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Volvo Trucks. Driving Progress

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

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

Les mer på: www.volvotrucks.no
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I denne utgaven av NLF-Magasinet vier vi mye spalteplass til rekrutterings- 
arbeidet og viktigheten av å få inn nytt blod i næringen – både som sjåfør og 
næringsutøver. Det er ikke helt uten grunn: Vi står overfor nok en svær utfor-
dring. I tiden som kommer vil vi trenge 1 000 nye sjåfører årlig hvis vi skal klare 
å opprettholde våre medlemsbedrifters andel av godsmengdene med den 
forventede veksten. 

Mange har lenge håpet at målrettet satsing på overføring av de lange  
transportene fra veg til bane og sjø også ville ta unna en del av den forventede 
økningen på vegtransporten. De siste månedene har vi imidlertid sett hvor 
sårbar og lite konkurransedyktig jernbanen dessverre er. I stedet for å øke sin 
relative andel av det transporterte godset, legges ruter ned og den vil i årene 
fremover etter alle solemerker frakte mindre gods enn den gjør i dag – sam- 
tidig som det totale volumet som skal fraktes skal øke dramatisk. Konsekven-
sen av dette er en enda større økning i veitransporten i de kommende årene, stikk i strid med regjeringens 
målsetninger. Et skikkelig mageplask for både regjering og jernbanen her altså. 

At politikk ikke virker, er trist. Desto tristere er det når vi samtidig ser at staten selv, gjennom eierskap i 
østeuropeiske lavprisaktører, er en av aktørene som presser prisene i vegtransporten til smertepunktet – og 
tidvis godt forbi. Det hjelper heller ikke at de samme statseide transportørene gjentatte ganger blir tatt for 
lovbrudd ved transport i Norge. På den måten bidrar myndighetene til å helle bensin på bålet og sparker bein 
for sin egen vedtatte politikk både når det kommer til klima, miljø, sosial velferd og sist, men ikke minst  
trafikksikkerhet. Situasjonen i Norge er ikke unik – over hele Vest-Europa ser vi det samme mønsteret –  
enorme helt eller delvis statseide aktører leder an i «kappløpet mot bunnen». 

Men nå er trollet endelig ute av esken. Media over hele landet har den siste tiden avslørt forholdene og  
vilkårene som denne transporten foregår under. Det må bare være et spørsmål om tid før myndighetene selv 
skjønner at de må sette foten ned for en virksomhet som etter vår vurdering må være stikk i strid med statens 
vedtatte politikk og alle mulige etiske retningslinjer. 

Kampen mot EU-liberalisering, sosial dumping og økt trafikksikkerhet og overholdelse av regler er ekstremt 
viktig. Like viktig er arbeidet med å rekruttere flere yrkessjåfører. Vi må sikre at alle som ønsker å gå denne 
veien i tiden som kommer, kan finne både læreplass, praksisplass og videre ansettelse i seriøse norske bedrif-
ter. Det hjelper lite å vinne kampen mot de useriøse hvis det ikke finnes seriøse aktører med gode sjåfører til 
å ta over kjøringen. 

En viktig del av dette er å skjerpe måten næringen omtaler seg selv på. Det er skuffende og tidvis skamme-
lig å lese hvordan yrkessjåfører og bedriftseiere snakker ned sin egen næring, enten gjennom sjikane mot 
både norske og utenlandske kollegaer, ryktespredning og ikke minst varsling (og dermed sabotering) av 
kontroller som skal bedre trafikksikkerheten og sikre like konkurransevilkår. Negativiteten ligger som en mørk 
sky over enkelte Facebook-sider, som tilsynelatende betrakter sin hverdag utelukkende med edder og galle. 

Kjære bedriftseiere, yrkessjåfører, lastebilentusiaster og organisasjoner: Husk på hvem dere er! Minn 
hverandre på at dere er viktige og kompetente fagfolk med en lang og stolt historie. Vi sitter på den grønne 
gren med sikre arbeidsplasser i en næring som det blir større og større behov for. Kampen mot de useriøse 
innen langtransport skal vi vinne – og mens vi gjør det skal vi sikre kvaliteten i nærtransporten og bidra til at 
kundene våre tar gode valg basert på kvalitet når de velger transportør. Det er slik vi sikrer fremtiden vår. 

Husk – uten lastebilen stopper Norge.

Sats på 
lærlingene!

Leder
Administrerende direktør Geir A. Mo
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Innovasjon, 
lønnsomhet 
og bærekraft 
Hos Scania går innovasjon, lønnsomhet og 
bærekraft hånd i hånd. På veien mot å bli den 
ledende leverandøren av bærekraftige trans-
portløsninger fokuserer vi på energieffektivitet, 
alternative drivstoff og elektrifisering, samt 
smart og sikker transport. Når disse faktorene 
fungerer parallelt er vårt mål nådd.

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

Scania flytter bransjen mot bærekraftige transportløsninger

scania.com
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AKTUELT & SMÅSTOFF

Syvsifret Volvo FH-rekord 
Flaggskipet Volvo FH feirer 25-årsjubileum i år 
med en heftig milepæl. Nylig ble nummer 1 mil-
lion overlevert til en kunde i Tyskland.

Mottakeren var Gesuko, et transportselskap 
basert i Bad Hersfeld, 200 km fra Hannover. Det 
var heller ikke tilfeldig at overleveringen foregikk 
under IAA-messen her. 

25-årsutgave med spesialfarge
Gesuko, representert under overrekkelsen av  
administrerende direktør Marco Reinhard, har 
kjørt Volvo-lastebiler siden 1976 og er i dag full-
stendig merketro mot den svenske produsenten. 
Den nye bilen er en 25 Year Special Edition i spe-
sialfargen Crimson Pearl. Dette er en hyllest til 
originalfargen som var på førehuset til den opp-
rinnelige Volvo FH.

NUMMER 1 MILLION: «Millionbilen» ble levert i fargen Crimson Pearl. Foto: Volvo Trucks

OVERREKKELSE UNDER IAA: Fra venstre: Christian 
Coolsaet, administrerende direktør i Volvo Group 
Trucks Germany. Marco Reinhard, eier og CEO i 
Gesuko. Roger Alm, senior visepresident i Volvo 
Trucks Europe Sales Area. Claes Nilsson, president i 
Volvo Trucks. Martin Lundstedt, president og CEO i 
Volvo Group.

Iveco satte 
naturgass-rekord
En britisk Iveco Stralis NP med 
naturgassmotor (LNG) på 460 
hk fullførte nylig en tur fra  
London til Madrid uten etterfyl-
ling. Totalt tilbakela lastebilen 
hele 1 728 kilometer, og bevis-
te dermet at den oppgitte rek-
kevidden på 1 600 kilometer 
slett ikke er overdrevet. Ifølge 
produsenten var det ikke uten 
motstand: Tett trafikk på den 
britiske siden av Den engelske 
kanal, sterk motvind i Frank- 
rike og flere kuperte streknin-
ger i Spania bød på utfordrin-
ger. Likevel oppnådde Stralis 
NP et drivstofforbruk på 22,6 
kg pr. 100 km.

Like før årets første snøfall fikk Statens veg-
vesen lagt det siste laget med asfalt på den 
nye døgnhvileplassen ved Svinesundparken. 

– Det har lenge vært et ønske om flere hvi-
leplasser for lastebilførere i dette området, og 
nå åpner vi 77 nye parkeringsplasser til dette 
formålet, sier byggeleder Fatah Hoshang i 
Statens vegvesen.

Den nye døgnhvileplassen som åpnet i 
slutten av oktober ligger ved E6, bare fire kilo-
meter fra Riksgrensen. Her er det oppført et 
servicebygg med dusj og toaletter som sjåfø-
rene fritt kan benytte. Ute er det satt opp ben-
ker med sitteplasser, og hele området er godt 
opplyst. Det er også mulighet for tilkobling av 
strøm, blant annet for lastebiler som frakter 
kjøle- og frysevarer.

Flere tilbud i nærheten
– Vi ønsker å gi et godt tilbud til alle, og tilbyr 
også egen plass for handikappede lastebil-
sjåfører. Vi tror dette blir veldig bra, da mange 
servicetilbud for lastebilnæringen allerede 
ligger i samme område, sier Fatah Hoshang.

Han viser til at Svinesundparken har ben-
sinstasjon for tunge kjøretøy, vaskehall, samt 
et verksted som tilbyr dekkskifte, i tillegg til 
spisesteder for veifarende.

Ny døgnhvileplass på Svinesund

77 DØGNHVILEPLASSER: På 18 000 kvadratmeter 
kan inntil 77 lastebiler parkeres. I nærheten finnes 
flere nyttige fasiliteter. Foto: Statens vegvesen

TIPS OSS
redaksjonen@lastebil.no

FAKTA
•  77 parkeringsplasser på 18 000 m2
•  Eget servicebygg med to dusjer, to toaletter 

og en handicap dusj/toalett
•  Uteplass med sittebenk, belysning over hele 

området

•  Utførende entreprenør er Nicolaysen anlegg 
og transport AS

•  Byggesummen (kontraktssum) er omtrent 
16,5 mill.kr

•  Byggetid: 6 måneder



AKTUELT & SMÅSTOFF

Nå kommer 2019-koppene
I disse dager sender Circle K ut gavekort 
som sikrer gratis kaffekopper til alle 
NLF-medlemmer som har Truck-avtale. 
Sammen med gavekortene sendes det 
også ut klistremerker med strekkode for 
Truck Deal, som kan festes på koppen. 
Dette sikrer 25% rabatt på et stort ut-

valg ferskmat på stasjonene. Strekkoden 
scannes i kassen når du betaler. 

Aladdin-kopp i 2019
Neste års kopp byr på nytt design og ny 
funksjonalitet: Stelton-samarbeidet ut-
går og inn kommer en kopp utviklet av 

amerikanske Aladdin, med design fra det 
norske byrået IDE AS. Det sier seg selv at 
detaljene betyr mye når det fylles over 20 
millioner kopper kaffe på Circle Ks sta-
sjoner i løpet av et år. En stor del av disse 
drikkes av yrkessjåfører.

Husk å sette på dette klistre- 
merket for å sikre rabatt på 
utvalgte sunne matvarer!

7 024796 100396

NLF
TRUCK
DEAL

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

utvalgte varer hos Circle K
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Ny rapport fra Arbeidstilsynet:

I perioden 2015-2017 har Arbeidstilsynet 
utført over 2 700 tilsyn blant norske og 
utenlandske sjåfører, transportører innen 
både godstransport og persontransport 
med turbuss, samt bestillere av transpor-
toppdrag. Funnene er nå samlet i en rap-
port som nylig ble offentliggjort. 

God bakgrunn for videre  
NLF-arbeid
– Dette er en godt 
g jennomarbeidet 
rapport som vi 
kommer til å be-
nytte systematisk 
for å styrke vår 
innsats for å pro-
f e s j o n a l i s e r e 
transportnæring- 
en, sier administre-
rende direktør i NLF, 
Geir A. Mo, og på- 
peker: – Vi tilbyr alle verk-
tøyene som trengs for å oppfyl-
le Arbeidstilsynets krav. Men vi må øke 
antallet bedrifter som ser verdien i dette, 

og som aktivt benytter seg av systemene. 
For selv om de aller fleste har orden i  
sysakene, må vi ta denne rapportens funn 
på alvor.

Arbeidstid: Avvik i  
39 prosent av tilsyn
Det er blant annet gjort 330 tilsyn mot 

norske transportbedrifter, hvor 
målet har vært å se om ar-

beidsgiver har kontroll 
på om sjåførenes ar-

beidstid er i over-
ensstemmelse med 
lovverket. Her ble 
det funnet avvik i 
hele 39 prosent av 
tilfellene. Alvorlig-

hetsgraden i de for-
skjellige avvikene er 

imidlertid ikke gjen-
gitt i rapporten. 

I 223 av tilsynene ble det 
kontrollert om virksomhetene 

har rutine for å avdekke, rette opp og 
forebygge overtredelser av arbeidsmiljø- 

lovens bestemmelser om arbeidstid. Her 
ble det funnet avvik i 36 prosent av tilfel-
lene.

Vil øke sanksjonene
Direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsy-
net mener funnene er alvorlige.

– Arbeidsgiver har ansvaret for å plan-
legge sjåførenes arbeidstid, sørge for at 
arbeidstiden blir registrert og kontrollere 
at arbeidstiden er innen de rammene som 
arbeidstidsbestemmelsene setter. Dersom 
sjåførene jobber for lenge, går det ut over 
deres oppmerksomhet og reaksjonsevne. 

Mange bedrifter 
har manglende 
kontroll med 
arbeidstid

Norske virksomheter 
som benytter utenlandske 

transportører, må være 
seg sitt ansvar 

bevisst.

For å få bukt med useriøse aktører i transportmarkedet vil 
Arbeidstilsynet nå stramme grepet og straffe arbeidsrelaterte 
lovbrudd hardere. Bakgrunnen ligger i en ny rapport som 
viser at næringen har et stort forbedringspotensial.

FORBEDRINGSPOTENSIAL: Arbeidstilsynet har utført flere 
tusen tilsyn mellom 2015 og 2017, både langs vegen og 
hos bedrifter. Funnene viser at mange bør stramme inn 
rutinene for registrering og oppfølging av de ansattes 
arbeidstid. Illustrasjonsfoto: Stein Inge stølen

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0



Risikoen for ulykker økes betydelig når 
sjåføren ikke er uthvilt. Dette går ikke 
bare ut over sjåførene, men alle som ferdes 
i trafikken.

Arbeidstilsynet kommer nå til å skjerpe 
reaksjonsbruken overfor virksomhetene 
når inspektørene avdekker brudd på  
arbeids- og hviletidsbestemmelsene, og 
dersom sjåførene ikke har med riktig  
dokumentasjon i lastebilen.

Transportkjøpere må skjerpe seg
Arbeidstilsynets tilsyn viser også at syv av 
ti kontrollerte utenlandske sjåfører har 
ulovlige lønnsbetingelser ved kjøring av 
kabotasje i Norge. Dette gjenspeiler fun-
nene som etaten offentliggjorde tidligere 
i år.

– Norske virksomheter som benytter 
utenlandske transportører, må være seg 
sitt ansvar bevisst. De må i mye større 

grad overholde den plikten de har til å 
informere om hvilke lønnsbetingelser 
som gjelder i denne bransjen, og de må bli 
flinkere til å kontrollere at de utenlandske 
sjåførene får lovlig lønn, sier Vollheim.

NLF-systemet KMV  
er løsningen for mange
Gjennomgående funn i transporttilsyne-
ne er at virksomhetene ikke jobber syste-
matisk med det lovpålagte helse- miljø og 
sikkerhetsarbeidet. Dette, samt øvrige 
forhold som Arbeidstilsynet påpeker, kan 
imidlertid enkelt la seg systematisere hvis 
bedriften benytter NLFs kvalitets- 
styringssystem KMV. Dette er et fullver-
dig kvalitetssystem for transportbedrifter 
som får krav til kvalitets- eller miljøser-
tifisering. KMV gir virksomheten blant 
annet kvalitetssikring, miljøregnskap, 
systematikk for oppfølging av arbeidsgi-
veransvaret, HMS og direkte adgang til 
oppdaterte lover og regler.

– Vår erfaring er at de bedriftene som 
benytter KMV aktivt, svært sjelden opple-
ver å få påpekt avvik når Arbeidstilsynet 
banker på døren, avslutter NLF-direktøren.

REFSER TRANSPORTKJØPERNE: Direktør Trude Vollheim i 
Arbeidstilsynet mener norske virksomheter som benytter 
utenlandske transportører misligholder sitt ansvar. Foto: 
Arbeidstilsynet
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Topp 100: Andelen NLF-medlemmer øker

Listene utarbeides årlig med utgangs-
punkt i samtlige bedrifter registrert i 
Brønnøysundregistrene med næringskode 
«Godstransport på vei». Her er det to for-
skjellige hovedlister: Den ene tar for seg 

størrelse alene, mens den andre ser på 
lønnsomhet.

Sterk andel også ved forrige  
opptelling
For listen «De 100 beste transportbedrif-
tene» har man tatt utgangspunkt i bedrif-
ter som hadde mer enn 10 millioner i 

driftsinntekter i fjor. Her hadde samtlige 
bedrifter over 10 prosents resultat før 
skatt. De fire beste lå på over 30 prosent.

Forrige gang NLF-Magasinet gjen-
nomgikk listene over de beste transport-
bedriftene, var i 2016 – da med utgangs-
punkt i regnskapstall for 2015. Den 
gangen fant man at NLF-andelen var 66 

8 av de 10 mest lønnsom me 
bedriftene i 2017 var 
NLF-medlemmer

I flere år har det blitt publisert såkalte topplister over de mest 
lønnsomme transportbedriftene i Norge. Nå har NLF-Magasinet 
gjennomgått de ferskeste listene, som viser at medlemsbedriftene 
utgjør en stadig større andel.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0
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prosent. Blant de ti mest lønnsomme 
hadde halvparten medlemskap i NLF.

Tre av de ti største er  
Fair Transport-bedrifter
To år senere ser vi at stadig flere av de 
mest lønnsomme bedriftene er NLF- 
medlemmer. Andelen blant topp 100 har 

økt fra 66 til 70, og blant topp 10 har hele 
8 medlemskap i NLF. 

Når man ser på topplisten som tar ut-
gangspunkt i størrelse, er tendensen vel-
dig lik. Også her er NLF-andelen 70 
prosent. Samtidig er det enda tettere i 
toppsjiktet: Blant de ti største er hele 9 
registrerte medlemmer i NLF. Ikke nok 

med det – fem av disse bruker ett eller 
flere av NLFs kvalitetssystemer og tre har 
oppnådd Fair Transport-sertifisering. 
Tendensen er lik i den øvrige topp 
100-listen, hvor 51 prosent bruker ett  
eller flere av NLFs systemer, mens 31  
prosent er Fair Transport- 
bedrifter.

8 av de 10 mest lønnsom me 
bedriftene i 2017 var 
NLF-medlemmer

INNE PÅ TOPP 10: Suldal 
Transport har hatt sterk 
vekst de siste årene og 
sikret seg en plass blant  
de 10 største i 2017. 
Satsingen på kvalitet og 
trafikksikkerhet er sterk. 
Bedriften er også Fair 
Transport-sertifisert.



1. Kurt & Pål Kristoffersen AS

2. Terje Buset Transport AS  

3. Klepp Spesialtransport AS  

4. Harald Eik AS    

5. Harry Reinnes Transport AS   

6. Holten Transport AS   

7. L. Røisgårds AS  

8. Kjærstad Transport AS  

9. Osterfjord Maskinstasjon AS

10. Manglerud Betong AS

11. Morten Bråthen Transport AS

12. Betongtransport Nord AS  

13. Nygaard Kran & Transport AS

14. Granlys Transport AS  

15. Brødrene Høgvoll Transport AS  

16. Roar Johansen Transport AS

17. Steinar Frellumstad Kran og Transport AS  

18. Arild Vedvik Kran & Transport AS  

19. LRH Transport AS  

20. Skoveng Transport AS

21. Vest Transport AS

22. Scheffel Transport AS

23. FH Transport AS

24. Umas AS

25. Hågensen Kran og Transport AS  

26. Øygarden Transport AS  

27. Johannes Egeland & Sønner AS  

28. Sigmundsen Transport AS  

29. A Skaug Transport AS

30. Oppkjøpsentralen AS  

31. Sotra Kran AS

32. Ivar Evenås Transport AS

33. Jan M Høyslo Transport AS  

34. Torger Skaug Spesialtransport AS  

35. Svein Hammer  

36. Ola Heimveg AS  

37. Lunder AS

38. Dahle-Transport AS  

39. Hordasped AS

40. Karl Valde AS  

41. Holtet Transport AS  

42. Dan  AS

43. Custom & Cargo AS  

44. JØS AS (Ørland Transport)  

45. Strømnes Transport AS  

46. Tanktransport Øst AS  

47. Thune Biltransport AS 

48. Motortransport AS

49. Brødrene Sætran AS  

50. Reiersen Transport AS  

– Det er spesielt gledelig å se engasje-
mentet rundt vår Fair Transport-satsing, 
og at så mange av de største bedriftene 
allerede har oppnådd sertifisering etter 
kravene stilt i systemet, sier NLF-direk-
tør Geir A. Mo.

Dokumentert kvalitet lønner seg
En annen tendens som også har vært  
tydelig ved foregående år, er at medlems-
bedriftene på disse topplistene benytter 
seg av NLFs kvalitets- og trafikksikker-
hetssystemer i langt større grad enn gjen-
nomsnittet. 

– Det er hevet over enhver tvil at de 
bedriftene som prioriterer systematisk 
arbeid innen HMS og trafikksikkerhet, 
øker lønnsomheten betraktelig. Det er jo 
egentlig ikke så rart siden det senker ut-
giftene knyttet til drivstoff, utstyr, forsik-
ring og sykefravær, sier Mo. 

Topp 100: De mest lønnsomme transportbedri ftene i 2017
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51. K & S Termotransport AS

52. Bull Trans Oslo AS  

53. Velo Vareta i AS

54. NVA AS 

55. Terje Romarheim AS  

56. J Barlien Transport AS  

57. Stig Losen Transport AS  

58. Biotrans Securities AS

59. Br. Stenskjær Transport AS  

60. Osen Transport AS  

61. BTB Bærum Transportbyrå AS  

62. Namdal Dyretransport Rolf Aunet AS  

63. Reinert Øvsthus Transport AS  

64. Gudbrandsdal Betongtransport AS

65. Asbjørn Mollestad og Sønner AS  

66. Sele Kalk AS

67. Hagens Transport AS  

68. Jan Sigve Herredsvela Transport AS  

69. Frøseth AS  

70. Hurtig-Gutta Transport AS

71. Frode Pilskog Varetransport AS

72. Stornes Transport AS  

73. Johansen Transport AS  

74. Vatne Transport AS  

75. G Moen Maskin & Transport AS 

76. Ørjan Orra AS  

77. Midtstøl Transport AS  

78. E.T.Distribusjon AS  

79. Sten Gravdal Transport AS  

80. Ivarson Transport AS  

81. Aaheim Maskiner & Transport AS  

82. Weensvangen Ved og Olje AS  

83. Nils Ivar Braathen AS

84. EF Transport AS  

85. Kongsberg Kranservice AS (Datterselskap)  

86. Litra Containerservice AS  

87. Transportservice Lillestrøm  

88. Royal Distribusjon AS (Royal Invest)  

89. Kroken Maskin AS

90. Asbjørn Vaa Transport AS  

91. OTTS AS (Helge R. Olsen)  

92. Kjell Gausen AS  

93. H. Reinertsen Transport AS  

94. T E Transport AS

95. Frode Bjønnes Transport AS  

96. R Andersen Transport AS

97. Austad Transport AS  

98. Jotra AS  

99. Olav Askjer Kran & Transport AS  

100. Gunnar Knutsen AS  

Han tror alle NLF-bedrifter, store 
som små, kan tjene stort på å benytte seg 
av tilbudene som ligger i medlemskapet.

– Vi har noe for alle: Spesialtilpassede 
HMS-systemer for små bedrifter, utvi-
dede kvalitetsstyringssystemer for mel-
lomstore og større bedrifter, holdnings-

programmer for 
sjåfører og ledere, 
og ikke minst Fair 
Transport-ordnin-
gen. Alt kan gi deg 
og din bedrift et kon-
kurransefortrinn. Stadig 

flere transport- 
kjøpere er villig til 
å betale ekstra for 

dokumentert kvali-
tet, avslutter NLF- 

direktøren.

Topp 100: De mest lønnsomme transportbedri ftene i 2017
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Du skal kjøre mye:

I oktober var det premiere 
på en helt ny kanal for NLF: 
Gjennom podcasten «Du 
skal kjøre mye» får alle og 
enhver et friskt og annerledes 
innblikk i næringens viktig-
ste saker - og mye, mye mer. 
De første episodene ligger nå 
ute til strømming.

– Vi er en podcast av, for og med tran- 
sportnæringa. Og da mener vi alle.  
Lastebilsjåfører, bussjåfører, lagerarbeide-
re, bedriftseiere, politikere... Vi diskrimi-
nerer ingen! Så lenge du er innforstått 
med at transport er noe vi trenger, er vi 

her for deg, sier rådgiver Knut Gravråk i 
Norges Lastebileier-Forbund.

Han er en av tre programledere i den 
nye podcasten Du skal kjøre mye, som nå 
er tilgjengelig på iTunes, Google Podcast, 

Soundcloud og flere andre strømmeplatt-
former.

Et annerledes innblikk  
i transporthverdagen
Med seg i podcast-studioet i NLFs hoved-
kontor har han Benjamin Strandquist fra 
Bilimportørenes Landsforening og Stein 
Inge Stølen i NLF. Sammen skal de ta for 
seg forskjellige transportrelaterte saker, 
finne svar på spørsmål som mange lurer på, 
samt løfte frem flotte, finurlige eller beint 
fram merkelige historier fra vegen.

– Det er en fin mulighet til å samle alt 
det vi arbeider med i NLF i en underhold- 
ende innpakning på, som lytterne kan 
høre på akkurat når de selv føler for det. 
Vi vil også ha et særskilt søkelys på  
rekruttering. Dette kan være en god  
kanal for å spre nyttig kunnskap om et 
yrke som sikkert mange kunne tenke seg 
å prøve ut, sier Stølen.

Transportnæringens 
første podcast

REDAKSJONEN0

FOR DEG PÅ VEGEN: Programlederne Knut Gravråk (til venstre), Stein Inge Stølen og Benjamin Strandquist skal lose deg trygt gjennom podcasten Du skal kjøre mye. Foto: Geir A. Mo

SKAL SPRE KUNNSKAP: Mange begreper og temaer er 
kjent for næringen, men gresk for mange andre. – Vet 
naboen for eksempel hva en retarder er? Det er en av 
mange ting vi skal prøve å forklare, lover Knut Gravråk, 
som her demonstrerer konseptet på IAA-messen i 
Hannover.
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renault-trucks.no

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

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

RENAULT TRUCKS 
DIN LØNNSOMHET ER JOBBEN VÅR. 

Proft-Center.indd   1 15.06.2018   15:35:06
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Statsbudsjettet 2019:

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

Transport- 
næringen vant 
frem

I oktober ble det fremlagt  
et statsbudsjett som ikke 
akkurat tok pusten fra enhver. 
Men til tross for mangelen 
på de store overskriftene var 
det mange NLF-gjennom-
slag å finne blant de flere 
tusen sidene.

– Her ser vi at næringen har blitt hørt i 
flere viktige saker. Regjeringen har tatt 
oss på alvor og setter av midler til mange 
viktige formål. Blant annet ser vi at flas-
kehalser som rammer tømmertransporten 
skal utbedres, samt at den generelle ut-
byggingstiden for Nye Veiers opp-
startsportefølje reduseres med mange år, 
sier NLF-direktør Geir A. Mo.

En stor seier for sjåførutdanningen
Tidligere i høst ble det også lek-
ket at lastebilutdannin-
gen fra 2019 vil bli lå-
nekassefinansiert. Det 
bevilges i tillegg 230,8 
millioner kroner til 
landslinjene, en økning 
på 3,9 % fra i fjor.

Nyheten om at etter- 
slepet på riks- og fylkesve-
ger reduseres, mottas også 
med glede. Samtidig er det 
tydelig at det meste her er 
knyttet til obligatoriske 
oppgraderinger av tunneler 
på vegnettet i sammen-
heng med det gjeldende 
EU-direktivet.

Setter hvileplass-mål som 
allerede er oppnådd
På den andre siden er NLF- 
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Samferdsel
•   Det er foreslått å sette av 37,1 mrd. kr til vegformål i 2019, en 

økning på 1,7 mrd. kr eller 4,7 %. fra saldert budsjett 2018.
•   Vedlikeholdsetterslepet reduseres med 1,8 mrd. kr.
•   Det skal åpnes 100 km 4-felts motorveg.
•   Tilskuddsordning for utbedringer for tømmertransporten – flere 

flaskehalser på fylkesvegnettet skal utbedres. Skal brukes på bruer 
som ikke tåler 60 tonn.

•   Utbyggingstiden for Nye Veiers oppstartsportefølje reduseres 
betydelig som følge av kostnadsreduksjoner – ned mot 12 -13 år  
i stedet for 20 år.

•   Tilskuddsordningen som skal redusere takstene i bomprosjekter 
utenfor byene (ved at prosjektene tas inn i de regionale bom- 
selskapene) foreslås bevilget 531,4 mill. kroner.

•   Det settes av 1,1 mrd. kr i investeringsmidler til skredsikring.

Skatter og avgifter:
•   Vektårsavgiften prisjusteres, ingen økning utover dette.
•   Det innføres en vrakpantavgift på lastebiler med kr 5000 for  

å dekke kostnaden ved at det ble innført vrakpanttilskudd for 
lastebiler mm ved behandlingen av statsbudsjettet for 2017.

•   Veibruksavgiften på autodiesel prisjusteres, ingen økning  
utover dette.

•   CO2-avgiften prisjusteres, ingen økning utover dette.
•   Omsetningskravet for biodrivstoff økes til 12 % i 2019 og til 20 % 

i 2020 (i dag er denne 10 %). Kravet for innblanding av avansert 
biodrivstoff økes til 2,25 % i 2019 og 4 % i 2020 (er i dag 1,75 %). 
Dette gjør at det alt vesentligste av biodrivstoff vil bli omfattet  
av omsetningskravet i 2020. 

•   Formuesskatten: Verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler 
økes fra 20 % til 25 %. Dette vil indirekte bety at formuesskatten 
på arbeidende kapital reduseres noe.

•   Selskapsskatten settes ned fra 23 % til 22 %.

Utdanning:
•   Yrkessjåførutdanningen vil bli underlagt lånekasseordningen fra 

2019.
•   Tilskudd til landslinjene økes med 230,8 millioner kroner, en økning 

på 3,9% fra fjoråret.

Gå inn på Lastebil.no for å se en total oversikt over alle strekninger som 
ligger inne i statsbudsjettet.

direktøren kritisk til manglende infor-
masjon rundt utbygging av døgnhvile-
plasser.

– Statsbudsjettet oppgir at det skal 
være etablert totalt 45 døgnhvileplasser 
i Norge før utgangen av 2018, men det-
te målet var jo allerede oppnådd før bud-
sjettet ble skrevet. Samtidig er vi lovet 
hele 80 døgnhvileplasser innen 2023. 
Det mangler altså 35 stykker.

For at 2023-målet skal nås må det der-
for etableres mer enn åtte døgnhvileplas-
ser årlig.

– Det krever en dobling i utbyggings-
takten i forhold til i dag, sier NLF-di-
rektøren.

Etter det NLF-Magasinet kan finne i 
statsbudsjettets strekningsvise omtaler, 
er det kun tre nye døgnhvileplasser plan-
lagt for etablering i 2019. Disse er plas-
sert henholdsvis ved Rv. 7 i Gol, ved E6 
i Storfjord i Tysfjord kommune, samt ved 
grenseovergangen på Svinesund.

Dette er nøkkeltallene i statsbudsjettet 2019:
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Transport & Logistikk 2018:

Da vegdirektør Terje Moe Gustavsen  
åpnet konferansen Transport & Logistikk 
2018, var det i en sal flankert av lastebiler 
fra litauiske Vlantana og Girteka. Dette 
satte en noe spesiell stemning, som også 
ble påpekt ved flere anledninger. Veg- 
direktøren lot seg ikke videre prege av 
dette, men presenterte likevel mange tall 
til ettertanke for fremtiden. Han gjorde 
det krystallklart at med mindre myndig-
hetene skifter kurs radikalt, vil veksten på 
veg fortsette som før. De lange transport- 
ene har ikke latt seg overføre til jernbane 
og sjø, slik intensjonen har vært. 

Fleksibilitet og prispress
Mye av årsaken til dette ligger i fleksi- 
biliteten som vegtransporten tilbyr: 
Transportkjøperne har blitt vant til å få 
varer levert nærmest hvor som helst, på et 

Et gravøl for 
jernbanens død
Under Transport & Logistikk 2018 ble det tydelig at  
ambisjonene knyttet til overføring av gods fra veg til jernbane 
og sjø forblir akkurat det – en ambisjon. Prisspørsmålet ble 
påpekt som årsak i mange diskusjoner.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0



tidspunkt som passer kunden, ikke tran- 
sportøren. Men mellom linjene lurte også 
kostnadsspørsmålet: Hvis denne løsnin-
gen hadde vært dyrere enn den er i dag, 
ville garantert flere valgt jernbane eller 
sjø. Og når to av aktørene som har bidratt 
til sterkt prispress i næringen var repre-
sentert med egne biler i storsalen, ble det 
vanskelig å ikke påpeke ironien.

– Dersom Girteka og Vlantana er den-
ne konferansens største sponsorer, da vil 
vi i NLF kalle det en regelrett fallitter-
klæring. Jeg håper imidlertid det heller 
skyldes at arrangøren vil markere et poli-
tisk statement, og det kan vi tåle, kom-
menterer NLF-direktør Geir A. Mo.

En ting kunne likevel alle enes om – 
lastebilen vil fortsatt være den viktigste 
transportformen i Norge i mange år 
fremover.

Riksrevisjonen slakter  
godsoverføringen
Dette bildet blir styrket av Riksrevi- 
sjonen, som tidligere i år la frem sin gjen-
nomgang av myndighetenes målsetning 
om maksimal overføring av langtransport 
fra veg til sjø og bane. Med utgangspunkt 
i Nasjonal Transportplan 2014-2023 har 
Riksrevisjonen vurdert årsakene til den 
manglende måloppnåelsen. Revisjonen 
ble også gjennomgått i en egen sesjon på 
årets konferanse.

Funnene er rimelig nedslående: For 
transport av stykkgods på strekninger 
over 300 kilometer med nærhet til havn 
eller jernbaneterminal, har vegtranspor-
ten i 2010-2015 økt like mye eller mer 
enn transport på sjø og bane. Dersom 
vegtransportene hadde blitt 
overført etter intensjonen, ville 

MINIMAL OVERFØRING: Vegdirektør Terje Moe Gustavsen 
slo nok en gang fast at fremtidens logistikk vil foregå på 
vegen, tross ambisjoner om overføringer til bane og sjø.

SPESIELT BAKTEPPE: Begge sider av  
hovedsalen var flankert av semitrailere 
 fra Vlantana og Girteka.
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kostnadene for samfunnet som følge av 
ulykker, forurensning, støy, vegslitasje og 
køer, blitt betydelig mindre.

Halvhjertet satsing  
fra myndighetene
Revisjonen konkluderer at myndighetene 
har ikke klart å styrke konkurranseevnen 
til sjø- og jernbanetransport sammenlig-

net med vegtransport. Det er ikke satt 
konkrete resultatmål, informasjon rundt 
effekten av ulike tiltak er ikke-eksi- 
sterende, og det er generelt iverksatt for få 
tiltak for å nå målet om å få mer gods- 
transport over på sjø og bane.

– Rapporten bekrefter vårt syn. Det 
gjøres for lite for å stimulere til miljø-
vennlig langtransport. I stedet går opp-

dragene til lavprisaktører fra Øst-Europa 
med tvilsomme lønnsmodeller. Det er 
heller ikke et tillitsvekkende tegn at  
staten selv eier slike østeuropeiske sel- 
skaper. Setter man dette i sammenheng 
viser det en fullstendig feilslått politikk, 
både knyttet til klima, miljø og sosiale 
forhold, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Transport & Logistikk 2018:

Her ble den skjeve konkurransesitua-
sjonen mellom norske og utenlandske 
transportører presentert, i tillegg til 
NLFs forslag til løsninger.

Sesjonen ble åpnet av 
TØI-forsker Tor-Olav 
Nævestad som fremla 
funnene fra under-
søkelsene de har 
gjort knyttet til 
ulykkesrisiko med 
utenlandske tunge 
kjøretøy på norske 
veger. Disse viser at 
andelen ulykker per an-
tall kjøretøy er langt høyere 
for de utenlandske enn for de nor-
ske. Manglende erfaring og kompetan-
se med kjøring under krevende forhold 
trekkes frem som de viktigste ulykkes-
faktorene.

– På grensen mellom 
lovlig og ulovlig
Deretter fikk kommunikasjonssjef Kris-
tian Kaas Mortensen i Girteka Logistics 
anledning til å presentere sin side av 
saken. Han la ikke skjul på at selskapet 
har som forretningsmodell å tøye lover 
og regler:

– Hvis du lager en skala fra helt ulov-
lig til helt lovlig, finnes det ulønnsomme 
selskaper på begge ytterkanter. Vi prøver 

å finne oss til rette på midten, på 
grensen mellom ulovlig og 

lovlig, fortalte Morten-
sen. Like etter under-
streket han at de to 
sjåførene som ble tatt 
på fersken i et sykkel-
tyveri, ikke lenger 
jobber i selskapet. 

Han var også rystet 
over hvordan saken had-

de blitt behandlet i norsk 
media, og ikke minst blant 

publikum i sosiale medier. 

Et stikk til «Facebook-politiet»
Ved akkurat dette punktet var NLF- 
direktøren enig:

– Noe av det som kanskje skader 
norsk transportnæring mest, er det som 
skjer i sosiale medier. Det foregår et ord-
skifte som ofte går langt utover almin-
nelig folkeskikk. Dette fører til en 
nedsnakking som gjør rekrutterings- 
arbeidet langt vanskeligere. Vi mangler 
over tusen sjåfører og vil fortsette å 
mangle like mange hvert eneste år i  

tiden som kommer. Da må alle bidra til 
å løfte omdømmet og snakke opp næ-
ringen.

Samtidig rettet Mo et lite spark til 
Girtekas omdømmearbeid.

– Tidligere i år annonserte Girteka at 
det er tegnet en avtale med en hostell-
kjede i Norge for å sikre at sjåførene kan 
avholde lovlig ukehvil utenfor bilen. Jeg 
merket meg at Kaas Mortensen elegant 
hoppet over dette punktet i sin presen-
tasjon, fortalte NLF-direktøren. Han 
stilte et åpent spørsmål rundt hvor man-
ge overnattinger Girteka faktisk har hatt 
på disse hostellene.

Vil snakke om sjåførene, 
ikke administrasjonen
Mortensen kunne vise imponerende 
tall knyttet til Girtekas vekst de siste 
årene, samt ambisjoner for økt vekst i 
årene som kommer. Publikum ble også 
presentert bilder av administrasjonslo-
kaler i Litauen som holder høy stan-
dard. Men NLF-direktøren ville helst 
snakke om andre forhold:

– Fra NLFs side er vi ikke så opptatt 
av hovedkontorene i hjemlandet – da 
sjåførene jo befinner seg på rasteplassene 
i Norge og Skandinavia.

Girteka: – Nøkkelen til vår 
suksess er å finne balansen 
mellom lovlig og ulovlig

IKKE IMPONERT: NLF-direktør Geir A. Mo lot seg ikke 
overbevise av glansbildet som ble presentert av 
Girtekas Kristian Kaas Mortensen. Han var mer 
interessert i de tingene kommunikasjonssjefen unnlot 
å snakke om.

I en egen sesjon knyttet til omdømme i transport- 
sektoren stilte NLF-direktøren til debatt mot Girtekas 
kommunikasjonssjef under fanen «Seriøs vs. useriøs».

Mye av det som 
skjer i sosiale medier  

er kanskje det som skader 
norsk transportnæring 

mest.
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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 
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Kjettingdagen 2018:

Ved hjelp av NLFs landsdekkende appa-
rat ble det i slutten av oktober iverksatt en 
omfattende aksjon for å gjøre vintervege-
ne enda sikrere. Tidspunktet kunne ikke 
vært bedre, siden det første snøfallet sat-
te sitt preg på store deler av landet dagen 
i forvegen.

NLF-direktør Geir A. Mo deltok selv 

på aksjonen og delte ut informasjonsskriv 
til alle lastebilsjåfører som var innom 
kontrollplassen på Taraldrud sør for Oslo.

– De siste årene har vi sett en svært  
positiv trend når det kommer til bruk av 
lovpålagt vinterutstyr. Likevel er vi ikke 
helt i mål: Fortsatt er det mange som  
vegrer seg for å legge på kjetting når de 

kanskje helst burde ha gjort det. Vi håper 
at dette initiativet kan bidra til å heve 
kompetansen enda noen hakk, sier han.

Vegdirektøren: – Mange ulykker og 
forsinkelser kan unngås
Informasjonsarbeidet foregikk parallelt 
med den regulære kontrollinnsatsen fra 
Statens vegvesen. I tillegg ble det tilbudt 
gratis dekk- og kjettingsjekk ved samtlige 
av Dekkmanns tungbilfilialer.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen var 
svært fornøyd med NLF-initiativet.

– Dette kan bidra til å forhindre ulyk-
ker og forsinkelser som oppstår på grunn 
av for dårlig skodde lastebiler. For selv om 

Landsdekkende NLF-dug nad for vintersikkerhet
HØY AKTIVITET: Både NLF-ansatte og frivillige fra medlemsapparatet              stilte opp for å spre kunnskap om vinterutstyr på Kjettingdagen. 
NLF-direktør Geir A. Mo holder oversikten på Taraldrud.                                   Foto: Stein Inge Stølen

VIKTIG KUNNSKAP: Her får sjåfør Odd Arne Sandhaug i Atlantic Transport utdelt «Kjettingguiden» av regionsjef J. 
Kristian Bjerke. Foto: Stein Inge Stølen

KJEKK Å HA I FØRERHUSET: I «Kjettingguiden» finner man alle regler rundt vinterutstyr, samt nyttige tips ved pålegging 
av kjetting – alt i et hendig format. Foto: Stein Inge Stølen

Den 31. oktober arrangerte Norges Lastebileier-Forbund 
(NLF) Kjettingdagen 2018, og sparket dermed i gang en 
nasjonal kampanje for å heve kunnskapen og kompetansen 
rundt korrekt bruk av vinterutstyr på tunge kjøretøy.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0
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antall hardt skadde og drepte i ulykker 
med tunge kjøretøy er på et rekordlavt 
nivå, skjer det fortsatt for mange alvorlige 
ulykker vinterstid, sier vegdirektør 
Terje Moe Gustavsen, 
og legger til:

– Samtidig ser vi at 
næringslivet også taper 
stort på forsinkelser på 
grunn av fastkjørte laste-
biler som sperrer vegene. 
Mange av disse hendel-
sene kan unngås hvis 
sjåførene legger på kjetting 
før en setter seg helt fast.

Vegdirektøren vil imidlertid understre-

ke at Kjettingdagen var et NLF-arrange-
ment som ikke påvirket Vegvesenets øv-
rige oppgaver.

– Representantene fra NLF fikk benyt-
te et eget område på kontrollplassene slik 

at det ikke påvirket den regulære 
virksomheten hos kontrollørene.

Økt kontrollvirksomhet har 
hatt positiv effekt

NLF-direktør Geir A. Mo retter en 
stor takk til Statens vegvesen for lån 
av areal på kontrollplassene, og for 

innsatsen i kontrollapparatet for øvrig.
– Økningen i kontrollvirksomheten 

knyttet til vinterutstyr på tunge kjøretøy 

har utvilsomt bidratt til å styrke trafikk-
sikkerheten på norske vinterveger. Antall 
gebyr og bruksforbud har minket betrak-
telig, sier Mo, og viser til kontrollstatis-
tikk som ble publisert i januar. 

– I tillegg utviser Vegvesenet stor flek-
sibilitet når de lar NLF benytte kontroll-
plassene for å drive opplysningsarbeid ved 
siden av den vanlige kontrollvirksomhe-
ten. Dette sikrer at vi kan nå ut til rekord-
mange yrkessjåfører.

NLF-direktøren håper vintersesongen 
2018 kan bli den beste noensinne.

– Vi skal gjøre alt vi kan for å sikre at 
både ulykkestallene og kontrolltallene får 
en positiv utvikling også i år.

Landsdekkende NLF-dug nad for vintersikkerhet

Vi håper at dette 
initiativet kan bidra til 
 å heve kompetansen 

enda noen hakk.

HØY AKTIVITET: Både NLF-ansatte og frivillige fra medlemsapparatet              stilte opp for å spre kunnskap om vinterutstyr på Kjettingdagen. 
NLF-direktør Geir A. Mo holder oversikten på Taraldrud.                                   Foto: Stein Inge Stølen

ALT I ORDEN: I Hordaland ble Kjettingdagen markert på 
Dekkmann i Arna. Der ble det også rom for faglige 
diskusjoner. Hva egner seg egentlig best på is – normal-
lenket eller tettlenket piggkjetting? Foto: Jan Ove Halsøy

INFORMASJON I NORD: Også i Troms ble det delt ut 
brosjyrer til sjåfører. Her deltar Alv Ervik fra NLF (til 
høyre). Foto: Odd Hugo Pedersen

FRIVILLIGE: - Vi fikk veldig mange hyggelige tilbakemeldinger fra de rundt 100 sjåførene vi snakket med, sier Ragnar Langdalen. 
Han stilte opp sammen med Odd Ragnar Grøtting og delte ut brosjyrer ved kontrollstasjonen på Husum. Foto: Guttorm Tysnes
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Høstmøte på Storefjell:

Feiret 
næringen 
på fjellet
Få NLF-hendelser er like ettertraktet som Region 1 og 2s 
tradisjonsrike høstmøte på Storefjell. I år trakk arrangemen-
tet til seg hele 400 deltakere.

Med konferanse, transportmesse og sosiale arrangementer strekker innholdet på  
Storefjell-treffet seg fra latterspredende underholdningsinnslag til debatter med aktu-
elle temaer på agendaen. NLF-medlemmer med hovedsete på Østlandet, samt led- 
sagere, politikere og beslutningstakere var samlet for å ta temperaturen på 
transportnæringen på Storefjell hotell på Golsfjellet i oktober.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

ALT PÅ ETT STED: Etter endt konferanse ble skilleveggen løftet og                           transportmessen erklært åpnet av regionsjef Guttorm Tysnes. 

UTSTILLING: En transportmesse må selvfølgelig også ha en lastebilutstilling. Publikum ble ikke skuffet på Storefjell. MYLDER: Med rundt 400 deltakere var det folksomt i 
lokalene både under konferansen og messen.
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ALT PÅ ETT STED: Etter endt konferanse ble skilleveggen løftet og                           transportmessen erklært åpnet av regionsjef Guttorm Tysnes. 

GOD UNDERHOLDNING: Det faglige konferanseprogrammet 
var krydret med artige innslag, som karakteren Håkon 
Skaug, spilt av Paul Håvard Østby. Hvem visste at Skaug 
var et naturtalent på nasal blokkfløyte?

ÅPNET BALLET: Det var Nicolai Jakhelln, leder i NLF-fylkesstyret for Oslo og Akershus, som fikk æren av å ønske 
velkommen til høstmøtet på Storefjell.

INNTOK STOREFJELL HOTELL: Det var ingen som lurte på 
hvem som hadde konferanse på Storefjell denne helgen.

ENGASJERTE SAMARBEIDSPARTNERE: Messevandrerne 
slapp å gå sultne. Nordeas Jan Egil Sandstad delte ut 
pølser, Svein Ove Vetrhus i Transportkompetanse serverte 
popcorn og Circle K kunne tilby sunn vegmat til alle og 
enhver.
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Både Sverre Myrli (A) og Helge Orten 
(H) fra Transport- og kommunikasjons-
komiteen stilte til debatt sammen med 
vegdirektør Terje Moe Gustavsen, ledet av 
NLF-direktør Geir A. Mo. 

Det kom kanskje ikke som 
en overraskelse at myn-
dighetenes satsing – el-
ler snarere manglende 
satsing – på overfø-
ring av langtransport 
fra veg til bane og sjø 
var et viktig tema. 
Mange har satt de an-
nonserte nedskjæringe-
ne i CargoNets godstog-
tilbud i sammenheng med 
statens eierskap i lavprisselska-
per som Bring Trucking. Dette har hel-
ler ikke gått politikerne hus forbi.

Kritiserte næringsministeren
Paradokset er åpenbart: Prisjaget i laste-

bilnæringen utkonkurrerer jernbanen. 
Samtidig er statseide bedrifter kanskje de 
aller største pådriverne til å presse tran- 
sportprisene.

– Er det riktig at vi skal kon-
kurrere mot staten, spesielt 

når det viser seg at enkelte 
statseide selskaper bry-
ter loven? ble det spurt 
fra salen under spørs-
målsrundene.

– Det enkle svaret 
er nei. Det er over alle 

støvleskaft det som nå 
er avdekket rundt Bring 

Trucking, svarte Sverre 
Myrli (A). Han rettet en 

pekefinger mot næringsminister 
Torbjørn Røe Isaksen, som i en spørre-

time på Stortinget nylig uttrykte at han 
ikke hadde direkte ansvar for Posten  
Norge AS og dets underselskaper. 

– Han vil ikke foreta seg noen ting. Han 

viser til styret i Posten, som viser til styret 
i Bring, som viser til styret i Bring  
Trucking. På den måten kommer vi ingen 
vei. Derfor må vi fortsette å løfte dette opp 
på et politisk plan, fortalte Myrli.

Næringsministerens partifelle Helge 
Orten (H) var heller ikke uenig.

– For min del ser jeg ingen grunn til at 

Høstmøte på Storefjell:

Positive signaler fra p olitikere og byråkrati
Høyaktuelle problemstillinger ble tatt opp med vegdirek-
tøren og stortingspolitikere under transportdebatten på 
høstmøtet. 

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

Det er over alle  
støvleskaft det som nå  

er avdekket rundt  
Bring Trucking.

UFORMELL TONE: Samtlige av debattantene har blitt kjente ansikter i NLF-kretser. Da blir tonen fort vennskapelig, både 
dem imellom og med NLF-medlemmene i salen.

VIL ØKE BRUKEN AV VEGDATA: Det er nå tilsynelatende politisk 
flertall for innførsel av et såkalt «kabotasjeregister».
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Positive signaler fra p olitikere og byråkrati

staten skal være eier av en stor transportør, 
konkluderte han.

Enighet rundt økt bruk av vegdata
Et annet spørsmål som ble viet mye opp-
merksomhet, er hvordan fremtidens bom-
pengeinnkreving vil se ut. Mye tyder på at 
det blir en form for vegprising, hvor bruk 
av forskjellige registreringssystemer også 
kan bidra til mindre juks og bedre oversikt 
over utenlandsk transport i Norge. Sam- 
tidig ble det etterlyst løsninger for hvordan 
disse systemene også kan benyttes for å 
kartlegge ulovlig virksomhet.

– Det er slik at noen kjører med helt  
andre konkurransevilkår. Derfor må kon-
trollregimet være tøffere og bedre, og 
sanksjonene må kunne utføres der og da, 
slo Sverre Myrli fast.

Dette var ikke vegdirektøren uenig i, 
men pekte på den byråkratiske labyrinten 
som må tråkkes opp for å komme i mål.

– Vi har alle innkrevingsmetodene vi 
trenger. Men dagens lovverk tillater ikke 
at vi bruker dem slik vi ønsker, sa Terje 
Moe Gustavsen.

Helge Orten uttrykte på sin side liten 
forståelse for at det ikke skal være mulig å 
iverksette disse metodene innen rimelig 
tid.

– Dette er en av proppene jeg bare ikke 
skjønner. Dette må vi se nærmere på,  
fortalte han.

Politisk flertall
Både Myrli og Orten signaliserer at de 

vil støtte økt bruk av data fra bomstasjo-
ner i kontrolløyemed. SV kom også nylig 

med et representantforslag som både ber 
om obligatoriske elektroniske fraktbrev 
og elektronisk registrering av all interna-
sjonal godstransport i Norge. NLF-direk-
tør Geir A. Mo tror derfor vegen nå ligger 
åpen for å sikre en mer systematisk kon-
troll av useriøse aktører i transport- 
markedet.

– Nå har vi tilsynelatende fått et politisk 
flertall for å etablere en slik løsning, så nå 
er det bare å sette i gang. Dette vil reduse-
re gråsonene i transportmarkedet og bidra 
til en sunnere og mer rettferdig 
konkurransesituasjon.

SPENNENDE DEBATT: Både vegdirektør Terje Moe 
Gustavsen og stortingsrepresentantene Helge Orten (H) 
og Sverre Myrli (A) møtte til debatt på NLFs høstmøte. 
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– Hvis alt går på skinner, kan vi ta sikte 
på å få innført inntil 24 meters totalleng-
de og inntil 60 tonns totalvekt for alle 
vogntog på de strekningene som i dag er 
godkjent for modulvogntog fra 1. februar 
2019, fortalte vegdirektør Terje Moe 
Gustavsen.

Samtidig understreker han at dette ikke 
vil innebære endringer for det regulære 
vegnettet.

Stor forskjell mellom landene
Dagens totallengde for regulære vogntog 
er 19,5 meter, mens totalvekt er 50 tonn. 

Sverige opererer på sin side med 24 meter 
og 60 tonn på hele vegnettet. Signalene 
fra vegdirektøren indikerer dermed at vi 
i 2019 kan komme nærmere en harmoni-
sering mellom landene.

– Dette er en av de viktigste sakene 
NLFs tekniske gruppe har jobbet med 
den siste tiden. Det utgjør derfor et bety-
delig gjennomslag. Vi ser også dette som 
starten på en positiv dialog om økning av 
generelle totalvekter. Vi håper på sikt at 
vi også skal kunne argumentere for øk-
ning også på det regulære vegnettet, for-
teller Harry Nilsen. 

Høstmøte på Storefjell:

Åpner for økte 
lengder og vekter  
på modulnettverket 
fra 2019

Under høstmøtet på Storefjell kunne vegdirektøren melde 
om godt nytt i kampen for å øke totallengdene og vektene for 
regulære vogntog.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0



Ved siden av å være styrerepresentant 
for region 1 leder han også den tekniske 
gruppen og har arbeidet tett på problem-
stillingen med totallengder og - vekter.

Ute på høring
Ved bruk av uttrekkbart drag i stedet for 
dolly, som tradisjonelt brukes på  
modulvogntog, kan man justere total-

lengden på settet etter be-
hov. Det vil da være 

antall akslinger på 
henger og bil 

som avgjør to-
talvekten, som 
med maksi-
mal utnyttelse 
kan være inn-
til 60 tonn hvis 

endringen blir 
iverksatt.
Regelendringen 

sendes ut på høring fra 
Vegdirektoratet i disse dager. 

Den forespeilede effektueringsdatoen  
1. februar 2019 forutsetter at det ikke 
dukker opp store skjær i sjøen i prosessen 
videre.

Kampen for økte totalvekter 
fortsetter
Vegdirektøren viste også interesse for 
NLFs forslag om økt totalvekt på singel-
bil med tre eller flere akslinger.

– Hvis vi kan flytte to tonn fra tralle til 
trekkvogn, vil det bidra til bedre balanse 
og økt fremkommelighet, fortalte Nilsen. 
Dette mente Terje Moe Gustavsen virket 
logisk, og lovet å se nærmere på saken.

Samtidig var vegdirektøren mer avven-
tende til å øke totalvektene på hele veg-
nettet fra dagens 50 tonn til 56 tonn. 
Dette begrunnet han med at det regulæ-
re vegnettet, derav spesielt broene, ikke 
var egnet for dette i dag.

– Men hvis NLF kan argumentere  
for sitt syn på en god måte, skal jeg på 
ingen måte avvise dette helt, presiserte 
Gustavsen.

Åpner for økte 
lengder og vekter  
på modulnettverket 
fra 2019

POSITIVE SIGNALER: Vegdirektør Terje Moe Gustavsen 
hører på NLF og annonserer endringer i reglene for 
totalvekter og -lengder.

NLF-GJENNOMSLAG: Leder for NLFs tekniske gruppe,  
Harry Nilsen, er godt fornøyd med signalene fra 
Vegdirektoratet.

Dette er en av de  
viktigste sakene NLFs  
tekniske gruppe har  

jobbet med den  
siste tiden.
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BREXIT: 

Den 29. mars 2019 er det 
forventet at Storbritannia 
er ute av EU, med eller uten 
avtale. Og Storbritannia er 
ikke noe «hvilket som helst 
land», heller ikke transport-
messig.

Hvis en studerer de siste handelstallene 
fra Statistisk sentralbyrå, fra september 
2017 til september 2018, figurerer Stor-
britannia som Norges hhv. femte viktigste 
importland og aller viktigste eksportland, 
målt i handelsverdi. Olje- og gassekspor-
ten bidrar riktignok til å «blåse opp» ut-
førselstallene. Like fullt, det at britene 
forlater EU påvirker også oss i Norge – 
ikke minst transportnæringen. Det viser 
også en fersk spørreundersøkelse blant 
noen av NLFs medlemmer.

Mer enn direkte transporter
Når det gjelder Norge-Storbritannia og 
varehandel er det lett å tenke som følger:

1.  Norske lastebileiere kjører mye min-
dre internasjonalt enn før

2.  For direktetransporter Norge-Stor-
britannia er i utgangspunktet sjøvei-
en den naturlige -  ikke landeveien

Men dagens virkelighet er likevel mer 
sammensatt. Seniorrådgiver Olav G. 
Hermansen forklarer: 

– Den internasjonale arbeidsdelingen 
mellom land innebærer ofte forsynings-
kjeder der ulike deler produseres i for-
skjellige land på veien fram mot sluttpro-
duktet. For Norge - som både er med i 
EØS og som har EU som sin største 
handelspartner - er det ofte lønnsomt å la 
varer bli tilvirket på kryss og tvers i EU. 
Dette er både fordi toll og grensepasse-
ringer ikke lenger er noe hinder for vare-

flyten mellom medlemslandene og fordi 
opprinnelsesreglene i EØS-avtalen be-
handler EU som en «produksjonsenhet». 
At britiske fabrikker og produksjons- 
steder inngår i slike forsynings- og derved 
transportkjeder er noe vi også blir berørt 
av i Norge.

Tollkrav og grensekryssinger
Når Storbritannia ikke lenger er i EU vil 
landet også befinne seg utenfor det toll- 
og grensefrie området EU. Ett av NLFs 
medlemmer oppsummerer virkningene 
av dette slik: 

«Kunder kan da endre sitt fysiske logi- 
stikkoppsett og innkjøpsmønster, noe 
som kan påvirke transportvolumene til/
fra Storbritannia negativt (…). Vi ser at 
eventuelle tollkrav for import/eksport er 
de største potensielle utfordringene, samt 
mulige fysiske forsinkelser ved grense-
kryssinger.»

Når Storbritannia innfører egen toll- 
behandling på innførsel og utførsel av 
varer er det grunn til å tro at en rekke av 
dagens EU-baserte prosedyrer vil bli  
videreført, men ikke alle. Det skaper igjen 
behov for at norske eksportører, importø-
rer og transportører må lære seg en del 
særegne britiske regler for at grensepasse-
ringene skal gå mest mulig smertefritt.

Lavere hyppighet – ond 
sirkel?
– Det flere av våre 
medlemmer fryk-
ter er også at la-
vere varevolu-
mer vil føre til 
mindre hyppige 
skips- og ferge-
anløp mellom 
Storbritannia og 
Norge, forklarer 
Hermansen. 

– Men i og med 
at næringslivet - i 
Storbritannia som i 
Norge - er blitt «bort-
skjemte» med hyppige og pre-

sise leveranser innenfor relativt trange 
tidsvinduer, er det ikke uten videre gitt at 
britiske importører vil akseptere lavere 
frekvenser ved vareforsyninger. Norske og 
andre lastebiler kan løse dette ved i større 
grad å «svinge innom kontinentet» på vei 
til den engelske kanal. Men her har jo 
danske, tyske, be-ne-lux og franske kon-
kurrenter en mye kortere transportvei enn 
oss.

Forvent komplikasjoner i flere ledd

GREIT Å VÆRE FORBEREDT: Seniorrådgiver Olav G. 
Hermansen oppfordrer NLF-bedrifter til å forvente 
endringer knyttet både til direktetransporter og 
forsyningskjeder som følge av Brexit. Foto: NLF-arkiv

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

HVA SKJER?: Fortsatt er det uvisst hva som faktisk vil bli 
de reelle konsekvensene av Storbritannias planlagte 
utmelding av EU.



Forvent komplikasjoner i flere ledd

Mange forventer store endringer
I NLFs spørreundersøkelse skinner det 
gjennom en usikkerhet om hva som kom-
mer til å skje når Storbritannia forlater 
EU. I en bedrift innser man at de vil bli 

påvirket av BREXIT både når det gjelder 
direktetransporter og «innhogg» i for- 
syningskjeder. Hermansen tror dette er 
en innstilling flere bør adoptere. Som  
bedriften selv skriver:

«Vi forventer at det her vil bli store 
endringer. Det er lov å håpe på løsninger 
tilnærmet de vi har mellom Norge og UK 
i dag. Men vi er forberedt på at det kan 
bli mer komplisert.»
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Yrkes-NM

– Det var mange vanskelige oppgaver. 
Jeg visste ikke at jeg hadde vunnet før  
de kalte meg opp på scenen, fortalte  
den glade norgesmesteren like etter  
kåringen.

Nørgaard mottok medalje foran en 
fullsatt sal på Yrkes-NM, en samling av 
30 forskjellige konkurranser i yrkesfag. 
Over 300 av landets dyktigste lærlinger 
i alt fra restaurant- og matvarebransjen 
til transport og logistikk måles og testes 
i spesialtilpassede øvelser.

For yrkestransport var det både presi-
sjonskjøring, kjettingpålegging, last- 
sikring og førstehjelp på agendaen da 18 
lærlinger ble samlet til tevling på Helle-
rudsletta i oktober.

Tre NLF-bedrifter på topp
Phillip er lærling i familiebedriften Kent 
Maskin AS, som holder til i Sande i 
Vestfold. Selskapet har vært medlem i 
NLF i en årrekke, og er ikke alene om 
det: Andre- og tredjeplass i Norges- 

mesterskapet gikk også til lærlinger i 
NLF-bedrifter, henholdsvis Tipp Tran- 
sport AS og Jon Kaulum Transport AS.  

– Vi ser jo at NLF-bedrifter generelt 
er flinke til å følge opp lærlinger. Derfor 
er det kanskje ikke så overraskende at det 
er ungdom fra disse bedriftene som gjør 

Phillip ble 
norgesmester 
i Yrkes-NM

TRE NLF-BEDRIFTER PÅ TOPP: Benjamin Fjellheim Grini, Phillip Hanberg Nørgaard og Fredrik Raanaa Krokrud troner på 
toppen.

ALLE PÅ PLASS: Ungdommene som deltok står på toppen, dommere og           arrangører nedenfor. Bildet representerer sannsynligvis den beste 
fagkompetansen innen yrkessjåførfaget i Norge akkurat nå.                           Foto: Charles Galaasen

Blant 18 lærlinger fra hele landet som konkurrerte om 
tittelen som norgesmester i yrkessjåførfaget var det Phillip 
Hanberg Nørgaard som gikk av med seieren. 

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0
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ALLE PÅ PLASS: Ungdommene som deltok står på toppen, dommere og           arrangører nedenfor. Bildet representerer sannsynligvis den beste 
fagkompetansen innen yrkessjåførfaget i Norge akkurat nå.                           Foto: Charles Galaasen

REALISTISK FØRSTEHJELP: Når uhellet er ute må lærlingene vite hva de skal gjøre. Foto: Tom Frydenlund

det godt i mesterskapet, sier Charles  
Galaasen i SOTIN. 

Trenger flere lærlingebedrifter
Samtidig ønsker han å oppfordre flere 
virksomheter til å satse på lærlinger.

– Vi har et enormt behov for yrkes- 

sjåfører. For å møte dette behovet er det 
veldig viktig at bedriftene selv viser  
interesse i å bidra til å utvikle kompetan-
sen. Mange gjør dette allerede, men vi 
trenger stadig flere, sier Galaasen.

Det har nå kommet mange positive 
signaler fra myndighetene knyttet til  

videreutvikling av utdanningstilbudet for 
yrkessjåfører, med mål å sikre flere plasser 

og flere tungbillærere. I høst ble 
det også kjent at myndig- 

hetene fra 2019 iverksetter 
en ny finansieringsord-

ning for å øke rekrut-
teringen av sjåfører til 
lastebilnæringen. Lå-
nekassen vil gi lån 
også til voksne i et 
utdanningsløp til  

lastebilsjåfør.
– For å sikre at dette 

rekrutteringsarbeidet ikke 
stopper opp, må vi sørge for at 

lærlingene kan finne gode bedrif-
ter hvor de kan gå sin læretid, avslutter  
Galaasen.

BESTE YRKESSJÅFØR: Phillip Hanberg Nørgaard er lærling 
i familiebedriften Kent Maskin AS i Vestfold. Han gikk 
helt til topps i det krevende mesterskapet.

Jeg visste ikke  
at jeg hadde vunnet før 

de kalte meg opp  
på scenen.

MÅ KUNNE SIKRE: En av de viktigste øvelsene gjaldt 
korrekt sikring av last. Foto: Tom Frydenlund

 sats på en tung kompetanse 
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Lærlingeintervjuet:

Det er mange som ikke tr or på at jeg kjører lastebil–
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Det er mange som ikke tr or på at jeg kjører lastebil

Eline Haagensen
22 år

LÆRLINGE-
INTERVJUET

 sats på en tung kompetanse 
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Lærlingeintervjuet:

Den ferske yrkessjåføren, 
Eline Haagensen, drømmer 
om kjøring på kontinentet og 
har en klar beskjed til den 
eldre generasjonen: – Ikke 
snakk ned yrket og vær snill 
med utlendingene. 

22-åringen har alltid vært interessert i bil, 
men det tok litt tid før hun forstod at hun 
faktisk kunne bli yrkessjåfør. Hun skulle 
egentlig bli elektriker. Men så bestemte 
hun seg for å skifte kurs: 

– Jeg innså at jeg hadde muligheten til 
å begynne å kjøre lastebil. Så jeg ordna 
meg plass på 19-ukerskurset og tok kon-
takt med opplæringskontoret når det var 
i boks. Også ordnet jeg meg læreplass. 
Det gikk veldig slag i slag, egentlig.

Lever for opplevelsene
Hun ble raskt bitt av basillen. Nå har hun 
vært yrkessjåfør i rundt ett og et halvt år, 
og har funnet sin nisje i distribusjons- 
kjøring.

– Grunnen til at jeg begynte å kjøre 
lastebil er alle opplevelsene. Det er fan-
tastisk, alt jeg kan få oppleve. Nå trives 
jeg såpass godt at jeg ikke har noe lyst til 
å bytte til noe annet. 

Hun kjører i dag containere for MBT 
Vigeland Transport AS i Mandal. Der 
ratter hun en 2014-modell Volvo FH.

– Kjøringen jeg har er veldig variert, det 
er et godt miljø og jeg føler jeg kommer 
godt overens med de som jobber på kaia 
og de andre som kjører der, så jeg synes 
det hele er veldig koselig, sier hun.

- Og så havner jeg ofte på nye plasser. 
Jobben min går ut på å kjøre containere 
ut til kunder – og kunden kan være hvor 
som helst. Det gjør arbeidsdagen min 
veldig uforutsigbar, og det gjør at jeg får 
oppleve mye med denne kjøringen. 

– Ikke farlig å gjøre feil
Med alt det formelle i orden var det bare 
å begynne hos MBT Vigeland. Men til 
Haagensens store overraskelse så var mot-
takelsen ute hos kundene noe variert:

– Da jeg var med på opplæring opp- 

levde jeg at kundene ikke trodde på at det 
var jeg som kjørte. De trodde det ikke før 
de så det selv. Så det er litt gøy å vise at jeg 
faktisk kjører, sier hun. 

Hun forteller også at hun har blitt tatt 
veldig godt imot av bedriften hun jobber i. 

– Det er ikke farlig å gjøre feil og kom-

munikasjonen med kontoret er veldig god. 
Så det å være lærling i denne bedriften er 
veldig trygt. Jeg føler at jeg blir tatt veldig 
godt vare på, sier hun. 

Vil kjøre så langt som mulig
Det er stort sett i Kristiansand og omegn 

SLÅ AV EN PRAT: Eline Haagensen oppfordrer alle til å prøve å bli kjent med utlendingene i stedet for å rakke ned på dem.

LARS THORVALDSEN0
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vi ser Haagensen. De skikkelig lange  
turene har latt vente på seg. Foreløpig er 
det kjøring med termogods til Oslo som 
har vært den lengste turen. Men hun 
håper at hun etter hvert får prøve seg på 
kontinentet.

 – Langtransport er drømmen – jeg vil 

kjøre så langt som mulig. Kontinentet, 
Nord-Norge – ja, langt. Jeg trives så godt 
på veien at jeg vil heller kjøre enn å ikke 
være på jobb. Vi har to biler i selskapet 
som går på Italia og Tyskland for Håkull, 
og den kjøringen virker spennende, sier 
hun med et smil. 

– Ei venninne av meg som nettopp ble 
ferdig med læretiden kjører på Italia. Så 
det er fortsatt mulig for nordmenn å kjøre 
på kontinentet, mener hun.

«De j**** utlendingene»
Mange norske transportbedrifter opplever 
i dag at konkurransen er blitt for hard til 
å sende biler nedover Europa på et bære-

kraftig budsjett. Mange opplever 
også at det ikke lenger er 

bærekraftig å drive 
transport her hjem-

me. I kjølvannet av 
dette har det 
vokst frem en 
skepsis til uten-
landske sjåfører 
og transportører 
her hjemme i 

Norge. Det me-
ner Haagensen er 

trist.
– Jeg opplever at folk 

kjefter på og snakker ned 
utlendingene, og sier at de kommer 

og tar kjøringen fra oss. Jeg mener de ofte 
får ufortjent kritikk.

Haagensen synes dette er en urovek-
kende utvikling og mener mange bør  
revurdere sine egne holdninger.

– Jeg opplever ofte at de er veldig  
hyggelige. Ja, enkelte ser rufsete ut, men 
det er fordi de bor og jobber i bilen flere 
uker i strekk. Det betyr likevel ikke at du 
har rett til å rakke ned på dem og si  
stygge ting om dem. For all del, det er 
greit å gi kritikk som er berettiget, men de 
får så mye negativt. De gjør jo bare jobben 
de har fått – akkurat sånn som oss andre.

– Slå av en prat med dem  
Haagensen foreslår heller at sjåfører prio-
riterer å slå av en prat med sine utenland-
ske kollegaer. 

– Det er viktig å være åpen i dette yrket. 
Hvis man ikke er interessert i å prate med 
andre, så blir man hvert fall ikke bedre 
kjent med utlendingene. Da jeg kjørte 
løstraller og møtte på folk fra Bring  
Trucking, så slo jeg gjerne av en prat med 
dem. Og de er jo så koselige. Det er bare 
å prate i vei, sier hun.

For all del, det er greit å gi 
kritikk som er berettiget, men de 

får så mye negativt. De gjør jo bare 
jobben de har fått – akkurat 

sånn som oss andre.

DRØMMER OM KONTINENTET: 22-åringen håper på å kjøre 
nedover Europa en gang i fremtiden. – Langtransport er 
drømmen, jeg vil kjøre så langt som mulig, sier hun.

VARIERT HVERDAG: Eline setter pris på de mange forskjellige opplevelsene hun har bak rattet på sin Volvo FH. 

 sats på en tung kompetanse 
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Lærlingeintervjuet:

LIKER Å VÆRE DER DET SKJER: 18-åringen fra Gol 
tok steget fra grunnarbeider til lastebilsjåfør. 
Men han hopper gjerne ut og hjelper til i grøfta 
hvis det er nødvendig. 
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–  Det er nok mange 
som misunner 
meg litt...
Kristoffer Brøto er 18 år, kommer fra Gol og er fjerde 
generasjon yrkessjåfør. Han har funnet drømmeyrket og  
ser frem til en variert og spennende transportkarriere.

Kristoffer Brøto
18 år

LÆRLINGE-
INTERVJUET

 sats på en tung kompetanse 
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– Det er nok mye på grunn av «arven» at 
jeg valgte denne retningen. Det har alltid 
vært transport i slekta. Interessen har jo 
alltid vært der. Jeg har alltid syntes det ser 
moro ut å kjøre. 

Gikk fra å være grunnarbeider 
Da vi møter Kristoffer har han kjørt i 
snaue fire uker. 11. juni bestod han fører-
prøven på CE og han var i jobb fra 14. 
juni. Så dagene hans tilbringes nå bak 
rattet på en Volvo FH 540 i trafikk for 
Øynebråten Anleggsteknikk AS. 

Til tross for å kun ha 18 år på baken, 
har Brøto allerede rukket å skifte beite – 
på en måte. Han har tidligere jobbet som 
grunnarbeider i selskapet han nå kjører 
for.

– Jeg jobbet i selskapet i rundt åtte  
måneder før jeg begynte som lærling på 
tippbilen. Jeg har også hatt sommerjobb 
her tidligere, så jeg visste hva jeg gikk til 
da jeg begynte her, sier han.

– Dessuten er det mye mer interessant 
å kjøre lastebil enn å være grunnarbeider.

 
Ble kastet ut i det
Første dagen på jobb ble Brøto sendt til 
Veme og Hønefoss for å hente maskiner. 

18-åringen var ikke forberedt på å kjøre 
helt alene fra fra første stund.

– Det som overrasket meg var at jeg 
fikk prøve meg med en gang. Jeg trodde 
jeg skulle ha med meg en annen i bilen 
som skulle vise meg rutiner og slike ting, 
men det hadde jeg ikke. Det var rett ut 
med en gang. Nå skal det sies at det ikke 
var noen store maskiner, så det gikk jo 
ganske greit. Og jeg kunne ringe hvis det 
var noe.

Han forteller videre at han merker at 
Øynebråten både har forventninger og 
tillit til ham. 

– Det synes jeg er veldig bra. Nå skal 
det sies at hjelpen ikke er langt unna hvis 
jeg trenger det. Jeg kjører jo rundt folk 
hele tiden, så de har på en måte vært med 
fra starten – bare fra utsiden. Og jeg får 
tilbakemeldinger på hva jeg kan gjøre  
annerledes, sier han og legger til: 

– Det er veldig greit at en får prøve selv 
fra begynnelsen og utvikle seg derifra. 

Ålreit å sove hjemme hver dag
Brøto forteller at noe av det som er så fint 
med å kjøre tippbil er at han får sove 
hjemme hver kveld, men likevel frister det 
å prøve ut andre typer kjøring også.

– Jeg har lyst til å prøve litt forskjellig, 
det er jo klart. Jeg hadde utplassering hos 
fatter’n og fikk være med på både krokbil, 
kranbil, distribusjon og litt langkjøring. 
Mye av det ser jo interessant ut. Jeg liker 
tanken på krokbil, for da kan man kjøre 
så mye forskjellig. Maskiner, container, ja, 
man kan kjøre det meste.

På spørsmål om hva som er drømme-
kjøringen er han likevel ikke helt sikker.

– Det er så ufattelig mye man kan  
gjøre innen transport. Jeg liker variasjon, 
i hvert fall, sier han og legger til: 

– Når de i vennegjengen min ser hvor 
fine arbeidsdager jeg har, så er det nok 
noen av dem som misunner meg litt. 

– Burde jo ta over en gang
Familieselskapet kan helt klart by på  
variasjonen Brøto ønsker, men han tror 
det blir en stund til han selv går inn i 
Brøto Transport AS. Men han understre-

18-åringen er allerede godt kjent med transportnæringen. 
Faren hans driver nemlig familieselskapet Brøto Transport 
som ble etablert i 1934.

LARS THORVALDSEN0

FLOTT HVERDAG: – Når de i vennegjengen 
min ser hvor fine arbeidsdager jeg har, så 
er det nok noen av dem som misunner 
meg litt, sier Brøto.

VARIERT ARBEID: Det er allsidig å kjøre tippbil. Kristoffer er ofte ute av bilen for å hjelpe til og må ofte laste selv. 

Lærlingeintervjuet:



43NLF-MAGASINET 2018 • NR 7

ker at når den tid kommer, så er det på 
eget initiativ.

– Jeg tenker det er natur-
lig å gå inn i familiesel-
skapet, etter hvert. 
Men når, det blir 
vanskelig å si. Det 
har vært en fami-
liebedrift veldig 
lenge, så det had-
de jo vært dumt å 
ikke gjøre det nå 
som jeg først har 
valgt denne yrkesret-
ningen. 

Da Brøto bestemte seg 
for å begynne å kjøre fikk han 
beskjed av faren sin om å tenke seg 
godt om, og være sikker på at det var det 
han ville gjøre før han valgte retning. 

– Han har jo kjørt selv i mange år og 
veit hva det går i, og oppfordret meg til å 

tenke nøye på hva jeg vil, og at jeg ikke 
gjør det fordi det er en familie- 

bedrift inne i bildet. Så jeg 
har aldri følt på noe 

press, hverken direkte 
eller indirekte, på at 
jeg skulle begynne å 
kjøre lastebil, sier 
han og fortsetter:

– Men jeg tror 
familien ser på det 
som en stor bonus, 

og jeg tror at de sy-
nes det er litt mor-

somt hvis jeg skulle ta 
over bedriften.

Uten lastebilen stopper Norge
Statusen for yrket kunne imidlertid godt 
vært høyere, mener Brøto. Hans opp- 
fatning er at folk stort sett ikke setter seg 
inn i hva det går ut på, og med det ikke 

har innsikt i hva yrkessjåførene gjør for 
samfunnet. I tillegg føler Brøto at yrket 
blir snakket ned, og han tror også at 
mangel på innsikt er noe av årsaken til 
det.

– Jeg tror ikke det er mange som  
tenker over at det er sjåføren som får alt 
av varer ut til butikkene. Derfor er det 
viktig å prate yrket opp. Hvis sjåføren 
stopper, så stopper alt. Jeg tror man får 
et annet inntrykk av yrket når man  
begynner på skolen og lærer om det – jeg 
tror det forandrer en del meninger. Jeg 
lærte i hvert fall mye nytt da jeg begynte 
på Service og samferdsel, sier Brøto. 

– Det er veldig mye ansvar en har som 
yrkessjåfør – mye mer enn hva jeg var 
klar over. Og det lærte jeg en del om på 
skolen. Der kom det frem mye jeg ikke 
visste. Men alt har stått til forventning- 
ene, samtidig som jeg hadde en viss inn-
sikt i hva det gikk ut på fra før.  

Det er veldig mye  
ansvar en har som yrkes-

sjåfør – mye mer enn  
hva jeg var klar  

over.

 sats på en tung kompetanse 
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For elever på videregående er det VG2 Transport og  
logistikk som gjelder hvis en skal bli yrkessjåfør. For å  
komme dit, tar de fleste VG1 Service og samferdsel. Men  
det er også mulig å ta et kryssløp gjennom VG1 Teknikk  
og industriell produksjon. Vi snakket med tre transport- 
interesserte TIP-elever på Etterstad VGS avdeling Ullevål.

Flere veger til 
yrkessjåførfaget

– Det står mellom bilmekaniker og yrkessjåfør
Navn: Shihab Mohamed (17)

– Kunne du tenke deg å kjøre lastebil?
– Jeg vurderer å søke transportfag til neste år. Vi får se, jeg har ikke bestemt 

meg ennå og er ikke helt overbevist. Hvis jeg ikke søker transportfag, så blir det 
nok bilmekaniker. Det står mellom å bli bilmekaniker og yrkessjåfør. Jeg liker å 

kjøre langt og se nye steder, men jeg er også veldig interessert i biler, og drømmen er å 
bygge min egen bil.

– Hvis du skulle begynt å kjøre. Hva slags type kjøring kunne du tenkt deg?
– Det er jeg usikker på. Faren min kjørte lastebil før, så jeg vet hva det går i. Man sparer mye 
penger på å gå transportfag, man får jo førerkort til over hundre tusen kroner. Og det er 
veldig bra. Yrket virker jo veldig interessant, men jeg usikker på om jeg vil begynne å kjøre. 

– Så lenge jeg får kjøre er jeg fornøyd
Navn: Hussain Al-Musawi (17)

– Kunne du tenke deg å bli yrkessjåfør?
– Jeg går på første året på videregående nå og jeg har tenkt å søke Transport og 

Logistikk til neste år. Egentlig ville jeg bli mekaniker, men jeg har møtt folk som er  
yrkessjåfører og de har anbefalt meg å gå det siden yrket er bra. En kompis av faren min er 

yrkessjåfør og jeg har vært med ham på jobb noen ganger. En gang var jeg med ham til Russ-
land og det var veldig moro. Jeg hadde aldri vært der før. Og det har gitt mersmak, rett og slett. 

– Hva kunne du tenke deg å begynne å kjøre?
– Hva som helst, egentlig. Det spiller ingen rolle – så lenge jeg får kjøre er jeg fornøyd. Jeg liker 
friheten. Den får man ikke hvis man jobber i butikk, på lager og sånne jobber. Jeg synes det 
virker kult å kjøre rundt og få sett litt. 

– Scania eller Volvo?
– Volvo er bra, men det er Scania som passer best for meg.

LARS THORVALDSEN0

– Det er mer regler her i 
Norge enn i Afghanistan
– Kunne du tenke deg å bli yrkessjåfør?
– Ja, egentlig. Jeg har tenkt å bytte til VG1 
Service og samferdsel, og så gå VG2 
Transport og logistikk. Jeg har vokst opp 
med lastebil, faren min har drevet med 
lastebil og jeg har vært med og hjulpet 
ham en del. Lastebil er gøy her i Norge. For 
det er noe annet der jeg kommer fra. Faren 
min kjørte lastebil i hjemlandet mitt,  
Afghanistan. 

– Hvordan er det å kjøre lastebil i 
 Afghanistan sammenlignet med i 
Norge?
– Det er det helt annerledes, det er ikke så 
mye regler. Og så er det mindre jobb. Her 
laster man opp bilen selv, og man losser 
selv. Man har mer ansvar her i Norge enn i 
Afghanistan. 

– Hva kunne du tenke deg  
å begynne å kjøre?
– Jeg kunne tenkt å kjøre på utlandet, 
nedover Europa. Det spiller ingen rolle hva 
jeg kjører, så lenge jeg kjører langt.

Navn: Sajad Hosseny (18)

Rekruttering:

 sats på en tung kompetanse 



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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Region 1  Østfold og Oslo/Akershus

Regjeringen skal ha stor  
ros for å ta samferdsel på 
alvor. Aldri har det vært 
vedtatt større prosjekter og 
mer penger til veibygging, 
vedlikehold, jernbane og 
sykkelstier. 

LITT bompenger har også de staeste  
lastebileierne akseptert å betale for å få 
bygget nye veier litt raskere. Men nå er 
det dukket opp en ny farsott – bypakkene!

Bypakker er noe fanteri, rett og slett. Vi 
forstår at det er behov for flere sykkel- 
baner, gangveier og miljøtiltak. Noen lokal-
politikere påstår sågar at noen av  
bypakkepengene skal brukes til å bygge helt 
vanlig, gammeldags vei. Ja, akkurat. Dess-
verre så må vi tilstå at vi ikke tror helt på det.

Opplegget er nemlig slik at bypakkene 

fungerer som om du kan kjøpe hva du vil 
til jul og julenissen betaler! Politikerne 
lager ønskelister så lange som motorveier, 
vel vitende om at bileierne skal betale. 
Hovedsakelig lastebileierne.

For det er jo sånn at lokalpolitikerne 
vedtar en lang rekke prosjekter, så vedtar 
de at bilistene skal betale for prosjektene, 
så godkjenner Stortinget ønskelisten og 
sender regningen til bilistene.

Et lite lyspunkt ved bypakkene er at når 
Stortinget har vedtatt ønskelisten, så vil 
kommunene forhandle om tilskudd fra 
staten, og det er i denne fasen det KAN 
bli snakk om litt ekstra vei.

For erfaringene viser dessverre at  
bypakkene forbeholdes syklister og hob-
byjoggere. I Fredrikstad kommune for 
eksempel, blir det snart ferdigstilt en kort 
veiparsell på Rv 110 inn mot Fredrikstad. 
Resten av pengene går til ulike miljø- 
tiltak. I alle fall på kort sikt. Et stykke len-
ger ut i løypa snakker politikerne om at det 
skal bygges ringveier og det skal forsterkes 
og det skal forbedres. Men ikke nå.

Nå skal vi betale
NLF Østfold synes dette er urimelig og 
feil. Og det blir jo helt galt når vi som 
driver samfunnsnyttig arbeid skal betale 
mye mer enn privatbilisten, og vi mister 
rabatten og taket for fripassering settes til 
70! Derfor møtte fylkesleder Erik  
Graarud og regionsjef J.Kristian Bjerke 
på ordfører Jon-Ivar Nygårds (AP)  kon-
tor for å kreve endringer i bypakkeopp-
legget.

Nygård både lyttet til og forsto våre 
argumenter, men «kunne ikke love å  
imøtekomme dem». Vi jobber derfor  
videre frem mot Stortingets godkjenning 
for å få ordfører Nygård med på 
endringene. Vi har også møtt gruppeleder 
for SP i Fredrikstad, Hans Ek. Han er jo 
selv næringsdrivende bonde og opptatt av 
at staten skal betale. Han forstår også 
godt, men «kunne ikke love å imøtekom-
me våre ønsker». 

Vi lover våre medlemmer at vi jobber 
steinhardt frem mot endelig vedtak. Her 
må det endringer til.

NLF region 1 har klart å sette seg selv og 
våre saker på kartet. Selvsagt hjelper po-
litikerne til med sine forslag om høyere 
avgifter, flere avgifter, stengte gater og 
vanskelige HMS-forhold for yrkessjåfø-
rer.

Men det er nå et faktum at NLF region 
1 har markert seg i media og ikke minst 
i dialog med politikere i flere kommuner 
i regionen. Dermed blir vi også invitert til 
mange viktige møteplasser. Noen av dem 
har jeg skrevet om tidligere, og i disse er 
vi fremdeles med, men det kommer stadig 
nye til. 

I oktober ble vi invitert til å holde inn-

legg i et frokostmøte arrangert av Oslo 
kommune. Temaet var hvordan Oslo 
kommune kan bidra til mer miljøvennlig 
transport? Merkelig nok var NLF den 
eneste organisasjonen, med unntak av 
Schenckers adm. direktør som snakket 
om elektriske sykler, som representerer 

de som faktisk leverer varer i byens sen-
trum!

Regionsjef J.Kristian Bjerke brukte 
sine minutter til enda en runde med vok-
senopplæring og det så ut til at et lite lys 
gikk opp for flere i salen. Uten lastebilen 
stopper faktisk Oslo!

Bypakker og annet fanteri

J. KRISTIAN BJERKE jkb@lastebil.no0

NLF i 
vinden

REGIONSJEF J. KRISTIAN BJERKE: sammen med leder i Follo lastebileierforening, Bård Solberg, under Kjettingdagen 
2018. Foto: Stein Inge Stølen



Telenor har det  
raskeste mobilnettet  
i Norge!
Jobben vi gjør på dekning gir resultater. Speedtest fra  
Ookla er en av verdens mest brukte apper til å måle 
hastighet. Bare i Norge har appen ca. 50.000 målinger 
med mobilen per måned. Telenor-kunder har aldri før  
kunnet surfe så raskt på mobilen som nå.

Som medlem av forbundet NLF har du spesielt gode  
betingelser hos Telenor, kontakt oss i dag på tlf. 09000.

Basert på Ookla Speedtest 
Intelligences kåring (01.01. – 
31.12.17). Opplevd hastighet 
varierer etter kapasitet  
og andre forhold.

2190-Telenor-Annonse-210x297mm-Ookla.indd   1 12/06/2018   14:03
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Region 2  Hedmark og Oppland

Arild Tullut er daglig leder i Gudbrands-
dal Frakt AS (GDF). En av fem bedrif-
ter Geir A. Mo besøkte under en to-
dagerstur i Oppland nylig – der det også 
ble tid til regionstyremøte og orientering 
om E6-utbyggingen. NLFs toppsjef  
lyttet interessert til hva lastebileierne hos 
Sigurd og Ola Grimstad, Ruste Billag, 
Åge Widme, Brødrene Lunn og GDF 
fortalte. Nyttige innspill ble notert. 

– Noe av det viktigste jeg gjør er å  
besøke våre medlemsbedrifter, og jeg 
skulle gjerne brukt enda mer tid på det-
te. Det er spesielt relevant å se hvordan 
små og mellomstore virksomheter bruker 
NLFs kvalitetssystemer aktivt. Dette 
styrker konkurranseevnen i tillegg til å 
bidra til færre skader og lavere sykefra-
vær, sier NLF-direktøren.

Vuderer ISO-sertifisering
Dette kan Tullut i GDF bekrefte. 

– Vi har valgt å satse på de ulike kvali-
tetsprogrammene for å holde oppe stan-
darden. En må fokusere på dette hvis en 
skal ha muligheter til å overleve i dag. Og 
kvalitet blir enda viktigere framover. Vi 
må være i forkant og bruke systemene 
bevisst. Strengere kvalitetskrav kommer. 
Venter vi til det blir et krav, så er vi for 

sent ute, sier Tullut, som også vurderer å 
satse på ISO 39001 for trafikksikkerhet, 
for å forebygge alvorlige hendelser i  
trafikken.  

19 personer er ansatt i GDF. Det er to 
årsverk på kontoret. «Alle hos oss prater 
norsk og de prater stort sett døl! Norsk 
er et fornuftig språk her i dalen…» 

Selskapet har 11 egne biler og tre inn-
leide. GDF leier lokaler av Scania. Der-
med er det også praktisk å kjøre dette 
merket. Arild Tullut eide i mange år 30 
prosent av aksjene, men ble eneeier fra 
2015. 

– Vi hadde minustall og brukte opp 
aksjekapitalen for 10-12 år siden, men ga 
ikke opp. Selvsagt må vi jobbe hardt for 
å gå i pluss og de siste åra har vi oppnådd 
pene resultater. 

– Skader?
– Det varierer. Vi har hatt god hjelp av 

Kari Østby i If og Kjetil Meaas i NLF 
for å få en bedre skadestatistikk. En kan 
aldri redusere søkelyset på denne delen 
av bedriften!

Neppe konkurranse med  
sjøtransporten
GDF har Otta som utgangspunkt. 
ASKO og Apotek1 er de største kunde-

ne. De fleste bilene går i to skift. Én 
kjører nedover dalen og fyller opp bilen. 
Den andre sørger for at varene kommer 
ut til kundene. Det er store avstander. 
Rutene er opptil 50 mil - til Grotli og 
Sognefjellet. 

Det er ikke så lett å flytte gods fra veg 
til sjø og bane når varene skal ut til byg-
dene i Gudbrandsdalen. Det er heller 
ikke så mange utenlandske konkurrenter 
per i dag.  

– Noen tips til andre lastebileiere?
– Alle må finne ut selv hvordan de vil 

Sikkerhet 
og kvalitet må 
prioriteres! 
– Ingen tvil. Sikkerhet og kvalitet blir viktigere og viktigere 
i vår bransje. Det må prioriteres! En slik satsning gir også 
bedre resultater på bunnlinja, sier Arild Tullut. Otta-bedrif-
ten er med på Fair Transport, Kvalitet og Miljø på veg og har 
også fått tildelt  miljøfyrtårn-sertifikat av Sel kommune.    

GUTTORM TYSNES hedopp@lastebil.no0

SYSTEM I SAKENE: På oppslagstavla hos GDF brukes NLFs 
veiledninger flittig.
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Stokkevannveien 17, 3962 Stathelle
Tel: 35968790

bestill@kjetting.no
www.flom.no

Blåmann har en spesialutviklet 8-kantet pigg som gir suveren gripeevne 
og har opptil 25% lengre levetid enn tradisjonell rundpigg. 
Blåmann er det absolutt beste valget for enhver profesjonell transportør 
uansett hvor mange kilometer man tilbakelegger

Lastebilens beste venn på vanskelig vinterføre!

Europeisk produsert markedsleder

drive. Det skal ikke jeg blande meg bort 
i, men jeg ser at vi har stor nytte av å 
bruke flåtestyringen. Vi følger nøye med 
på dieselforbruket. Sjåførene våre er 
dyktige på økonomikjøring, sier Tullut, 
og legger til: – Vi tjener også på å være 
medlem i NLF. Nettverket utvides. Vi 
får tilbud om nyttige kurs og kvalitets-
programmer. Og vi får hjelp hvis vi av og 
til trenger det. Norske lastebileiere bør 
være medlemmer i organisasjonen som 
jobber for at vi skal ha best mulig ram-
mevilkår!

PS: NLF-direktøren kommer tilbake 
senere. Ta kontakt hvis du ønsker besøk 
i din bedrift.

NYTTIG BEDRIFTSBESØK: Daglig leder Arild Tullut i GDF 
forteller adm. dir. Geir A. Mo om bedriftens satsing på 
sikkerhet og kvalitet.
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Region 3  Buskerud, Vestfold og Telemark

Samarbeid er innledet 
mellom NAV og NLF for 
fylkene Buskerud, Vestfold 
og Telemark. Det ble i okto-
ber avholdt et innledende 
drøftingsmøte mellom 7 
nøkkelpersoner fra NAV og 
NLF sine tre respektive 
fylkesledere sammen med 
regionsjefen.

Erfaringer ble gjennomgått og systema-
tisering av samarbeidsløsninger ble  
diskutert i møtet som ble avholdt hos  
Vermelid Transport. Et godt samspill 
mellom arbeidsmarkedsetaten og nærin-
gen er en forutsetning for å lykkes med å 

rekruttere de best egnede kandidatene til 
sjåføryrket og andre stillinger i transport-
næringen.

Det viktigste resultatet av møtet er at 
det arbeides videre med opplegg med en 

eller flere jobbmesser/rekrutteringstreff i 
regionen, samt utvikling av et støttenett-
verk med erfarne folk fra næringen som 
kan bistå i en aktiv rådgivningsrolle opp 
mot NAV og aktuelle jobbkandidater.

NLF Region 3 innleder 
samarbeid med NAV

OLAV KLASSON VEFALD btv@lastebil.no0

Første regionale møte om 
NTP avholdt i Drammen
Det meste av sentrale skikkelser fra sam-
ferdsels- og veiforvaltning deltok på det 
første av en serie regionale møter, som 
markerer startskuddet på arbeidsproses-
sen med neste NTP-planperiode (2022-
2033).

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen innledet 
med å gå gjennom erfaringer, utfordringer 
og et blikk inn i glasskulen med hensyn til 
teknologisk utvikling. Miljø, teknologi,  
byutvikling og løsninger for fremtidens 
transportbehov sto i fokus. Fylkeskommu-
nene presenterte sine fanesaker og det ble 
lagt vekt på å la næringslivet kommet til 
orde med sine behov. Regionsjefene fra 
regionene 3 og 4 talte NLF sin sak i møtet.

Ildsjeler på nye skolebesøk
Pensjonistene Arne Yri, Finn Utengen 
og Olav Kortnes fra Lier og Hurum 
Lastebileierforening har lange karrie-
rer å se tilbake på i transportbransjen. 

Nylig avla de sitt tredje «Venner på 
veien»-skolebesøk som ambassadører 
for NLF. På Hegg skole i Lier presen-
terte de det viktige trafikksikkerhets-
budskapet for 60 ivrige skoleelever. De 
tre synes det er inspirerende å få møte 
engasjerte barn og lærere, og opplever 
det som positivt å få bidra til noe sam-
funnsnyttig gjennom å fremme  
trafikksikkerhet for en viktig mål-
gruppe som representanter for NLF.
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NLF har møtt Buskerud fylkeskommune 
sine to mest sentrale ledere innenfor sam-
ferdselssektoren for å sette søkelyset på 
transportnæringens utfordringer og hvor-
dan fylkeskommunen og næringen kan 
organisere sitt samarbeid på en mest mu-
lig effektiv måte. 

Veispørsmål, organisering, forvaltning 
og trafikksikkerhet var de mest sentrale 
temaene i møtet.

 Fra Buskerud fylkeskommune deltok 
samferdselsdirektør Gro Ryghseter Sol-
berg og Gunnar Skinnes (SP) fra den 
politiske ledelsen, som er fylkesvaraord-
fører og leder for både hovedutvalget for 

samferdselssektoren og fylkets trafikksik-
kerhetsutvalg. NLF var representert ved 

fylkeslederen i Buskerud Per Madsen og 
regionsjef Roy N. Wetterstad.

Besøk hos Buskerud 
fylkeskommune

• Dedikerte biler for transport av AdBlue®

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

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

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

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

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

Ønsker du et godt tilbud, ta kontakt med Edgar Borge, tlf.: 404 65 722. 
E-post: edgar.borge@yara.com, www.air1.info eller www.yara.com
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Region 4  Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland

Vi setter umåtelig pris på 
arrangementet hos Rolands. 

Kjetil & co hos Rolands stenger verkste-
det etter lunsj og vasker ned. De rydder 
og setter på plass bord og stoler. Lyd og 
bilde rigges. Folket på Rolands legger 
virkelig forholdene til rette for at vi kan 
invitere lastebilinteresserte til en trivelig 
kveld.

Alle stiller opp
Så stiller våre medlemmer godt opp 
sammen med ansatte. Våre hovedsamar-

beidspartnere stiller sammen med alle 
bilimportørene. Dette skaper en god ram-
me for en faglig og sosial kveld. Rita  
Birkeland fortalte om «rikets tilstand» og 
Liv Karin Johnsen om opplæringskonto-
ret. Kort oppsummert: Vi trenger lærlin-
gebedrifter!

Dag Nordvik holdt innlegg fra NLF 
sentralt om vekter og dimensjoner med 
mer.

Jubilanter
I tillegg var vi så heldige å få besøk av  
Reidar Amundsen som er 50-årsjubilant. 
Harald Flaten var heldigvis på plass i år 
også og fikk 25-årsmerket. Vi vil takke alle 
som stilte hos Rolands. Det er totaliteten 
som er så bra og skaper det gode arrange-
mentet. Du var heldig med lapskausen i år 
også, Kjetil.

Så sees vi hos Rolands 25. oktober 2019!

Rolands leverer

JUBILANTER: Reidar Amundsen er 50-årsjubilant i NLF. Harald Flaten fikk 25-årsmerket. Foto: Reidar Retterholt

Tradisjonsrik 
juletallerken på Kroverten
Vi har igjen gleden av å invitere alle medlemmer 
til den tradisjonsrike juletallerkenen i Arendal. 
Alle medlemmer er hjertelig velkommen til 
Kroverten 30. november kl. 18.00.
Det blir en faglig time og fylkesleder tar oss 
gjennom «rikets tilstand».
Påmeldingen til Reidar på 90773207 
eller rr@lastebil.no.

REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no0
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Styrene i Agder og Rogaland 
vil gi en kort status på hva vi 
arbeider mest med om 
dagen.
Bypakkene er viktige. Her arbeider vi 
både på Nord-Jæren og i Kristiansand 
sammen med andre organisasjoner som 
NHO, MEF, næringsforeninger, Greater 
Stavanger, Risavika Havn med flere.  
Vi fokuserer på:

• Ikke rushtidsavgift
• Lavere tak på månedspasseringer
• Rabatt for Euro VI
• Tilgang til kollektivfelt
• Timesregel
• Enveis innkreving

Det er viktig for næringslivet å stå 
sammen om disse sakene.

Kolonne for tunge kjøretøy over 

Haukeli er også viktig. Vi får ikke til noe 
i vinter, men sammen med Telemark og 
Hordaland arbeider vi for 2019/2020- 
sesongen.

Ytre ringvei rundt Kristiansand er vik-
tig å få framskyndet i Nye veier sin por-
tefølje. Her arbeider vi også sammen 
med flere organisasjoner for å bidra  
positivt og konstruktivt i prosessen.

Rekruttering til NLF er også en viktig 
sak. Jo flere vi er sammen på vekta, jo 
bedre muligheter for gjennomslag poli-
tisk og bedre medlemsavtaler. Her tren-
ger vi også drahjelp av dere medlemmer. 
Send oss tips og vi tar kontakt.

Tett samarbeid med Vegvesenet både 
med hensyn til veibygging, veivedlike-
hold og kontroller. Det er viktig for et 
godt og dynamisk samarbeidsklima.

Vi har flere mindre saker gående og  
i tillegg dukker det stadig opp utford- 
ringer å ta tak i. Kom gjerne med inn-
spill til oss.

NLF-bedrifter mangler 1 000 sjåfører i 
dag. Og om godsveksten slår til, trenger 
vi 1 000 nye sjåfører hvert år.

Dette krever et godt rekrutteringsar-
beid av mange aktører. Opplæringskon-
torene må (sammen med bl.a. NLF)  
rekruttere elever til yrkesfag og transport. 
Her er opplæring av rådgivere i skolen  
et viktig element. Samtidig må vi sammen 
med opplæringskontorene være i klasse-
rom og på stand når det er messer.  
Fylkeskommune må stille opp med nok 
skoleplasser.

Vi trenger lærlingebedrifter
Så er vi helt avhengig av at våre medlem-
mer stiller opp med utplasseringsplasser 
på VGS. Deretter er vi helt avhengig av 
lærlingebedrifter.

Vi trenger også nok lærere på tungbil. 

Snittalderen «kryper» oppover og andre 
modeller for lærere må sees på.

Det er mange faktorer som trenger å 
spille sammen. Har du mulighet for å ta 
imot lærlinger, hører vi fra deg.

Vær til stede på skoler og under messer 
om du har muligheten. Og la dine lær- 
linger i dag være til stede i fora blant ung-
dom for å framsnakke yrket.

NLF og Dekkmann 
arrangerte lastebil-
kveld i Haugesund
På Truckers Night hos Dekk-
mann i Haugesund var det godt 
oppmøte og rundt 70 personer 
satte hverandre i god stemning. 
Med god mat og god drikke ble 
rammen satt.

Fylkesleder Herman Berg 
hadde et godt innlegg om hva 
som er de viktigste sakene til 
NLF Rogaland med hovedvekt 
på Nord-Rogaland.

Vi vil takke Dekkmann i 
Haugesund for et godt arrange-
ment som det er stas å være 
med på. Så håper vi også alle 
setter pris på aktivitetene som 
samarbeidspartnere arrangerer 
og også handler hos Rolf & co i 
ettertid.

Årsmøte 2019 – 
sett av datoene 
15. – 17. mars
Årsmøte 2019 går på Lindesnes 
Havhotell fra 17. – 19. mars. 
Program er under utarbeidelse. 
Men sett av hele eller deler av 
helgen til et fint arrangement. 
Også i år blir det utstilling.

Alle medlemmer er hjertelig 
velkommen. Vi legger også opp 
slik at helgen blir hyggelig for 
ledsageren din.

Alt henger sammen med alt 
når det gjelder rekruttering

Status fra styret
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Region 5  Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Det tradisjonsrike firmaet 
som ligger i Tomrefjorden 
har en imponerende historie. 
De har lykkes i å tilpasse seg 
den rivende utviklingen i 
regionen og i markedet 
generelt.

Det hele startet med Karsten Tomren, 
også kalt «Kakken», i 1972. Firmaet be-
gynte med gruskjøring og gasskjøring for 
det lokale skipsverftet VARD som i dag 
har kontrakt på forsvarsskip. I tillegg ble 
det utført brøyting for kommunen på 
kvelds- og nattestid. 

Kontinentkjøring
Nevøen til Karsten Tomren, Kåre Mon-
stad, etablerte Tomra Containerservice 
AS og ble med i selskapet i 1993. Siden 
den gang har begge selskapene opplevd 

god vekst. I dag er de 13 ansatte og har 
13 vogntog. Tomra Transport AS har  
hovedsakelig oppdrag av kjøring av kjøl/
frys mellom Averøy og Ålesund. 

«Kakken» var den første som kjørte 
langtransport fra Ålesund til Belgia. I 
disse dager er det nok en gang kontinent-

Tomren Transport AS – NLF-medlem siden 1975

FØRSTE KONTINENT-TUR: «Kakken» viser stolt frem bilde 
fra hans første tur til Belgia i 1972. Foto: Heidi Rudaa

Hordaland fylkes- 
kommune – samferd-
selsutfordringer
Hordaland fylkeskommune hadde inn-
kalt til et dialogmøte om samferdsels-
utviklingen den 5. oktober. Store deler 
av fylkesveinettet i Hordaland er gam-
melt og er ikke bygd for dagens tran- 
sportbehov. Årsdøgntrafikken på fyl-
kesveinettet varierer fra 50 til 20 000. 
Samlet vedlikeholdsetterslep er bereg-
net til 8,0 mrd. kroner. Dette sender 
Hordaland på jumbo-plass, kun 
«slått» av Nordland. I tillegg har Hor-
daland fylkeskommune en gjeld på 
over 10 mrd. NLF var godt represen-
tert.

Folkemøte om 
bompenger i Bergen 
den 5. oktober 
Aksjoner i Bergen, Stavanger og Oslo 
ble innledende tema.

Willy Padøy, Bergen Lastebileierfore-
ning og styreleder i Aksjonskomiteen 
Nok er Nok, mente at folk blir «fanget» 
i egne hjem med nye bompunkt rundt 
Bergen. Økte bomavgifter påfører næ-
ringsliv og privatpersoner store ekstra-
kostnader. Resultatet blir et «dødt» 
Bergen og økte reisekostnader. På sikt 
må dette kompenseres med høyere løn-
ninger, ellers kan bedrifter miste spiss-
kompetanse.

Per Atle Ådland, NLF Hordaland, viste 
til ny teknologi og at kontorarbeids-
plasser lokalisert i Bergen enkelt kan 
flyttes til den ansattes hjem. Det vil 
forsterke den negative utviklingen Willy 
Padøy viste til.

Jan-Ove Halsøy, regionsjef i NLF, 
mente at bompengebelastningen for 
lengst har passert «smertegrensen» 
for næringslivet. Folkevalgte må forstå 
alvoret av sine vedtak. 

Budskapet var krystallklart: Det ak-
septeres ikke økte bomavgifter. Valget i 
2019 blir et valg FOR eller MOT bom-
penger.

JAN OVE HALSØY OG HEIDI RUDAA nlfvest@lastebil.no0
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Tomren Transport AS – NLF-medlem siden 1975

kjøring i selskapet: De transporterer fersk 
laks i ukentlig rute fra Pure Norwegian 
på Averøy til Frankrike, to turer per uke. 

Fikk Næringsprisen av kommunen
En hektisk hverdag med mange ruter og 
nye spennende forretningsideer krever 

god logistikk og ett team som fungerer. 
De ansatte er stolte av å være ansatt hos 
Tomren og de driver firmaet godt. Tom-
ren Transport AS og Tomren Container-
service AS kan bl.a. vise til Næringspri-
sen fra Vestnes kommune i 2016, i tillegg 
til å være en godkjent lærebedrift.

MOTTOK PRIS FRA KOMMUNEN: Karsten Tomren («Kakken»), Kåre Olav Monstad og Merete Frostad viser frem 
«Næringsprisen» tildelt bedriften i 2016 av Vestnes kommune. Foto: Heidi Rudaa

PÅ VEG TIL FRANKRIKE: Her kommer fersk 
laks fra Pure Norwegian, trygt levert fra 

Averøy av NLF-medlem Tomren Transport AS. 
Foto: Tomren Transport AS

Trafikktryggingspris 
2018 tildelt NLF avd. 
Sogn og Fjordane
NLF får stor oppmerksomhet for sitt tra-
fikksikkerhetsarbeid, spesielt i Sogn og 
Fjordane. Trafikksikkerhetsutvalget i 
fylket tildelte NLF Sogn og Fjordane  
trafikktryggingsprisen for 2018.

Medlemsmøte om EUs 
mobilitetspakke i Bergen 
den 27. september
NLF avd. Hordaland, Yrkestrafikkforbun-
det og Vestnorsk Transportarbeider- 
forening med felles møte om EUs mobi-
litetspakke og kabotasjekjøring.
Innlegg:
•  Helge Orten (H), leder av Transport  

og kommunikasjonskomiteen på Stor-
tinget

•  Kjetil Meaas (Bedriftsrådgiver), NLF
•  Dag Nordvik (Fagsjef Teknikk), NLF
•  Lin Andrea Guldbrandsen, YTF
•  Dag-Einar Sivertsen, NTF

Helge Orten innrømmet at noen folke-
valgte har for liten kunnskap om mobili-
tetspakkene. Han understreket likevel at 
det er liten sannsynlighet for at dagens 
forslag blir vedtatt.

Kjetil Meaas og Dag Nordvik mente 
at det er både positive og negative sider 
ved mobilitetspakkene, men det er kre-
vende å holde en fullgod oversikt siden 
innholdet endrer seg fra dag til dag.

VELFORTJENT PRIS: Fylkesordfører Jenny 
Følling og leder av trafikksikkerhetsutvalget i 
Sogn og Fjordane Noralv Distad overleverer 
prisen til NLF avd. Sogn og Fjordane, 
representert ved styremedlem Martin 
Bjørkhaug og regionsjef Jan-Ove Halsøy.
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Region 6  Trøndelag

Den 24. oktober besøkte vi 
skolene i Meldal kommune. 
På programmet sto Venner på 
veien. 

Første skole ut var Løkken Verk Montes-
soriskole. Dette er en privat montessori-
skole som ble etablert i 2012, og tok imot 
sine første elever til skoleåret 2012/2013. 
Frem til skoleåret 2014/2015 hadde skolen 
7 trinn, og fra dette skoleåret utvidet sko-
len tilbudet og er nå en barne- og ung-
domsskole. Skolen har i dag 130 elever 
fordelt på 10 trinn og 30 ansatte. Vi kjørte 
opplegget for 1.-3. trinn først og det var 
stort engasjement blant elevene. Alle kjen-
te en med arbeidsklær. De kunne også 
kjøre lastebil hvis det sto om det. Jeg ble 
mektig imponert da også alle hadde skutt 
elg. Det er tøft miljø på Løkken. Ungene 
var også bekymret over at de voksne ikke 
brukte refleks. Vi ble derfor enige om at 
alle skulle være reflekspoliti. De voksne 
som ikke bruker refleks vil bli arrestert og 
stengt inn på soverommet. Det blir fulle 
skoleklasser av slikt. Etter runde én kjørte 
vi programmet for resten av skolen.

Så gikk turen til Meldal barne- og ung-
domsskole. Skolen sto ferdig i januar 2013, 
og er en felles barne- og ungdomsskole for 
hele Meldal kommune. Skolens elevtall for 
skoleåret 2018-2019 er 299, hvorav 205 er 
på barneskolen og 94 er på ungdomssko-
len. Her besøkte vi 1.-2. trinn, til sammen 
58 elever. Engasjementet var like stort her, 
selv om ikke alle hadde skutt elg. Det 

kommer nok, vil jeg tro. Vi var så heldige 
at alle stemte med i sangen Slalom av Mar-
kus og Martinus. Deretter ble det lastebil-
kjøring utenfor skolen. Her var det mange 
som bestemte seg for å bli lastebilsjåfør når 
de blir stor. 

En stor takk til Hess Transport AS, 
Halseth Transport AS og Jordet Grustak 
AS som stilte med biler og mannskap. 

Venner på veien besøkte Meldal

DRØMMEDAG FOR DE SMÅ: Mange erklærte at de ville bli lastebilsjåfør etter denne opplevelsen. Leder av Orkladal 
Lastebileierforening, Øyvind Hess, var godt fornøyd med dagen. Foto: Roar Melum

ROAR MELUM rm@lastebil.no0
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Det er gjort mye godt arbeid for å åpne 
veger for tømmertransport. Tømmervogn-
togene på 24 meter og 60 tonn har sjelden 
problemer med fremkommeligheten. 

60 tonn inn, men ikke ut
Utfordringene har stort sett dreid seg om 
vektbegrensninger på en del av broene. 
Etter en grundig gjennomgang med 
kommunene og fylket har man fått 
oppjustert mange av disse, til glede for 
skognæringen og oss som kjører tømme-
ret. Det vi imidlertid ikke forstår, er at de 
samme strekningene ikke gjelder for  
modulvogntog. Det er greit å kjøre tøm-
mervogntog på 60 tonn inn til sagbruket, 
men når tømmeret har blitt til plank, da 
får vi ikke kjøre samme vekten ut igjen på 
modulvogntog. Forstå det den som kan. 

Økt totalvekt tjener alle
Et annet område er anleggstransport der 
man ved å åpne for nye kombinasjoner 
kan utnytte kjøretøyparken langt bedre. 
Ved å øke totalvekten vil vi kunne redu-
sere antall turer, noe som er bra for mil-
jøet, trafikksikkerheten og ikke minst 
økonomien. Her ligger det muligheter for 
å oppnå besparelser innenfor store pro-
sjekter, penger som for eksempel kunne 
brukes til å stoppe etterslepet på våre fyl-
kesveger. Med andre ord er det store mu-
ligheter, men håndbøker og regelverk 
setter en stopper for dette i dag. Derfor vil 
det være avgjørende at politikerne vedtar 
endringer som gjør at regelverket retter 
seg i større grad mot den teknologiske 
utviklingen.

Styremøte med 
spennende vedtak
Det ble også avholdt styremøte der flere 
viktige saker ble diskutert. NLFs vegstra-
tegi er ute på høring og vi kom frem til at 
her må det legges vekt på større rom for 
endring og utvikling innenfor driftskon-
traktene. 

Det jobbes med å få på plass en over-
ordnet samferdselsstrategi for Trøndelag. 
Et sentralt tema her vil være godstermi-
nal på Torgård. Dagens situasjon er at 
fremdriften nærmest har stoppet opp. 
Kostnadene ved en eventuell gjennomfø-
ring ligger i størrelsesorden 8,5 mrd., noe 
som blir vanskelig å forsvare ut ifra kost/
nytte-begrepet. I tillegg må man oppgra-
dere jernbanen mellom Oslo og Trondheim 
for å kunne utnytte investeringene fullt ut. 
Med dagens NTP og ikke minst realismen 
i gjennomføringsviljen, så er det etter min 
mening lite som tyder på at Torgård blir 
realisert som godsterminal for tog. 
En annen side ved dette er at man ønsker 
overføring fra veg til bane og sjø. Ser man 
overordnet på dette så er det etter min 
mening ikke godsgrunnlag nok for at 
både sjø og bane kan lykkes. Den nasjo-
nale godsanalysen konkluderte med at 
maks 7 mill. tonn kunne overføres ved 
hjelp av kraftige virkemidler. Med andre 
ord vil sjø og bane stå i direkte konkurran-
se med hverandre når det gjelder tilgang 
på store nok godsmengder for at de skal 
bli lønnsomme. Da er det bedre å samle 
satsingen mot en godsbærer slik at denne 
blir robust nok til å lykkes. Jeg mener at 
det riktige vil være godsoverføring til sjø. 
Her snakker vi om enorme forskjeller i in-
vesteringer til infrastruktur, noe som vil 
kunne frigjøre midler til andre presseren-
de infrastrukturtiltak, som for eksempel 
etterslepet på fylkesvegnettet.

Vedtak
NLF Trøndelag ønsker at Torgård godster-
minal bygges som en bil/bil-terminal med 
tilknytning til Heggstadmoen terminal. 
Det er også avgjørende at utbyggingen 
gjennomføres så raskt som mulig da dens 
funksjon er avgjørende for regional utvik-
ling i tråd med nullvekstmålet. Videre 
anbefaler vi at godsoverføring fra veg 
innrettes mot sjøtransport, noe som også 
vil bidra til større kostnytte i prosjektene 
innenfor fremtidens sjøfart.

Møte med statssekretær 
Anders B. Werp

ET GODT ARBEIDSMØTE MED STATSSEKRETÆREN: Å kunne sette seg ned og diskutere over en kaffekopp gir gode svar og 
ideer. Fra venstre: Børge Beisvåg (NiT), Pål Aglen (Veidekke Eiendom), Anna Ceselie Brustad Moe (NHO), Statssekretær 
Anders B. Werp og Paul Ingvar Dekkerhus (Nord-Trøndelag Havn Rørvik).

Den 18. oktober hadde vi gleden av å få møte statssekretær 
Anders B. Werp. Det ble et godt møte der vi blant annet 
satte søkelys på utfordringer og ikke minst muligheter ved 
modulvogntog. 
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Region 7  Nordland, Troms og Finnmark

Bedriften med base i  
Vestfold er også etablert  
med egne avdelinger i 
Nord-Norge. Der har de 
spesialisert seg både på 
distribusjon og flyfrakt,  
med egen terminal på  
flyplassen i Lakselv.

Da NLFs regionsjef besøker Mini- 
ekspress’ terminal i Lakselv, er avdelings-
leder Roy Tore Mathisen og Fred Persen 
godt i gang med å sette opp en komplisert 
logistikk-kabal. Her lastes dagligvarer 
som skal ut til butikkene i Finnmark, 
samtidig som de venter på flere biler fra 
kysten med levende kongekrabbe. Denne 
sendes med fly til Gardermoen for videre 
frakt til Østen. 

Investerer flere titalls millioner
De har bygget en stor terminal til 30 mil-
lioner kroner rett ved flystripa på Banak 
flyplass. I tillegg har de investert i biler og 
utstyr til ytterligere 30 millioner.  

– Dette er flyselskapet DHL sitt første 
hele driftsår her oppe. Og allerede i år lig-
ger vi an til å bidra til at Banak blir lands-
delens desidert største fraktflyplass. Kun 
Gardermoen, Flesland og Sola har høyere 
volum av flyfrakt enn Banak i Lakselv og 
Finnmark. Dette ville ikke vært mulig 
uten samlokaliseringen og ressursene til 
Miniekspress, forklarer Persen.

28 timer fra Lakselv til Oslo
Men slett ikke alt går på fly. For å sikre 
smidig frakt fra Lakselv til Oslo har  
Miniekspress utformet et effektivt system 
med sjåførbytter i Sverige. Slik unngår 
man at bilen blir stående mens sjåføren 
avvikler døgnhvilen på hotell eller i  
leilighet. På denne måten bruker de 28 
timer fra Lakselv til Oslo. 

– I våre regnestykker er kostnaden med 
å transportere sjåfører til destinasjoner for 
sjåførbytte lavere enn at bil og sjåfør står 
i ro i inntil 11 timer, sier Mathisen.

Kunne spart 400 vogntog i året
En av utfordringene Miniekspress nå står 
overfor, gjelder ruten fra Tromsø til Laks-    
elv. Her er det fornuftig å bruke mo-
dulvogntog for å frakte mest mulig gods. 
Men det lar seg ikke gjøre i dag: Fra den 
eneste døgnåpne tollstasjonen i Finnmark 

Kivilompolo og til Karasjok er det enda 
ikke åpnet for 60 tonn og 25,25 meter. De 
kan velge å bruke tollstasjonen ved Kara-
sjok, men det betyr nesten 20 mil lengre 
rute, i tillegg til at tollstasjonen har be-
grenset åpningstid.

– Vår bedrift alene kunne spart veinet-

Allsidig og fremoverlent satsing fra  Miniekspress

FRA VEGEN TIL LUFTA: DHL er nyetablert på Banak flyplass og mye sjømat finner vegen til Asia på denne måten. Allerede 
det første året viser driften positive resultater. Foto: Odd Hugo Pedersen

FRANK LAURITZ JENSEN flj@lastebil.no0
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tet og miljøet mellom Tromsø og Lakselv 
for over 400 vogntog i året hvis streknin-
gen ble åpnet for modulvogntog. I en tid 
med sjåførmangel vil økt bruk av mo-
dulvogntog være til stor hjelp, forteller 
Mathisen.

Allsidig og fremoverlent satsing fra  Miniekspress Høsttreffene i nord
Det ble lagt opp til fylkesvise høstmøter sammen med MEF også i år. 
På agendaen sto både faglig påfyll og underholdning.

Nordland
NLF Nordland avholdt sitt høsttreff helgen 21.-
23. september. I år hadde vi lokket med Åge 
Aleksandersen-konsert, men må vel bare inn-
rømme at oppmøtet ble mindre enn forventet. Vi 
fikk beklageligvis flere avmeldinger de siste 
dagene og dette påvirket selvfølgelig oppmøtet.
Høsttreffet var godt besøkt av våre samarbeids-
partnere og disse ble tildelt presentasjonstid 
mellom de faglige innleggene.

Det var tydelig at innleggene fra MEF-advokaten, Lederen fra SVVs Ressursavdeling og 
vår egen tekniske fagsjef Dag Nordvik fenget publikum.

Troms
Felles høsttreff med MEF synes å være en vel- 
lykket oppskrift i region 7. Troms var det siste 
fylket i region 7 som arrangerte felles høsttreff 
for medlemmer av MEF og NLF. Godt oppmøte av 
leverandører og medlemmer på leverandørtref-
fet på fredag kveld, samt en kombinasjon av 
leverandørvandring, minglemiddag og bar  
fungerer utmerket på disse treffene.

Lørdagens fagprogram var variert og interessant. MEF-advokat Tone Gulliksen dro oss 
igjennom arbeidstidsbestemmelsene. NAV holdt innlegg om inkluderingsdugnaden. Vår 
egen Dag Nordvik har full kontroll på vekter og dimensjoner, noe som kom til uttrykk i hans 
interessante foredrag.

Fylkesråd for samferdsel Ivar B. Prestbakmo og fylkesdirektør i SVV Rigmor Thorsteinsen 
orienterte om opphør av samordnet vegadministrasjon; i oppfølgingen ble det en panel- 
debatt om temaet. Tore Velten orienterte om status og muligheter i NLF i 2018.
Treffet ble avrundet med festmiddag på Radisson.

Finnmark
Godt oppmøte, interessant faglig program, flott 
leverandørutstilling og vellykket festmiddag. 
Dette er kortversjonen av årets høsttreff i Finn-
mark. Høsttreffet ble avholdt på Scandic hotell i 
Alta siste helga i september og hotellet ga en 
flott ramme rundt arrangementet. Circle K stakk 
av med prisen for beste utstilling og imponerte 
med deres nye «Tex Mex»-satsing.

Beklageligvis ble vår administrerende direktør Geir A. Mo sittende igjen på en flyplass i 
Sverige, men Alv Ervik, nestleder i forbundsstyret, loset oss trygt igjennom NLFs arbeid og 
fremtidsutfordringer.

HÅPER PÅ 60 TONN: Avdelingsleder Roy Tore Mathisen i 
Miniekspress håper det snart blir åpnet for bruk av 
modulvogntog mellom Tromsø og Lakselv. Foto: Odd Hugo 
Pedersen
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Trond Nordvik, 2770 Jaren
Som så mange andre NLF-ere har 50-åringen Trond Nordvik transportblod i årene. Bestefaren Arvid startet 
allerede i 1937, deretter kom faren Bjørn inn i næringen i 1967. Han kjørte på kontinentet for Nortrail, noe 
som garantert var en sterk faktor for at også Trond ble transportinteressert. Han tok førerkort på lastebil 
hos Lundstad på Gjøvik så fort han fylte 20 i 1988, og bare tre år senere var han en vaskeekte lastebileier 
da han kjøpte sin første storbil - en Volvo F12 trekkvogn. Trond har i dag to Mercedes Actros 2553 trekkvog-

ner som han både trekker traller og kjører containere med, primært på Østlandet for Nortrail og Norsteve i Oslo. Han er også 
engasjert i NLF lokalt på Hadeland. 

Knut Gulliksen, 3018 Drammen
Lille julaften fyller Knut Gulliksen 80 år. Bak seg har han en 
lang karriere både som sjåfør og lastebileier. Han begynte å 
kjøre hos faren Steingrim i 1960. Gulliksen AS har for wøvrig 
røtter tilbake til slutten av 1800-tallet. Knut har drevet med 
svært mye forskjellig: Flytting, containerkjøring, spesial-

transport med mer. Nå har han naturligvis blitt pensjonist, men Gulliksen AS 
lever i beste velgående med 16 vogntog av merket Scania. Nå er det sønnene 
som driver, og det er også kommet til et barnebarn som jobber i bedriften - for 
ordens skyld femte generasjon Gulliksen i transportyrket, i ubrutt rekke! Knut 
forteller at han gjerne blir med ut på tur i lastebilen når barnebarnet ringer. Han har totalt fem barnebarn og ett oldebarn, som 
holder pensjonisten i aktivitet på fritiden. I tillegg holder han seg oppdatert med alt som skjer i transportnæringen. En god bok 
og hytteturer med venner og familie blir det også tid til.
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Jubilanter:

80 år 
23.  Knut Haugen Gulliksen, 3018 Drammen

75 år
3.  Maynard Berge, 4337 Sandnes

6.  Magne O Flisram, 5704 Voss

31.  Kjell Torstein Owren, 2850 Lena

70 år
5.  Øivind Bergersen, 2411 Elverum

8.  Thom Chr Blix, 4824 Bjorbekk

15.  Ole Johan Nilsen, 3185 Skoppum

20.  Svein Hoff, 5258 Blomsterdalen

22.  Arvid Øia, 3622 Svene

26.  Jan Herleiksplass, 3580 Geilo

30.  Ingjald Græsli, 7590 Tydal

31.  Jan Normann Nymoen, 3825 Lunde

60 år 
3.  Asle Raade, 2760 Brandbu

9.  Geir Degermann, 4790 Lillesand

12.  Lars T Halseth, 7334 Storås

13.  Lars Jeistad, 2624 Lillehammer

14.  Håvard Eid, 7863 Overhalla

22.  Tom Steinar Kristiansen, 0988 Oslo

23.  Rune Enger, 1970 Hemnes

29.  Arne Magnus Myhrer, 1435 Ås

50 år
4.  Svein Erik Nilsen, 6612 Grøa

5.  Finn Ødegård, 3221 Sandefjord

7.  Hans Christian Strand, 0456 Oslo

9.  Trond Nordvik, 2770 Jaren

17.  Helge Olsen, 0668 Oslo

27.  Roar Lund ,2436 Våler I Solør

Fødselsdager i desember

Spylervæske

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.

Cleanline™ er 
Premium-produkter 

spesialtilpasset 
proffmarkedet

Prøv Cleanline og 
merk forskjellen!

EN FLEKSIBEL SAMARBEIDSPARTNER
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Forbundsstyret Fylkesavdelinger

REGION 1
Regionsjef J. Kristian Bjerke
Mosseveien 60, 1640 RÅDE
Mobil: 90 18 94 44
Faks: 22 20 56 15
E-post: jkb@lastebil.no 

ØSTFOLD
Fylkesleder Erik Graarud
Fredrikstad Transportforum AS
Titangaten 7B, 1630 GAMLE FREDRIKSTAD
Telefon: 69 35 72 72
Mobil: 90 97 20 85
Faks: 69 35 72 70
E-post: post@graarud-ftf.no

OSLO/AKERSHUS
Fylkesleder Nicolai Jakhelln
Jakhelln AS
Jølsenveien 26, 2000 Lillestrøm
Telefon: 63 88 99 30
Mobil: 97 55 58 00
E-post: snj@jakhelln.as

REGION 2
Regionsjef Guttorm Tysnes
Stolvstadvegen 1, 2360 Rudshøgda 
Mobil: 95 77 47 61
E-post: hedopp@lastebil.no 

HEDMARK/OPPLAND
Regionleder Odd Haakenstad
Odd Haakenstad Transport
Brovollvegen 73, 2730 ROA
Mobil: 90 61 88 15
E-post: odd.haakenstad@gmail.com

REGION 3
Regionsjef Olav Klasson Vefald
Direktør Smidthsgate 3, 3732 SKIEN
Mobil: 95 70 19 54
E-post: btv@lastebil.no

Regionsjef Roy N. Wetterstad
Mobil: 96 64 02 99
e-post: rnw@lastebil.no

BUSKERUD
Fylkesleder Per Madsen  
Postboks 596, 3412 Lierstranda 
e-post: per@pmconsult.no  
Mobil: 913 26 700

TELEMARK
Fylkesleder Frode Bjønnes
Bjørndalsjordet 51, 3740 SKIEN 
e-post: frode@fbtran.no  
Mobil: 948 24 804

VESTFOLD
Fylkesleder John Ove Villung
Vermelid Transport AS
Ravneveien 6, 3174 REVETAL
Telefon: 33 99 32 70
Mobil: 93 40 97 70 
E-post: jov@vermelidtransport.no

REGION 4
Regionsjef Reidar Retterholt
c/o Rolands, Mjåvannsveien 188,  
4628 KRISTIANSAND S
Mobil: 90 77 32 07
E-post: rr@lastebil.no 

ROGALAND
Fylkesleder Herman Andreas Berg
Sagbakken Sag AS
Askelandsvegen 4, 5570 AKSDAL
Mobil: 48 12 76 50
E-post: herman.berg59@gmail.com

AGDER
Fylkesleder Rita Elisabeth Birkeland
Bendiks Transport og Cementstøberi AS
Storemyrsletta 1, 4790 LILLESAND
Telefon: 96 51 20 00
Mobil: 41 53 52 42
E-post: rita@bendiks-transport.no

REGION 5
Regionsjef Jan Ove Halsøy
Søre Brurås 3, 5131 Nyborg
Mobil: 92 03 83 33
E-post: nlfvest@lastebil.no

Konsulent Heidi Rudaa
Gammelseterlia 12, 6422 MOLDE
Mobil: 40555826
E-post: hr@lastebil.no

HORDALAND
Fylkesleder Torgils Rogne
Olav Rogne AS
Liavegen 20, 5705 Voss
Mobil 91 37 49 81
E-post: torgils@online.no

SOGN OG FJORDANE 
Fylkesleder Rolf Olav Tenden
Tenden Thor Transport AS
Visnesvegen 15, 6783 STRYN
Telefon: 57 87 69 00
Mobil: 90 14 44 71
Faks: 57 87 69 01
E-post: rolfolav@tenden.no

MØRE OG ROMSDAL
Fylkessleder 
Finn Andre Fredvig-Erichsen
Fafe Trans AS
Notvollveien 1, 6456 SKÅLA
Mobil: 90 94 74 44
E-post: finn.andre@fafe.no

REGION 6
Regionsjef Roar Melum 
Kvenildmyra 5, 7093 TILLER
Mobil: 93 00 65 91
E-post: rm@lastebil.no

TRØNDELAG
Fylkesleder  
Gunni Kverndal Amundal
Henry Kverndal AS
Stilhaugen 34, 7170 Åfjord
Tlf: 72 53 16 34
Mobil: 48 07 52 96
E-post: postmaster@kverndal.no

REGION 7
Regionsjef Odd Hugo Pedersen
Postboks 194, 9156 STORSLETT
Mobil: 91 57 02 43
Faks: 94 76 23 79
E-post: troms@lastebil.no

Rådgiver Frank Lauritz Jensen
Stordalsveien 8, 8011 BODØ
Mobil: 91 63 12 54
Faks: 75 40 25 01
E-post:flj@lastebil.no 

NORDLAND
Fylkessleder Einar Endresen
Aksel Endresen Transport
Havnegt. 14, 8430 MYRE
Telefon: 76 13 36 26
Mobil: 41 62 62 19
Faks: 76 13 45 32
E-post: einar@endresentransport.no

TROMS
Fylkesleder Kari Workinn
Thor & Bjørnar Workinn AS
Kvaløyveien 332, 9016 Tromsø
Mobil: 91 10 76 97
Telefon: 77 68 74 35
kari@workinnas.no

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

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

Tore Velten
Forbundsleder

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

Hilde Natedal
Styremedlem, Region 3

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

Kjell Haugland
Styremedlem, Region 4

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

Sverre-Jan 
Rønneberg
Styremedlem, Region 5

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

Øyvind Lilleby
Styremedlem, Region 6

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

Bjørn Ivar 
Gunhildgard
Styremedlem, Region 2

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

Harry Nilsen
Styremedlem, Region 1

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

Alv Ervik
Nestleder, Region 7
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Faggrupper

E-post Mobil

Ledes av 
Sverre-Jan Rønneberg

 
sjr@lastebil.no

 
90 86 60 00

Fagansvarlig 
Thorleif Foss

 
tf@lastebil.no

 
41 40 35 99

Ressurspersoner

Region 1: Egil Nicolaysen

Region 2: Henrik Ånerud

Region 3: Torfinn Brenna

Region 4: Tor Bjarne Asheim

Region 5: Bjørn Rivenes

Region 6: Arnt Egil Aune

Region 7: Arnold Hauan

egil@nicotrans.no

heiki80@hotmail.no

torfinn@bat.no

tbasheim@online.no

bjorn@rivenes.no

ae@aune-transport.no

arnohaua@online.no

90 16 16 50

90 09 53 99

91 13 82 82

91 13 65 25

93 00 65 20

91 39 69 69

95 24 22 23

ANLEGG, VEI OG BRØYTING

E-post Mobil

Ledes av 
Kjell Haugland

 
kh@lastebil.no 

 
91 13 53 00

Fagansvarlig 
Jan-Terje Mentzoni

 
jtm@lastebil.no 

 
41 50 67 80

Ressurspersoner

Region 1: Bård Solberg

Region 2: Ørjan Bråthen

Region 3: John Erik Kjettorp

Region 4: Børre Leirvik

Region 5: Nils Anders Larsen

Region 6: Oddbjørn Kristensen

Region 7: Rune Holmen

bard@solbergtransport.no 

orjan.brathen@martinsen.no 

johnerik@dgm.no 

borre@myrvang-transport.no

nils-ala@online.no 

oddbjørn@kristensenstransport.no 

holmtran@online.no 

90 78 22 12

98 21 56 08

98 24 10 21

90 58 18 26

90 03 52 18

90 77 43 67

91 79 86 92

DISTRIBUSJON, LANGTRANSPORT OG ADR

BILBERGING 

E-post Mobil

Ledes av 
Øyvind Lilleby

 
ol@lastebil.no 

 
90 54 33 10

Fagansvarlig 
Dag Nordvik dn@lastebil.no 99 50 17 17 

Ressurspersoner

Region 1: Egil Haugen

Region 2: Kjell Jon Nyløkken

Region 3: Ivar Mustvedt

Region 4: Dag Grødum

Region 5: Inge Råheim

Region 6: Nils Erik Røe

egilh2@online.no 

kjell.jon@dyretransport.no 

ivarmust@online.no 

marit@oddgrodum.no 

inge@raaheim.no 

ne@nemo-transport.no 

90 95 78 52

90 06 61 99

99 45 21 61

90 82 97 93

91 66 57 57 

97 42 75 34

TØMMER, LANDBRUK OG LEVENDE DYR

TEKNISK GRUPPE

FAGGRUPPE VAREBIL

Ledes av
Heidi Dahl heidi@ts-sandefjord.no 92 03 00 30

Fagansvarlig
Kjetil Meaas km@lastebil.no 97 64 06 36

Ressurspersoner

Region 1: Ulrik Kristensen ulrik@lynbud.no 93 81 48 66

Region 2: Kurt Moe moes_transport@hotmail.com 90 59 79 03

Region 3: John Erik Kjettorp johnerik@dgm.no 98 24 10 21

Region 5: Pål Johannesen paal@emd.as 91 15 52 00

 E-post Mobil

Leder
Alv Ervik aer@lastebil.no 90 94 14 30 

Fagansvarlig
Frank Lauritz Jensen flj@lastebil.no 91 63 12 54 

Ressurspersoner 

Region 1:  Geir Homlund geir@bkranservice.com  92 85 78 76

Region 2:  Ove Thoresen post@bilberging.com 93 24 20 99

Region 3:  Dag Lie d-li2@online.no 90 57 66 41

Region 4:  Gunnar Hunsbedt gunnar@hunsbedt.no 95 25 70 00

Region 6:  Ann Kristin Fordal ann.kristin@viking-trondheim.no 95 89 72 67

Region 7:  Tor Sverre Isaksen torsverre@tsinorway.no 99 55 58 74

E-post Mobil

Ledes av
Harry Nilsen post@sorumtransport.no 90 82 80 29

Fagansvarlig
Dag Nordvik dn@lastebil.no 99 50 17 17 

Ressurspersoner
Region 1: Jan Slettevold jan@spesialtransport.com 95 89 30 50 

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

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

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

Region 6: Sverre Fordal  97 03 87 02

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

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

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

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

Kollegahjelpen alarmtelefon: 415 44 400

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

Adresse: Postnr.: Poststed:

Telefon: Mobil: Telefaks: E-post:

Eier/daglig leder: Fødselsdato:

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

Sted: Dato: Underskrift:

VERVET AV
Navn: Medlemsnr.:

  Jeg har lest og godtatt NLFs etiske regelverk.

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

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

Fylke Navn E-post MobilFylke Navn E-post Mobil

Kollegahjelpen

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

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

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

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

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

93 40 97 70
91 68 49 84 

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

91 87 91 00
41 50 72 00

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

48 12 48 60
91 18 76 24

91 81 72 43
91 69 30 59

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

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

99 52 69 96
91 39 69 69

48 04 12 08
99 21 71 15

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

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

90 62 41 88
91 74 78 98

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

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

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

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

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

jov@vermelidtransport.no
maritlun67@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

thmikals@online.no
yngve@ybh.no

Steinar Enderød
Ole Johnny Sørensen
Freddy Aasheim
Jon Brødremoen

Tor Vidar Frydenlund
Nicolai Jakhelln
Geir Homlund
Geir A. Mo

Guttorm Tysnes
Arne Trondsen
Tore Velten
Mai Grete Skjelsvold

Jon Magne Aspelund
Anders Grønbrekk
Odd Haakenstad
Oddbjørn Vestli
Åge Widme

Eva Karin Høgberg
Tom Pedersen
Per Arne Yri

John Ove Villung
Marit Lund

Anne Lise Øverland
Magne Årvik
Jon Reidar Solstad
Vivi Solstad

Robert Birkeland
Ellef Steller

Steinar Solberg
Kjell N. Nilsen
Kai Nilsen

Endre Krakk
Harald Reinertsen

Arne Marås
Frode Børven

Arne Steinar Indrebø 
Knut Øvrebotten
Andreas Skrede

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

Per Morten Storhaug
Arnt Egil Aune

Olav Skarsbakk
Harald Ulven

Karstein Larem
Kjell Fredrik Solberg
Fred Karoliussen
Nils Harry Jakobsen

Arnold Hauan
Elling Haukebøe
Ann Pauline Eliassen
Karianne Ervik

Torbjørn Mikalsen
Yngve B. Harila

Østfold

Oslo/
Akershus

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder 

Rogaland

Hordaland

Sogn og 
Fjordane
 

Møre og 
Romsdal

Sør- 
Trøndelag

Nord- 
Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark



nordeafinans.no

Nordea Finans har 
vært NLFs samarbeids-
partner siden 2008

• Hver låne- eller leasingkontrakt
innebærer økonomisk støtte til
NLF

• Vi har finansiert over 4000 biler
for NLF-medlemmer

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

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

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

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

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

10
 års samarbeid 

m ed NLF



71
15

8_
2 

In
ho

us
e 

N
O

uten å ta fri
Med helseforsikring i If har du og medarbeiderne dine 

tilgang til allmennleger når som helst og hvor som  
helst – helt uten egenandel. Om du trenger å snakke med 

en lege kan du enkelt gjøre det via video på mobilen. 

Konsultasjon med legene på KRY er inkludert i 
 helseforsikringen. Det betyr at du slipper å ta fri fra 
 jobben for å dra til lege om det gjelder enkle ting.

BESØK LEGEN

Vil du vite mer?
GÅ INN PÅ IF.NO/KONSULTASJON

I samarbeid med:

Helse- 
forsikring

i If


