lastebil.no0

Leverandørenes 
Utviklings- og Kompe-
tanssenter, LUKS, truer 
med å saksøke Oslo Kom-
mune for brudd på HMS- 
reglene for varelevering i 
hovedstaden. Foreløpig er 
varselet sendt byrådsleder 
Raymond Johansen (Ap) 
og kommuneadvokat 
Hanne Harlem.

LUKS ved daglig leder Sven Bugge 
har gjentatte ganger og over flere år, 

påpekt at Oslo kommune til stadighet 
bryter sitt HMS-ansvar for var-
elevering i Oslo. Spesielt er det opp-
stått problemer i forbindelse med «Bil-
fritt byliv»-prosjektet, hvor omlegging 
av veitraseer, byggearbeider og andre 
hindringer, utsetter sjåfører for ufor-
svarlig belastning i arbeidsdagen.

Ingen respons
– Som medlem i LUKS er vi blitt 
regelmessig oppdatert i denne saken de 
siste 1,5 til 2 årene, forteller regionsjef 
J.Kristian Bjerke. LUKS har sendt 
gjentatte brev til ulike etater, samt til 
byrådene Lan Marie Berg og Marcus-
sen, uten at forholdene er blitt tatt på 
alvor. Nå er tålmodigheten så tynnslitt, 
at LUKS varsler søksmål hvis ikke noe 

skjer, sier Bjerke.
Daglig leder Sven Bugge i LUKS 

sier at senteret ikke ønsker å møte 
kommunen i retten. LUKS har et nor-
malt godt forhold til landets kommu-
ner, også Oslo, og ønsker løsningsrettet 
dialog. Dette oppfordrer de også til i 
sitt skriv til byrådsleder og kommu-
neadvokat. LUKS mener de har sterke 
kort på hånden etter å ha mottatt en 
grundig juridisk vurdering av saken.

– Vi håper alle at dette løser seg uten 
møte i domstolen, men vi må kunne 
forvente at Oslo kommune svarer ade-
kvat på henvendelser fra LUKS, sier 
regionsjef Bjerke. Han legger til at 
LUKS driver et viktig arbeid rundt i 
landet for å gjøre hverdagen for norske 
transportører enklere og sikrere.

LUKS varsler søksmål mot 
Oslo kommune



Heen gjør det hun kan for å «rydde» 
lageret til regionsjefen for brosjyrer og re-
fleksbrikker. Etter hvert er hun og de an-
dre medlemmene på Øvre Romerike 
drevne i «Venner på veien»-gamet og de 
holder seg med eget lager av utstyr og re-
kvisitter.

657 barn har fått opplæring
Så langt har lokalforeningen nord for 
Oslo besøkt i alt 12 skoler, 18 første- og 
andreklasser og 657 elever. Og det stopper 
ikke der. I mai braker det løs igjen og 
«Venner på veien» er for Sissel og kollege-
ne blitt et helårsprosjekt.

– Neste besøk går til Langset skole på 
Minnesund og her samler vi 64 elever fra 
de tre første klassetrinnene. Da runder vi 
godt og vel 700 besøkte elever før neste 
skoleår står for døren, forteller Sissel Heen.

– Får en aha-opplevelse
Men Sissel Heen er også opptatt av at det-
te er viktig arbeid. Først og fremst for å 
lære små barn viktig trafikkadferd. Men 
det er også viktig som informasjonsarbeid 

om vår bransje og om NLF. Både lærere 
og foreldre blir jo informert og involvert 
og vi ser at uvitenheten er stor. 

– Mange får en aha-opplevelse når de 
sitter høyt oppe i en lastebil og ikke ser 
noe av det som foregår rett foran dem.

Responsen er den beste betalingen
Sissel Heen og Øvre Romerike har aldri 
hatt problemer med å rekruttere eiere og 
sjåfører til opplegget. Alle synes det er 
viktig og de klarer å frigjøre biler, sjåfører 
og seg selv til en liten formiddag på sko-
lebesøk.

– Fylkesforeningen dekker noe av den 
enkeltes kostnader med å ta bil og sjåfør 
ut av arbeid noen timer, men den aller 
beste betalingen er nok responsen vi får. 
Ungene storkoser seg, lærerne får et spen-
nende innslag i skolehverdagen og FAU-
ene på skolene inviterer oss tilbake. Vår 
oppfordring er at mange flere NLF-med-
lemmer burde spandere noen timer til 
«Venner på veien». Kanskje blir det noen 
hardt tiltrengte lastebilsjåfører av det på 
sikt, smiler Sissel Heen.

• 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 2  Innlandet

– Jeg er stolt over det vi får til sammen. 
Tenk at 7-800 mennesker bruker lørdag-
en på Lastebilens dag, sier lederen i Odal 
Lastebileierforening, Lars Rune Hagen.

Det er blitt en tradisjon at Odal og 
Gudbrandsdal/Gausdal gjennomfører 
arrangementet annethvert år. Begge ste-
der møter lastebilfamilien sterkt opp.

Variert program
– Vi er veldig fornøyde med at sponsore-
ne kommer. Alle de store lastebil-leveran-
dørene stiller. Flere påbyggere viser fram 
siste nytt. If og Circle K er her. I tillegg 
til mange ulike aktører innen bransjen. 
Til sammen har vi over 20 samarbeids-
partnere, sier lederen. 

Et av høydepunktene var brannvesenets 
demonstrasjon av frigjøring etter ulykker. 

Det er imponerende å se hvordan 
redningsetatene jobber for å redde liv 
etter kraftige kollisjoner. I tillegg til ut-
stillingen av dagens utstyr, var det vete-
ranbiler, klassiske amerikanske trucks, 
konkurranse, servering og hoppeslott for 
barna. Kort sagt: På Lastebilens dag kan 
en være hele dagen uten å kjede seg.

Dugnadsinnsats
– Blir det overskudd, Lars Rune?
– Vi sitter igjen med en pen slump med 
penger, men det er ikke det viktigste. 
Det betyr mye mer at vi får vist fram  
hva som foregår i vår viktige næring. 
Samtidig er det en dugnadsjobb som er 
med på å knytte medlemmene sterkere 
sammen. Klart det er en del slit, men 
mest moro!   

Suksess for 
Lastebilens dag
Vårens vakreste (lastebil-)eventyr, sier noen. En iskald for-
nøyelse, sier andre. Lastebilens dag i Kongsvinger ble en 
suksess også i år – til tross for at været kunne vært bedre.

GUTTORM TYSNES hedopp@lastebil.no0

SMIL OG DISKUSJONER: Ivan Hansen, Odd Arne Kornstad og Sten Olsen. IMPONERTE: Ingen tvil om at brannvesenets mannskaper imponerte                   denne guttegjengen!

STYRET I ODAL LASTEBILEIERFORENING: 
Fra venstre: Finn Erik Reinholt, Ole 
Gunnar Digerud, Johnny Gangnes, 
Lise-Mari Karlsen, Tommy Engen og 
Lars Rune Hagen. 
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FOLKSOMT: Lastebilens dag i Kongsvinger. 

TOTNINGER PÅ KONGSVINGER-BESØK: Ann Kristin 
Hægeland, Anne-Lise Høgvoll, Frode Håkensbakken og 
Palmer Høgvoll.

FERSKT BLOD: Henrik Engebråten, Jon Eirik Monsrud og Jonas 
Nordhagen har alle valgt å satse på lastebilnæringen. 

SATSET STORT: Scania sikret seg like godt hallplass. Et 
smart trekk på en kald vårdag …

IMPONERTE: Ingen tvil om at brannvesenets mannskaper imponerte                   denne guttegjengen! NLF-MEDLEMMER PÅ VOLVO-STAND: Hans Trygve Linnerud, Uno Veiby, Arne Olav Velten, Jon Jevnaker og Stian Heggelund.
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Region 3  Buskerud, Vestfold og Telemark

I forbindelse med evalueringen av årsmø-
te- og bransjeutstillingshelgen som ble 
avholdt på Sundvolden i mars var det ute-
lukkende kommet positive tilbakemel-
dinger på arrangementet. Spesielt gledelig 
var det at de kommersielle samarbeids-
partnerne/utstillingsdeltakerne gjennom-
gående har vært svært tilfreds med årets 
opplegg.

Fylkesstyret setter i system arbeidet 
med å følge opp virksomhetsplanen som 

ble vedtatt på årsmøtet. På hvert styremø-
te vil det bli rapport og drøftet fremtidige 
planer knyttet til fokusområdene. Opp-
gavene bærer tydelig preg av at NLF Bus-
kerud har ambisiøse mål som nærings-, 
interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for 
medlemsbedriftene i fylket. Mye knytter 
seg til de politikkområdene som er ve-
sentlige for næringen og at 2019 er valgår 
med de spesielle utfordringene det inne-
bærer. På det organisatoriske området 

skal årsmøtevedtaket om å slå sammen 
lokallag i fylket følges opp gjennom året 
gjennom samarbeid mellom fylkesavde-
lingen og lokalavdelingene.

«Venner på veien»-konseptet står sterkt 

Frode Bjønnes er bare så 
vidt inne i sitt andre år som 
fylkesleder for NLF i Tele-
mark. Likevel har han ruk-
ket å skaffe seg en posisjon 
som medieyndling i fylket. 

Han blir flittig brukt både til å kommen-
tere og debattere saker som har relevans 
for transportnæringen. Særlig i NRK Te-
lemark har han hatt mange opptredener, 
men også i aviser og andre medier dukker 
han ofte opp.

Selv tror han hemmeligheten er at man 
må være litt på hugget og opparbeide seg 
et nettverk av folk med innflytelse i re-
daksjonene. Bruke disse kontaktene, men 

ikke misbruke dem. I tillegg må man ha 
noe å komme med, og uttrykke seg klart 
og tydelig. 

– Derfor er det viktig å gjøre «hjemme-

leksa» si, og stille godt forberedt med et 
klart og tydelig budskap, sier Frode Bjøn-
nes.

Styrearbeidet i gang 
i NLF Buskerud
Det nye styret i NLF Buskerud tok før påske fatt på utfor-
dringene for det kommende arbeidsåret. Styret konstituerte 
seg og fortsetter med arbeidsutvalg i samsvar med tidligere 
praksis.

NLF fylkesleder ny medieyndling i Telemark

ROY N. WETTERSTAD rnw@lastebil.no0

ROY N. WETTERSTAD rnw@lastebil.no0



i Buskerud, og flere lokalavdelingen er i 
gang med å planlegge aktiviteter utover i 
året.

Fylkesstyret i NLF Buskerud er godt 
tilfreds med at regionens forbundsstyre-

representant, Hilde Natedal, har en aktiv 
oppfølging av fylkesavdelingene i region 
3. Dette skaper en god dynamikk og in-
volvering i arbeidet som foregår på sen-
tralt nivå i organisasjonen.

NLF på jobbmesse 
i Drammen
Siste torsdag hvert kvartal arrangerer 
NAV Drammen jobbmesse hvor jobbsø-
kere får møte næringer og virksomhe-
ter med behov for arbeidskraft. NLF 
deltok for første gang 28. mars. Det 
var fylkesavdelingens nestleder Per 
Arne Sand og Aksel Lindsetmo fra Bus-
kerud Anleggs Transport (BAT) og regi-
onsjef Roy N. Wetterstad som presen-
terte transportnæringen.

Turinvitasjon til 
NLF-pensjonister i 
Vestfold
Tradisjonen tro arrangeres det også i år 
pensjonisttur for NLF-medlemmer fra 
Vestfold. Den vil foregå i dagene 22.–
24. august. 

Reisen går i år til Buskerud med av-
reise fra Transportsentralen i Sande-
fjord kl. 0900 torsdag 22. august. Der-
etter blir det oppsamling av turdeltakere 
på avtalte steder. Første stopp blir på 
Burud Motorhistoriske senter i Hokk-
sund. Deretter Blaafarveverket i Modum 
med omvisning og lunsj. På Norefjell Ski 
og Spahotell blir det overnatting i to 
døgn. Fredag: Eggedal Mølle og Sag. 
Håper bl.a. å treffe den lokale lastebil-
nestoren Torolf Kaugerud. Videre blir det 
besøk i Skredsvighagan med lunsj på 
Borgestua og ølsmaking på gårdsbryg-
geri. Retur over fjellet tilbake til Noref-
jell. Lørdag: Villa Fridheim og Viker-
sundbakken.

Dersom du er interessert i å delta, 
kan du kontakte Asbjørn Bekkevold på 
telefon 908 31 188 eller e-post as-
bjorn@sfjbb.net.

Påmeldingsfrist: 25. juni. Begrenset 
antall plasser.

Viken-forberedelser 
i gang
NLF har innledet en prosess med fylkesavdelingene 
i Buskerud, Østfold, Akershus samt Oslo for å for- 
berede overgang til sammenslåingen til Viken  
fylkeskommune. 
Fylkesavdelingene har signalisert en felles grunnholdning til hvordan man 
bør tilnærme seg utfordringene som sammenslåingen gir. De anser det som 
hensiktsmessig å foreta tilpasninger for å kunne jobbe effektivt med hensyn 
til den nye politiske strukturen, samtidig som vi organisatorisk i NLF må 
ta hensyn til at fylket vil bli svært stort. Derfor er utgangspunktet til dagens 
fylkesavdelinger i området at det vil være riktig å opprettholde dagens NLF 
fylkeslag som soner/regioner innen det nye storfylket. Det jobbes videre for 
å utvikle en best mulig samarbeidsstruktur samt administrativ tilpasning.
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Region 4  Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland

Alle som kjører forbi Kristiansand i rush-
tiden vet at det allerede i dag er utfordren-
de trafikkavvikling. Ca. 50 000 biler 
passerer hver dag og tålegrensa er nådd. 
Nå skal vi i tillegg sette på anleggstrafikk. 
Og den anleggstrafikken som skal av og 
på E18 / E39 er nok til å gjøre rushtiden 
helt uforutsigbar for bedriftene som har 
lager på hjul.

Næringstrafikk i kollektivfeltene
Ferja kommer og går i rushtiden både 
morgen og ettermiddag. Det setter på 
mye ekstra trafikk i et tidsvindu som al-
lerede er sprengt. Hadde ferja hatt andre 
ankomst- og avgangstider ville det bidratt 
til å gjøre trafikkflyten og forutsigbarhe-
ten bedre. 

Når anleggsarbeidene på Gartnerløkka 
igangsettes må satsene på busser settes 
ned i rushtiden. Å få flere bilister over på 
buss er trolig det enkelttiltaket som vil 
påvirke trafikkflyten mest.

Næringslivet er på veien fordi vi har et 
oppdrag for en kunde. Vi velger ikke 
rushtiden hvis vi kan velge andre tids-
punkter. Tid er penger og det er dyrt å stå 
i kø. Vi tar vår del av miljøansvaret og 

forsøker å unngå de ekstra utslippene vi 
påfører sentrum i Kristiansand når vi står 
stille. Derfor må næringstrafikken også 
få muligheten til å bruke kollektivfeltene 
i de periodene vi ikke er til hinder for bus-
sene. Da sparer vi både miljø og kostna-
der.

Ytre ringvei bør prioriteres
Nye veier AS bygger etter samfunnsøko-
nomisk nytte. Ytre ringvei kommer dårlig 
ut med -0,55. Men Gartnerløkka kom-
mer faktisk enda dårligere ut, den har 
nemlig -0,66. Men Vegvesenet er et annet 
regime og har visst ikke samme krav til 
prioriteringer.

Tidligere prosjektleder i Vegvesenet 
antok i 2014 at 25 000 biler i døgnet ville 
velge Ytre ringvei. Dette viser med tyde-
lighet hvor viktig denne omkjøringsveien 
er for den delen av næringslivet som er 
avhengig av transport. Statens vegvesen 
er også helt åpne om at det hadde vært en 
stor fordel om Ytre ringvei var på plass før 
Gartnerløkka ble bygget. Samferdselssje-
fen i Vest-Agder uttrykte også sin bekym-
ring for framkommeligheten under arbei-
det med Gartnerløkka.

Scenario 2028: Kristiansand  
uten 4-felts motorvei
Ny veier AS bygger i godt tempo. Slik det 
ser ut nå er det ikke usannsynlig at det er 
4-felts motorvei fra Oslo til Stavanger i 
2028 med unntak av gjennom Kristi-
ansand. Da er det fremdeles tofelts E39 
fra Kolsdalen og til Breimyr. Vi må ikke 
havne i scenario 2028. Vi må ha Ytre 
ringvei på plass tidligere. Nye veier skal 
bygge helhetlig og da må Ytre ringvei 
være en del av veinettet mellom Oslo og 
Stavanger. 

Forutsigbarhet er viktig  
for næringslivet
Veisystemet i Kristiansand er sårbart og 
trafikken i og rundt byen står til stadighet 
i kø på grunn av uforutsette hendelser. 
Det være seg mye nedbør, tekniske pro-
blemer på kjøretøy, trafikkuhell, sakte- 
gående kjøretøy og mye mer. Det går sto-
re mengder gods mellom Øst- og Vest-
landet daglig. Denne transporten er helt 
avhengig av effektiv framføring. Vi liker 
heller ikke at godstrafikken skal «tvinges» 
gjennom sentrum med de miljø- og tra-
fikkutfordringene dette gir.

Reduksjon fra 20 til 5 godstog i uka 
gjør ikke bildet lysere. De ekstra trailerne 
med gods dette medfører skal også gjen-
nom trakta på Gartnerløkka. Industrien 
skal ha ferdigvarer ut og råvarer inn. Det-
te skal være til avtalt tid. Det er ikke godt 
nok at det kommer med neste ferje. Da 
kan produksjonen stoppe opp. Det er 
«just in time»-prinsippet som gjelder for 
mange industribedrifter.

Derfor krever vi endringer for et mini-
mum av en forutsigbarhet:

1.   Flytt ferjeavganger
2.   Rimeligere buss i rushtiden
3.   Næringslivet i kollektivfeltet
4.   Formell organisasjon i samarbeidet 

mellom Nye veier AS og Vegvesenet
5.   Framskynde Ytre ringvei

NLF Agder stiller krav til bedre 
forutsigbarhet ved utbygging av E18/E39
Næringslivet som er avhengig av gjennomgangstrafikken 
på E18 og E39, ser med bekymring på forutsigbarheten i 
logistikken under arbeidet med Gartnerløkka som skal pågå 
i seks år. 

RITA E BIRKELAND Fylkesleder i Norges Lastebileier-Forbund Agder0

Vil du eller noen i din bedrift med på kurs?
Kjøre- og hviletid og arbeidstid er komplisert og nødvendig å se i sammenheng.  Vi setter derfor opp kurs 
i samarbeid med instruktører som kan mest om dette i hele landet. I første omgang i Kristiansand og i 
Sandnes. Vi setter opp kurs på Haugalandet og i Aust-Agder over ferien.

Kristiansand 28. mai kl. 18.00: Kurset er hos NLF i 2. etg. hos Rolands i Mjåvannsveien 188. 
Sør- Rogaland 11. juni kl. 18.00: Kurset er i 2. etg. hos Trucknor i TKH sine lokaler i Møllevegen 4  
på Klepp.

Om du eller ansatte hos deg har behov for kompetansen, melder du på vedkommende til  
rr@lastebil.no eller 90773207.



Mye flott ungdom på vei inn i sjåføryrket
Fylkesleder Herman Berg 
var i begynnelsen av mars 
på skolebesøk i Sauda. Her 
har vi landslinje og det er 
viktig for oss å snakke med 
de kommende sjåførene 
om framtiden i yrket. 
Skolen er et fantastisk tilbud til fram-
tidige sjåfører. Skolen ligger litt uten-
for sentrum i Sauda og litt for seg selv. 
Her får elevene og lærerne fokusere 
100 prosent på transportfag. Og for 
elever som vil bli sjåfører er dette et 
fantastisk tilbud. Lærerne er svært de-
dikerte til sitt fag og det var en veldig 
fin samling av ungdommer fra hoved-
sakelig Rogaland.

Stas å møte elevene
Herman hadde et foredrag om hva 
NLF står for og hva som er de viktig-
ste sakene våre. Elevene var kjent med 
mye av problematikken. Samtidig fikk 

Herman snakke om hvilke krav eleve-
ne vil møte som sjåfører i den «virke-
lige verden» som kommer etter skolen, 
samt hva som er de viktigste egenska-
pene våre medlemmer setter i høysetet.

For Herman er det ekstra stas å 
komme tilbake i og med at han har en 
framtid som lærer ved skolen. Det er 
lett å merke at elevene er interesserte i 
faget og bilen. Det var en rik erfaring 
og vi skal fortsette dialogen med skoler 
for å snakke om NLF og hva våre be-
drifter trenger.

Prøv en lærling du og!
Er du i tvil om du skal prøve lærling 
selv, eller ha en utplassert elev, er det 
bare å ta kontakt med oss. Vi og opp-
læringskontoret kan fortelle hva som 
kreves for å ha en lærling. Det er et 
viktig samfunnsansvar for næringen å 
se til at vi kan rekruttere godt og at det 
står en lærlingeplass til de som velger 
transport som yrke.

Barna 
storkoser seg 
i lastebilen
Torsdag 14. mars var vi så heldige at vi 
fikk besøke Samkom skole. Sammen 
med Transportkompetanse fikk vi en 
grundig gjennomgang av Venner på 
veien. Det var godt og vel 50 elever fra 
1. til 3. klasse. 

Hvor mange ganger har en kartong 
med melk vært innom en lastebil?

Når vi spør om hvor mange ganger 
melka og melkekartongen har vært 
innom en lastebil, blir det artige kon-

kurranser. Og alt fra tømmer som går 
ut fra skogen og melka som går på en 
tankbil via både fabrikker og meierier 
til den står på pulten til elvene. Det er 
da de skjønner at uten lastebilen stop-
per Norge.

Det var også stas å ha med en god 
samarbeidspartner. Svein Ove Vetrhus 
sto ute i timevis og demonstrerte 
blindsone og alle fikk «prøvekjøre». Så 
takk til skolen og TKH.
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Region 5  Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Mandag 25. mars på Bjørn-
sonhuset i Molde ble politi-
kere utfordret av NLF til å 
komme med klare svar på 
trygge, sikre og fremtidsret-
tede veiløsninger. 

Tema var samferdsel og ressursbruk - 
med miljø og sikkerhet i fokus. Her ble 
det korte innlegg fra ulike fagmiljøer 
innen samferdsel som ble avsluttet med 
politisk debatt. Morten Stordalen, nest-
leder i Stortingets transport- og kommu-
nikasjonskomité stilte til politisk debatt 
sammen med de øvrige partiene i Møre 
og Romsdal.

NLF er ikke mot Møreaksen, kun valg 
av undersjøisk løsning på kryssing av 
Romsdalsfjorden. Derfor er NLF for 
utredning av alternative fjordkryssings-

løsninger. Vi mener en undersjøisk tunnel 
har et katastrofepotensial i seg med tanke 
på varmgang og brann i kjøretøy og last. 
Senere tids tunnelbranner viser at dette er 
høyst reelt. Tungtrafikken står for kun 14 

prosent av den totale trafikkmengden på 
norske veier, men står for 40 prosent av 
kjøretøybrannene. I tillegg har vi miljø- 
og energiutfordringer.

På agendaen var E136 Romsdalen
Det ble et konstruktivt møte som ble l 
edet av Finn André Fredvig-Erichsen. 
NLF viste en presentasjon som i klartekst 
forteller hvorfor Romsdalen E136 er så 
viktig for transportnæringen og øvrig næ-
ringsliv i Møre og Romsdal. 

ROR la frem deres regionale transport-
plan. Vi er enige i både prioritering og 
mål om å fremskyve prosjektet slik at 
oppstart av utbygging av E136 blir en re-
alitet 2020. ROR videresender sin regio-
nale transportplan til NLF. Vi er enige i 
å oppdatere hverandre om videre frem-
drift. NLF sitt konkrete mål er å få inn 
50 millioner til forprosjektering slik at 

oppstart i 2020 sikres. Det er også viktig 
for NLF å få en eksportvei inn i Møre og 
Romsdal som er for modulvogntog.

Romsdal Regionråd (ROR) er et sam-

arbeidsorgan for 
kommunene Aukra, 
Eide, Fræna, Nesset, 
Midsund, Molde, 
Rauma og Vestnes. 
Styret i regionrådet 
ledes av Torgeir Dahl 
og daglig leder er Alf 
Reistad. Begge var til 
stede på møtet. Til 
stede fra NLF Møre 
og Romsdal var fyl-
kesleder Finn André 

Fredvig-Erichsen, rådgiver i NLF Heidi 
Rudaa og NLF-medlem Svein Kroken.

NLF Møre og Romsdal 
sparker i gang valgkampen

Møte mellom NLF og Romsdalen Regionråd (ROR)

JAN OVE HALSØY OG HEIDI RUDAA nlfvest@lastebil.no0



Helse, miljø og sikkerhet  
er for de fleste bedrifter et 
fokusområde. NLF trekker 
dette frem i enhver diskusjon 
vi har med Statens vegvesen 
eller andre offentlige etater/ 
fagmiljø.

Vi fokuserer blant annet på følgende 
punkter:

•   Veien er arbeidsplassen til de ansatte i 
våre medlemsbedrifter.

•   Veien er sjåførens kontor- eller veksted-
gulv.

•   Vi ønsker trafikksikre, effektive, klima- 
og energivennlige veier for godstrafik-
ken.

Vi jobber derfor utrettelig med å bedre 
veistandarden, både på riks- og fylkesvei-
er. Nå i vårsesongen er det viktig å foku-
sere på rydding langs veiene våre. På 
smale veier er det av stor betydning at 
ikke sikten hemmes av vekster langs vei-
en. Derfor har vi sendt inn bilder til Sta-
tens vegvesen som viser strekninger hvor 
sikten hemmes av trær og kratt. 

Statens vegvesen har allerede begynt på 
listen vi har sendt, og ovenfor ser du et 
eksempel på før og etter.

Her har Statens vegvesen fjernet all ve-
getasjon på veiens venstre side. Sikten er 
nå så god at møtende tungtrafikk oppda-
ges på langt hold.

Bildene er fra Sørpollen, Fv618 i 
Vågsøy/ Selje kommune.

Det første bildet er tatt i oktober 2018, 
det siste i mars 2019.

Har du noen strekninger du vil at vi skal 
ta opp med Statens vegvesen, er det bare å 
sende bilder til oss. Skriv da ned hvor bil-
det er tatt, med referanse til veinummer 
(fylkesvei, kommunal vei eller riksvei).

NLF Sogn og Fjordane i dialog med Statens vegvesen vedr. 

Skogrydding langs vei

FØR ETTER

For tiden pågår det et omfattende oppgrade-
ringsarbeid på tunneler langs E16 mellom 
Lærdal og Bergen. Gudvangatunnelen er en 
av disse.

Som et ledd i oppgraderingen var det tenkt 
sinusfresing av både den gule midtstripen 
og de hvite kantlinjene i tunnelen. Etter på-

trykk fra NLF Hordaland har Statens vegve-
sen nå bekreftet at det ikke vil bli sinusfre-
sing på de hvite kantlinjene, kun på gul 
midtstripe. Hvert enkelt kjørefelt vil i tillegg 
bli utvidet med 25 cm slik at total veibredde 
økes fra dagens 6,0 meter til 6,5 meter. Hele 
tunnelen er lasermålt, og punkter i tunneltak 

og tunnelside vil bli pigget/strosset for å 
oppnå den økte veibredden. En vil også prøve 
å rette ut kjørefeltene før nytt veidekke leg-
ges slik at «vuggingen» på store kjøretøy 
minimeres. Sinusfresingen på den gule 
midtlinjen vil bli 55 cm bred og tilpasset sto-
re hjul. Det betyr at personbiler som krysser 
den gule midtlinjen vil få kraftig risting i 
rattet som varsel. 

Oppgradering av Gudvangatunnelen på E16

55NLF-MAGASINET 2019 • NR 3



Region 6  Trøndelag
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Telehiv sørger for at vi kjører med hjertet 
i halsen – går det bra eller blir det krasj. 
Hadde risikoen vært den samme på hvil-
ken som helst annen arbeidsplass, ja da 

hadde den blitt stengt. Slik er det ikke 
for vår næring, da alle vet at uten laste-
bilen stopper Norge. Likevel er det en 
bekreftelse på at tilstanden på mange 

vegstrekninger er meget dårlig og at vi 
trenger et kraftig løft for å holde tritt 
med forfallet. Det gjøres mye bra når det 
gjelder riksveger, men det må også satses 
på våre fylkesveger. Det er tross alt flere 
kilometer vi tilbakelegger på disse. Vi ser 
nå at det skal legges mye asfalt rundt om 
i landet, noe som selvsagt er bra. Det 
som ikke er så bra, er at man legger asfalt 
på strekninger der vegkroppen har for 
lav standard. Det er dårlig økonomi å 
klatte på forfallen veg fremfor å gjøre en 
utbedring som sikrer en standard som 
står seg i mange år.

Med våren kommer også tohjulingene 
frem fra vinterdvalen. Mange våryre og 
rustne sjåfører vil prege trafikken i disse 
dager. Vi oppfordrer alle om å være ek-
stra oppmerksom slik at vi unngår farli-
ge hendelser. Vi har ingen å miste.

Årsmøte for 
NLF Trøn-
delag avholdt 
16. mars
Denne gangen hadde vi 
valgt å innta Royal Garden i 
Trondheim. Delegater og 
øvrige medlemmer sørget for 
et hyggelig og godt årsmøte. 
Det er alltid trivelig når man møtes på 
denne måten. Diskusjoner og gode histo-
rier går om hverandre, noe som bekrefter 
at lastebileiere er engasjerte folk med godt 
humør. Gunni ledet årsmøtet på en knir-
kefri måte. Når det kom til valg av nytt 
styre, ble det noen endringer. Ut av styret 
gikk Solveig Lomundal, Per Ove Støbakk 
og Roar Nesjø. Håvard Sandnes og Arne 
Kvidal gikk inn som nye styremedlem-
mer, mens Kenneth Arntsen kom inn 
som nytt varamedlem. Det nye styret ser 
da slik ut: 

Telehiv og 
dårlige veger
Påska er ferdig og vinteren trekker sine siste sukk. Vegene 
preges av vinterens herjinger, noe som gjør vår arbeidsdag til 
en utfordring. 

ODD-HUGO PEDERSEN ohp@lastebil.no0

ÅRSMØTE: Regionleder Gunni K Amundal takket Solveig Lomundal og Per Ove Støbakk for utmerket styrearbeid. Roar 
Nesjø var forhindret fra å delta på årsmøtet.

Leder Gunni K. Amundal

Nestleder Nils Erik Røe

Styremedlem Ole Bernhof Mork

Styremedlem Stig Elvrum

Styremedlem Ann Kristin Fordal

Styremedlem Kay Arne Kristensen

Styremedlem Håvard Sandnes

Styremedlem Arne Kvidal

Varamedlem Kenneth Arntsen

Varamedlem Øyvind Hess



Den 20. mars besøkte vi 
Beistad skole. 
Mens vi parkerte lastebilene utenfor sko-
len, var det en liten gutt som gikk rundt 
med store forventningsfulle øyne. Han var 
bortom bilene i tur og orden, før han kom 
gående mot meg. Han sa han heter Viktor 
og spurte om hva som skulle skje. Viktor 
skulle bli lastebilsjåfør og han ville sitte på 
med alle bilene. Jeg sa at vi skulle besøke 
barnehagen, første og andre klasse. Viktor 
ble helt blank i øynene og en tåre falt da 
han sa at han var tredjeklassing. Da smel-
tet mitt hjerte. Sammen gikk vi til lærerne 
og fikk ordnet det slik at Viktor fikk delta 
på opplegget. Det ble en uforglemmelig 
dag for oss alle og jeg er sikker på at Viktor 
vil bli en god yrkessjåfør med tiden. 

I tillegg til Viktor fikk 20 barnehageun-
ger, samt 1.- og 2.-klassingene lære om 
trafikksikkerhet og ikke minst blindsoner 
rundt lastebiler. Til sammen 65 unger fikk 
sitte bak rattet på en lastebil, noe som un-
derstreker poenget med hele opplegget 
rundt blindsoner. Det at man får se det 
med egne øyne sier mer enn tusen ord. En 
stor takk til P.R. Lunkan Transport AS, 
Hatlinghus AS og Trøndelag Bilhjelp AS 
som sørget for en flott og lærerik dag.

Den 24. april besøkte vi Hovin Skole der 
47 forventningsfulle 1-2. klassinger tok 
imot oss. Påskebrune og fortsatt litt høye 

på sukker etter å ha tømt påskeeggene, var 
det ikke enkelt å vente på muligheten til å 
få sitte bak rattet på en lastebil. Engasje-
mentet var stort og selvsagt kjente alle 
noen som kjører lastebil. 

Deretter gikk turen til Lundamo skole. 
Her ble det tid til nybakt kringle og kaffe 
på lærerværelset før vi satte i gang med 
opplegget. Lærerne kunne rapportere om 
høye forventninger blant store og små. I 
klasserommet ventet 48 spente 1. til 2. 
klassinger og alle hadde selvsagt en his-
torie og fortelle. Det var ingen tvil om at 
voksne må skjerpe seg i trafikken. De 
kjører for fort og bruker ikke refleks. Ja, 
man får høre sannheten av unger og, ja 
dere vet. Det ble en fantastisk dag på beg-
ge skolene. Ute var det nesten 20 grader 
og strålende solskinn. En stor takk til 
Gylland Transport AS og Melby Trans-
port AS som sørget for nok en lærerik dag 
i trafikksikkerhetens tegn.

Hat-trick med Venner på veien

VENNER PÅ VEIEN: Det var stor stas for ungene på Lundamo skole. Mange sa de skulle bli lastebilsjåfør når de ble store.

VENNER PÅ VEIEN: Stor stemning på Beistad skole.

Oppstart nytt AMO-
kurs i Trondheim
Den 1. april var det duket for oppstart 
av et nytt AMO-kurs i Trondheim, der 
15 forventningsfulle elever ser frem til 
å bli yrkessjåfører. Nå venter 20 uker 
med førerkortopplæring, komprimert 
grunnutdanning, YSK, jobbsøking og 
holdningsskapende arbeid. Alle skal bli 
gode ambassadører for sine bedrifter 
og ikke minst bidra til ansvarlige 
transporter på våre veger. 

Tenketank Midt-Norge Sjø
Den 26. mars ble det nok en gang avholdt samling i Tenketank Midt-Norge Sjø. Arbeidet i 
tenketanken har kommet godt i gang. Aktørene som deltar har fått en god arena for 
samsnakking og samhandling, og man ser allerede begynnende positive effekter til dette 
samarbeidet. Det blir viktig at man tar dette videre på en måte som medfører varige 
endringer og langsiktige positive effekter. For å møte veksten i godstransporten er vi 
avhengig av å få til samarbeid mellom transportformene. Det handler om dør til dør. 
Dersom all vekst skal komme på veg, er det ikke vanskelig å se for seg kapasitetsutfor-
dringene på norske veger. Enkel matematikk tilsier at dette vil bli en flaskehals for 
forventet vekst. Derfor må vi legge til rette for godsoverføring på sjø. Det er nettopp dette 
vi diskuterer i tenketanken.
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Da var endelig tunnelen i 
«Bypakke Bodø» ferdig. 
Åpningen ble behørlig mar-
kert, med fylkesmann Tom 
Cato Karlsen, ordfører Ida 
Pinnerøe og statssekretær 
Allan Ellingsen som gjester.

Den 2,8 km lange tunnelen skal sørge 
for at trafikkavviklingen inn og ut av 
Bodø skjer på en forsvarlig og fremtids-
rettet måte. Tunnelen har to løp med to 
kjørefelt i hver retning. Dette vil øke 
kapasiteten på veistrekningen til ønsket 
nivå.

Åpningen ble gjennomført med snor-
klipping, mosjonsløp og fri vandring for 

fremmøtte. Deretter ble det åpnet for 
vanlig trafikk.

«Bypakke Bodø» vil koste over 3 mil-
liarder kroner når den er ferdigstilt, og 
den nyåpnede tunnelen er bare en del av 
kostnaden. Det er investert mye i løsnin-
ger som forskjønner innfarten til byen, 
både for kjørende, syklende og gående. 
Vi anbefaler de interesserte i å se filmen 
om bypakken som Statens vegvesen har 
lagt ut på sine hjemmesider. 

Norges mest 
moderne 
tunnel åpnet 
i Bodø

Det var god påmelding til 
konferansen i april hvor 
omkring 120 personer fra 
næringsliv, politikk, organi-
sasjoner og fagetater sørget 
for et arrangement med 
mange ulike innfallsvinkler 
til behovet for og løsninger 
på sjømattransporten.

Det ble presentert nye ideer for sjø-
transport av fisk til markedene med con-
tainer på båt, andre løsninger med slak-
ting underveis til markedet og en 
revitalisering av Nord-Norge-linjen med 
tog fra Oslo til Bodø for videretransport 
med båt fra Bodø til Tromsø via Tjeld- 
sund og Finnsnes og retur med sjømat. 
CargoNet ønsker mer fisk på toget fra 
Narvik og Fauske.

Felles for alle disse løsningene er at de 
trenger subsidier for å være konkurranse-
dyktig overfor transport på vei. Med de 

planlagte økninger i produksjonsvolum 
blant aktørene i sjømatnæringen er det 
nærliggende å tro at det blir nok å gjøre 
for alle ledd i transporten.

Transportkjøpers ansvar
Konferansen ble avsluttet med en debatt 
ledet av administrerende direktør i NLF 
Geir A. Mo. I sin innledning til debatten 
fokuserte han på tilstanden på fylkesvei-
nettet og sentrale politikere sine forsøk på 
å fraskrive seg ansvaret for å innhente 
etterslepet på vedlikeholdet av fylkesvei-
ene. 

Han utfordret både politikerne og fa-
getaten på det faktum at det er 67% stør-
re fare for å bli drept eller hardt skadd på 
en fylkesvei kontra riksvei. Transport- 
kjøpers ansvar ble også adressert til sjø-

matnæringen i klare ordelag.I forkant av 
konferansen ble det avholdt et møte med 
fylkesråd Ivar B. Prestbakmo og hans 
rådgiver Marius Cramer hvor tema var 
innspill til til neste rullering av NTP.

FRANK LAURITZ JENSEN flj@lastebil.no0

Sjømattransport fra kyst til marked 

Sterkere representasjon 
fra NLF i Samferdsels-
forum Nord
Det er med stor tilfredshet vi besetter en så-
pass viktig rolle i Samferdselsforum Nord. 
Det at regionsjef Odd Hugo Pedersen tar 
plass som nestleder i denne organisasjonen 
er utvilsomt av stor betydning for gjennomfø-
ringen av NLFs samferdselspolitikk. Sam-
ferdselsforum Nord er svært sentral i hø-
ringsrundene på alle samferdselsrelaterte 
saker. Dette gir oss i NLF en unik mulighet til 
å påvirke de politiske beslutningene som lig-
ger til grunn for Samferdselsdepartementets 
beslutninger.

Vi gratulerer regionsjefen med vervet. 



Mobit er en sammenslåing av Telering og fl ere IT- og mobil-
kjeder, 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

BLI KJENT MED MOBIT

Som kunde hos oss kan du unne deg 
de beste løsningene på markedet. 
Med e-post fra Mobit  sikrer du 
profesjonell kommunikasjon på veien. 
Vår løsning er en god hjelp til enkel 
fl åtestyring.

PROFESJONELL E-POST
– EN SMART LØSNING PÅ VEIEN

Ta kontakt for en nærmere prat, så fi nner 
vi en skreddersydd løsning for deg!

Hege Knutstad Garshoel
406 38 960
hege@elsystemer.no 
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Jubilanter:

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

Konferanseavgift eksl mva :

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

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

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

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

I år treffer du 70 utstillere på messedelen, 
og og over 100 foredragsholdere/
paneldeltagere. Middagen på kvelden 
22. oktober er stedet hvor du knytter nye 
kontakter og treffer gamle venner.

PRAKTISK INFORMASJON

Arrangørene:

I samarbeid med:

Hovedsponsorene:

 

Logistikk i praksis

Program A4 2018.indd   7 06/07/2018   10:48

26. – 28. september 
Hele transport- og logistikknæringen samlet  

på Norges Varemesse, Lillestrøm

www.transportoglogistikk2019.no

#TogL2019

36 000 kvm
200+ unike utstillere

100 + foredragsholdere
Meld 

deg på!
www.transportog

logistikk2019.no

80
16.06

Ola Nord, 6770 Nordfjordeid
80-årsjubilanten satt bak rattet allerede i 1957 og er fortsatt i yrket. Han har vært aktiv i NLF både gjennom lokalstyret i Nordfjord og 
fylkesstyret i Sogn og Fjordane, samt i levende dyr-utvalget. Sistnevnte er ikke så unaturlig siden han har erfaring med dette, i tillegg  
til tipp- og annleggskjøring, samt distribusjon. I dag har Ola kun ett vogntog, som han kjører fôr til bønder med. Den ihuga lastebil- 
entusiasten driver gjerne med nyttekjøretøy på fritiden også.

50
17.06

Lars Rune Hagen, 2219 Brandval
Som leder i Odal Lastebileierforening er Lars Rune Hagen en ivrig NLF-er med mange jern i ilden, blant annet som arrangør 
av «Lastebilens dag» annethvert år. Nå er han fullt i gang med å bygge døgnhvileplass langs riksveg 2 ved Roverud.  
Lars Rune startet karrieren som sjåfør, men ønsket etter hvert å bli sin egen sjef. Tømmerkjøring har vært en viktig del  

av virksomheten i LRH Transport AS.  De siste åra har han også satset på anlegg og han har nå fem maskiner i tillegg til lastebilene. 

60
20.06

Thor Jørgen Remme, 8300 Svolvær
Thor begynte sin karriere i 1983 med flyttetransport i en Volvo F7. Nå, mer enn 35 år senere, står han i spissen for Thors 
Varetransport, som spesialiserer seg på distribusjon innen fiskerinæringen i en bedrift med 21 biler. Han har også engasjert 
seg i NLF-styret lokalt. På fritiden koser han seg gjerne med både bobil, båt- og skiturer.

60
30.06

Per Esben Kristiansen, 1534 Moss
Fair Transport-ambassadøren Per Esben Kristiansen startet i en Volvo F10 tankbil i familiebedriften Tanktransport A/S i 
Moss i 1979. Etter mange år i denne bransjen valgte han å prioritere tid med familien og skiftet derfor beite og etablerte 
firmaet Kristiansen Kran & Transport A/S i 1994. Per Esben er i dag eier og daglig leder av firmaet med 16 ansatte.  

Fritiden går med til camping, bobil og familien.
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Jubilanter:

85 år
24.  Johan Endalsvoll, 7298 Budalen

80 år
16.  Ola Nord, 6770 Nordfjordeid

75 år
03.  Erik Melleberg, 1920 Sørumsand

09.  Åge Paulsen, 8289 Engeløya

17.  Bjørn Magnussen, 1782 Halden

25.  Anders Larsen, 3174 Revetal

29.  Sigurd Ødegården, 3626 Rollag

29.  Alf M Tangstad, 8664 Mosjøen

70 år
01.  Torgny Kjempekjenn, 4820 Froland

03.  Oddvar Thune, 8530 Bjerkvik

04.  Kjell Åge Laursen, 4858 Arendal

04.  Bjørn Østby, 2150 Årnes

18.  Asbjørn Hermansen, 3825 Lunde

19.  Harry Grøndalen, 2480 Koppang

19.  Per Otto Kaurstad, 2630 Ringebu

20.  Leif Lilletvedt, 5727 Stamnes

21.  Vidar Keller, 3037 Drammen

25.  Per H. Hella, 5417 Stord

60 år
01.  Thor-Charles Vekve, 9512 Alta

02.  Alf Bakken,3055 Krokstadelva

04.  Geir Rundberget, 2435 Braskereidfoss

15.  Arne Roger Torgunrud, 2093 Feiring

16.  Jann Karlsen, 8050 Tverlandet

17.  Håvard Vesterbekkmo, 8665 Mosjøen

20.  Thor Remme, 8301 Svolvær

30.  Per Esben Kristiansen, 1534 Moss

50 år
2.  Tor Magnar Kydland, 4336 Sandnes

3.  Mons Gregersen, 3089 Holmestrand

14.  Karl Henning Vårdal, 4529 Byremo

16.  Terje W. Ringstad, 1529 Moss

17.  Lars Rune Hagen, 2219 Brandval

29.  Tor Arne Fjeld, 7760 Snåsa

Fødselsdager i juni

Unntatt Oakley

Som NLF medlem får du:

Tilbudet varer i perioden 22.05.19 til 08.06.19, og kan ikke benyttes med andre tilbud og rabatter.      

-35%



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

Krog Transport AS 
Mobil: 97 76 11 68
E-post: anders@krogtransport.no

Anders Krog
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

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
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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.
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If Pensjon
FOR MEDLEMMER AV NLF

NLF ANBEFALER MEDLEMMENE SINE Å VELGE
IF PENSJON 
NLF og If har samarbeidet om forsikring siden 1974. 
Derfor er det ekstra hyggelig at vi nå også har inngått 
en avtale om pensjon. For dine ansatte betyr det 
trygghet og god avkastning for fremtiden. 

VIKTIG MED EN GOD INVESTERINGSPROFIL
Valg av investeringsprofil er viktig for den ansattes 
pensjon. De siste årene har vår investeringsprofil 
«moderat» blitt kåret til beste avkastning på 
innskuddspensjon. En årlig forskjell i avkastning på bare 
1 % utgjør flere tusen kroner i måneden i pensjon. 

FORSIKTIG, MODERAT ELLER OFFENSIV 
De ansatte kan selv bestemme hvordan pensjons- 
kapitalen skal investeres – bytte er kostnadsfritt.

Vi tilbyr tre ulike investeringsprofiler:

• Forsiktig: 25 % aksjefond og 75 % rentefond
• Moderat: 50 % aksjefond og 50 % rentefond 
• Offensiv: 75 % aksjefond og 25 % rentefond

FORDELER FOR NLF MEDLEMMER
Medlemmer av NLF betaler ingen kontraktskostnad, og 
har i tillegg til redusert medlemskostnad for hver ansatt.

EKSEMPEL – 1 ANSATT MED:
Innskudd 0-12G: 6 % 
Pensjonsgrunnlag 500 000 kroner
Årlig Innskudd: 30 000 kroner

• Bedrifter med 250 ansatte eller mer følger ordinær  
prisstruktur på medlemskostnad, fordi denne da er 
lavere enn fastpris medlemskostnad.

• Forvaltningskostnader følger bedriften og den 
ansattes fondsvalg.

• 1G = Folketrygdens grunnbeløp.

Vil du vite mer?
KONTAKT DIN NLF-SPESIALIST ELLER RING OSS PÅ 21 49 71 69


