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Tilbake i 1969, da vi først spleiset vår V8-motor med et Scania chassis, 
utgjorde 350 hk og 1245 Nm den kraftigste lastebilen i Europa. Men selv 
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Hvis du hadde vært flue på veggen på NLFs hovedkontor i disse 
dager, ville du blitt vitne til en nærmest elektrisk stemning. Alle 
som enhver arbeider med ett mål for øye, nemlig lanseringen av 
næringens nye «dating-app» for seriøs transport. 

Under den tradisjonsrike Arendalsuka i midten av august åpner vi 
portalen www.fairtransport.no for transportkjøpere, som da kan 
gå inn og enkelt søke, lese og komme i kontakt med medlems- 
bedrifter som oppfyller Fair Transport-kravene. På den måten kan 
en være helt sikker på at man bestiller transport fra de aller beste 
i klassen. Og det er nøyaktig det en NLF-bedrift skal være.

Samtidig kan vi i denne utgaven avsløre at vi fortsatt har et stykke igjen når det kommer til 
holdninger i trafikken. I en fersk Norstat-undersøkelse utført blant våre medlemsbedrifter 
fremgår det at hele fire av ti innrømmer å ha skapt farlige situasjoner som følge av ulovlig 
mobilbruk under kjøring. Dette er mer enn en dobling siden forrige undersøkelse i 2016, og 
vitner om en urovekkende utvikling. 

Hvis vi skal klare å bidra til en fortsatt nedadgående trend i antallet drepte og hardt skadde 
i trafikken, må vi alle ta et oppgjør med oss selv og våre egne holdninger. Nei, du har faktisk 
ikke en god nok unnskyldning for hvorfor akkurat du skal taste på telefonen. Den drar blikket 
bort fra kjøresituasjonen, og i det øyeblikket er du ikke bedre skikket til å ferdes i trafikken 
enn en person som kjører med alkohol og narkotika i kroppen.

Tenk derfor nøye og grundig over dette: Å bruke mobilen under kjøring kan sammenlignes 
med å kjøre i rus. Du kan i verste fall ende opp med å ta både ditt eget og andres liv. Telefon-
samtaler skal gå over Bluetooth. SMS, e-poster og sosiale medier må vente til bilen står i ro, 
utenfor trafikken. Hvis arbeidsgivere eller kunder ikke viser forståelse for dette, må det 
adresseres umiddelbart.

Dessverre snakker altfor få bedrifter om mobilbruk med sine ansatte. Derfor oppfordrer vi 
nå alle medlemsbedrifter til å sette av tid til å ta denne nødvendige samtalen. Den kan fak-
tisk redde liv. Slik kan vi alle bidra til at sommervegene blir enda tryggere, også i år.

Kjør pent - og god sommer!

Under den 
tradisjonsrike 
Arendalsuka i 

midten av 
august åpner vi 
portalen www.

fairtransport.no



Nye Volvo FH med I-Save kan redusere drivstoffskostnader med opp til 7%* – uten å gå på  
kjøreegenskapene eller produktiviteten. Volvo FH med I-Save er den ideelle løsningen for å redusere 
drivstofforbruket innen langtransport. Ved å kombinere den effektive D13TC-motoren og 
drivstoffbesparende funksjoner som kartbasert I-See, reduseres drivstoffkostnadene.

Jo lenger du kjører, desto mer kan du spare.
Volvo FH med I-Save er den ultimate langtransportbilen.

Volvo FH med I-Save

Spar drivstoff 
og behold den gode følelsen.

Les mer på: volvotrucks.no/i-save

* D13TC Euro 6 trinn D med drivstoffpakken for langtransport (I-Save) sammenlignet med 
D13 eSCR Euro 6 trinn D uten drivstoffpakke for langtransport. Den reelle drivstofføkonomien 
varierer avhengig av mange faktorer som bruk av konstantfartholder, faktisk topografi, 
sjåførens erfaring og værforhold.
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AKTUELT & SMÅSTOFF

– NLF-bedriftene overgår forventningene
Utskiftning til den nyeste og reneste mil-
jøteknologien går raskere enn forventet. I 
2018 kunne NLF-bedriftene melde om 
hele 63 prosent Euro VI-andel. Ikke nok 
med det: Hele 3 av 4 kjørte kilometer 
foretas nå med biler tilnærmet fri for for-
urensning.

– Vi ble svært fornøyd i fjor da andelen 
Euro VI-kjøretøy for første gang oversteg 
den magiske 50 prosent-grensen blant 
våre medlemsbedrifter. Nå viser årets 
undersøkelse at utskiftningstakten ikke 
bare fortsetter, men også øker, sier 
NLF-direktør Geir A. Mo.

Reduserer utslipp med 90 prosent
Fra 2016 til 2017 steg denne andelen fra 
40 til 50 prosent. Mens fra 2017 til 2018 
er økningen enda sterkere, fra 50 til 63 
prosent.

Den revolusjonerende  Euro VI-motor-
teknologien senker utslipp av nitro-
genoksider, NOX og avgasspartikler (PM) 
med over 90 prosent i forhold til tidligere 
generasjoner tunge kjøretøy. Rensetek-
nologien på Euro VI-lastebiler er så god 
at de ikke bare fjerner så å si alt NOx-ut-
slipp fra egen eksos; de bidrar også til å 

øke luftkvaliteten på dager med ekstra 
høy forurensing.

– Det er verdt å merke seg at denne 
teknologien først ble introdusert for fem 
år siden. Det sier noe om viljen til forny-
else blant norske transportbedrifter, sier 
Mo.

Nesten bare Euro VI-lastebiler i 2020
Da NLF la frem sin Euroklasseundersø-
kelse i 2017, beregnet man ut fra den 

foregående utskiftningstakten at Euro 
VI-andelen i 2018 ville ligge på 60 pro-
sent. Da tallene fra årets undersøkelse 
var klare, fikk man derfor en positiv over-
raskelse.

– NLF-bedriftene toppet forventninge-
ne og kunne i fjor melde om en Euro 
VI-andel på hele 63 prosent. Det gjør at 
vi nå med stor sikkerhet kan anslå at 9 
av 10 kjørte kilometer i 2020 vil bli utført 
med en Euro VI-lastebil.

HØY EURO VI-ANDEL: Kjøretøyparken blant NLFs medlemsbedrifter i 2018 er renere enn man forventet at den skulle bli.

Euro VI-andel 2018



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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1 544 tunge 
kjøretøy feil- 
registrert
En systemfeil skapte i mai problemer med mil-
jøklassifisering av nyregistrerte kjøretøy hos 
Statens vegvesen. Dette gjorde at blant annet 
over 500 nye lastebiler ble definert som «Euro 
0» av både Skatteetaten og bompengeselska-
pene. Vegvesenet har nå rettet opp feilen. 

Problemet kom først til syne da flere lastebi-
leiere reagerte på uvanlige regninger knyttet 
til nyregistrerte Euro VI-lastebiler. Dette hand-
ler i første omgang om den såkalte miljødiffe-
rensierte årsavgiften, som for Euro VI-kjøretøy 
skal ligge på 353 kroner, og betales enten årlig 
eller ved førstegangsregistrering. Eiere av las-

tebiler registrert etter 29. april 2019 fikk deri-
mot krav om en betydelig høyere årsavgift, 
hele 17 608 kroner, som er avgiften for kjøretøy 
av Euro 0-klasse. 

Tolkes også som Euro 0 i bomringene
Dette skapte også følgeproblemer for bomsel-
skapene. Disse henter Euroklassedata fra de 
samme systemene som Vegdirektoratet og 

Skatteetaten, og tolker dermed også disse 
Euro VI-kjøretøyene som Euro 0. Det kan i en-
kelte tilfeller bety nærmere dobbelt så høye 
bompengeutgifter.

Vegdirektoratet jobbet på spreng etter at 
feilen ble oppdaget og utstedte i begynnelsen 
av juni nye vognkort til totalt 1 544 lastebiler, 
busser og campingbiler som var rammet.

Seksjonssjef Heidi Øwre ved kontor for kjø-
retøygodkjenning og registrering i Statens 
vegvesen beklager det inntrufne og garanterer 
at alle berørte lastebileiere vil bli kontaktet av 
Vegvesenet og Skatteetaten.

– Vi vil påse at alle berørte kjøretøy får rikti-
ge data, slik at avgiftsberegningen til slutt blir 
riktig.

EN AV MANGE: Totalt er over 500 nye lastebiler registrert uten Euroklasse 
den siste måneden. Hagens Transport er et av flere transportfirmaer 
som har fått merke denne feilen økonomisk.

HAR RETTET FEILEN: Seksjonssjef Heidi Øwre sier at 
samtlige berørte lastebileiere vil bli kontaktet av 
Vegdirektoratet og Skatteetaten. Foto: Henriette Ekren 
Busterud, Statens vegvesen

EN AV MANGE: Totalt er over 500 nye lastebiler registrert 
uten Euroklasse den siste måneden. Hagens Transport 
er et av flere transportfirmaer som har fått merke denne 
feilen økonomisk.

Nordic Logistics Association (NLA) samlokali-
seres med sine tyske og franske søsterorgani-
sasjoner BGL og FNTR fra 1. august. Målet er 
å styrke samarbeidet mellom de vesteuro-
peiske transportforbundene i en tid hvor det 
kjempes hardt om næringens vilkår i EU.

– På denne måten vil vi bli bedre på å 
kommunisere, informere og viderebringe vårt 
felles budskap til de europeiske beslutnings-
takerne og på den måten forbedre vegtrans-

portmarkedet i årene som kommer, sier Flo-
rence Berthelot, generaldelegat for Fédération 
Nationale des Transports Routiers (FNTR). 
Hun tror at samlokaliseringen vil styrke ar-
beidet som gjøres på vegne av tusenvis av 
transportbedrifter.

Sammen vil NLA, BGL og FNTR represente-
re interessene til nærmere 30 000 transport-
bedrifter i Skandinavia, Tyskland og Frankrike 
i EU.

30 000 BEDRIFTER: NLA, BGL og FNTR samlokaliseres 
og styrkers. Fra venstre: Søren Hyldstrup Larsen 
(NLA), Isabelle Maitre (FNTR), Dirk Saile (BGL). Foto: 
Alexander Louvet

Nye Brussel-lokaler, nye muligheter



Hvordan bør vinterdrift utføres i framtida? 
Hvordan skal den løses? Hva bør forbedres? 
Dette er viktige og høyaktuelle spørsmål. 3. 
september inviterer NLF til seminar om vinter-
drift hvor du også kan bidra med din stemme. 

Etter en vinter med mye ulykker, omdisku-
terte kontraktsformer, krevende værforhold og 
trafikkbilde, er det mange som etterlyser en 
utvidet debatt rundt temaet vinterdrift. NLF 
inviterer derfor til en konstruktiv dialog mel-
lom veieiere/byggherrer, entreprenører og ut-
førende/underentreprenører. 

Store forandringer fra 2020
Det er spesielt ansvarsfordelingen og admi-
nistrasjonen av vinterdriften som nå er i end-
ring. Dette utløser en rekke spørsmål som må 
besvares. Hvordan vil fylkeskommunene 
håndtere vinterdriften når de overtar ansvaret 
for fylkesvegene? Og hvordan vil Nye Veier  

administrere sitt ansvar for vinterdrift på sine 
porteføljer?

I tillegg benyttes det mange ulike kon-
traktsformer og mange ulike oppgjørsformer, 
samt at man erfarer at utlyste kontrakter blir 
trukket tilbake fordi kostnadsrammene sprek-
ker.

Åpner for etablering av faggruppe
Alt dette, og litt mer, vil NLF forsøke å ta opp 
til diskusjon på seminaret 3. september i 
Oslo. Nye Veier, Statens vegvesen og Troms og 
Oppland fylkeskommuner vil være til stede. 
Fra entreprenørsiden kommer EBA (Entrepre-
nørforeningen - Bygg og Anlegg), samt NLF- 
medlemmer som har både erfaringer og me-
ninger om vinterdrift. I tillegg får man innlegg 
fra DIFI, som vil snakke om offentlig innkjøp, 
og fra NLF-advokatene, som vil forsøke å trek-
ke noen konklusjoner av seminaret med  

hensyn til hva NLF-medlemmene bør tenke på 
i denne nye situasjonen.

Etter at seminaret er avsluttet, inviteres 
alle frammøtte NLF-medlemmer til et kort 
møte for å drøfte muligheten for å etablere en 
faggruppe for vinterdrift. 

TID: Tirsdag 3. september 2019,  
fra 12.00 til 17.00

STED: NLFs forbundskontor, 
St Olavs gate 25, Oslo

(evt annet sted hvis mange deltakere)

OBS: Påmelding nødvendig –  
se www.lastebil.no for mer informasjon.

Bli med og påvirk debatten  
om vinterdrift



Sender en tanke til alle som
tror de jobber i åpent landskap

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

Foto: Tinagent/Andreas Kleiberg.

Den beste jobben fortjener den beste bilen.
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Mobilvett:

Ulovlig mobilbruk øker: 

Nå tar 
næringen 
grep
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UROVEKKENDE:  
Antallet distraksjonsrelaterte  

ulykker øker. Mange av disse kan 
knyttes til bruk av mobile 

 enheter under kjøring.
Alle foto: Stein Inge Stølen

Illustrasjonsbildet er en  
montasje
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Mobilvett:

Åtte av ti transportører 
opplever ulovlig bruk av 
smarttelefon under kjøring 
som en reell trussel mot 
trafikksikkerheten. Mange 
innrømmer også at de selv 
bryter loven. Nå går NLF 
og If ut med en mobil-
vett-kampanje for å skape en 
holdningsendring.

– Telefonen er et sentralt redskap i yr-
kessjåførenes hverdag. Man kommuni-
serer kontinuerlig med kunder, kollegaer 
og arbeidsgivere. Da er det en sentral 
forutsetning at dette under kjøring fore-

LIVSFARLIG UTVIKLING: Fire av ti yrkessjåfører i Norstats undersøkelse innrømmer ulovlig bruk av smarttelefon under kjøring. Det er mer enn en dobling fra forrige undersøkelse i 2016.

MÅ TA GREP: NLF-direktør Geir A. Mo oppfordrer alle medlemsbedrifter til å ta opp problemstillingen med sine ansatte.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0
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går gjennom bilenes Bluetooth-anlegg 
slik at man forhindrer alle farlige dis-
traksjoner, sier NLF-direktør Geir A. 
Mo.

Han ser alvorlig på funnene i den fer-
ske Norstat-undersøkelsen utført på 
oppdrag av NLF og If om mobilbruk og 
sosiale medievaner blant 250 vegtrans-
portbedrifter. Sammenlignet med fun-
nene fra forrige undersøkelse i 2016 kan 
man se en klar tendens til at ulovlig mo-
bilbruk utgjør en stadig større risiko i 
trafikken - også blant yrkessjåfører.

Dobbelt så mange innrømmer 
ulovlig bruk
Hele 80 prosent av respondentene oppgir 
at de tror ulovlig bruk av smarttelefoner 
under kjøring av lastebil er et problem på 
norske veger. Dette er en økning fra 66 
prosent i 2016. Samtidig oppgir hele 40 
prosent at de selv har opplevd farlige si-

tuasjoner bak rattet fordi man har brukt 
smarttelefonen ulovlig under kjøring. 
Dette er mer enn en dobling fra forrige 
undersøkelse.

– All statistikk viser at norske yrkes-
sjåfører er best i klassen på trafikksik-
kerhet, takket være grundig opplæring 
og jevnlig etterutdanning. Likevel er det 
helt klart at mange har et stort forbe-
dringspotensial når det kommer til bruk 
av smarttelefon under kjøring, sier Mo.

Han peker også på at dette slett ikke 
er et problem isolert blant yrkessjåfører, 
men i hele trafikkbildet for øvrig.

– 71 prosent oppgir at de også har sett 
andre bruke smarttelefon ulovlig under 
kjøring og med det skapt trafikkfarlige 
situasjoner. Vi har alle noe å lære her.

Bør bli flinkere til å ta opp temaet 
med ansatte
NLF-direktøren tror mange transportø-

rer har mye å gå på når det kommer til 
bevisstgjøring i egen bedrift.

– Undersøkelsen viser at bare 38 pro-
sent av bedriftene snakker om mobilvett 
med sine ansatte. Det er riktignok en 
oppgang fra forrige undersøkelse i 2016, 
men dette tallet burde vært langt høyere. 
Spesielt når åtte av ti opplever det som 
et reelt problem i hverdagen.

Han anbefaler alle bedrifter å ta opp 
mobilbruk med sine sjåfører, og samtidig 
drøfte mulighetene for å eliminere dis-
traksjoner.

– Det finnes nå flere tekniske løsnin-
ger som hindrer sjåføren å motta mel-
dinger eller samtaler utenfor bilens Blu-
etooth-system. Enkelte telefoner har 
dette tilgjengelig som standardutstyr 
allerede i dag. Vi oppfordrer alle til å 
utforske og implementere disse løsnin-
gene, sier Mo.

USUNNE HOLDNINGER: Når man taster på telefonen under kjøring, flytter man blikket fra vegen i flere sekunder av gangen. Dette kan være like alvorlig som å kjøre beruset. 
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– I dag er det stadig færre som kjører i 
ruspåvirket tilstand på norske veger. Det 
er resultatet av et årelangt holdningsska-
pende arbeid. Dessverre ser vi at bruken 
av håndholdte enheter øker. Hele 80 pro-
sent i undersøkelsen oppgir at de tror 
ulovlig bruk av smarttelefoner under kjø-
ring av lastebil er et problem på norske 
veger, og dette kan være vel så farlig som 
ruskjøring, sier Ivar Martinsen, konsern-
direktør for bedriftsmarked i If.

Dårlige mobilvaner truer ikke bare liv 
og helse i trafikken. Nå kan det også 
straffe seg økonomisk hvis det skulle vise 
seg at en skade eller ulykke har oppstått 
som følge av distraksjon knyttet til ulov-
lig smarttelefonbruk. 

– Når man bruker mobile enheter i tra-
fikken øker risikoen for farlige situasjoner 
betraktelig, og dette er stadig oftere årsa-
ken til ulykker. Hele 71 prosent oppgir 
også i undersøkelsen at de har sett andre 
bruke smarttelefon ulovlig under kjøring 
og med det skapt trafikkfarlige situasjo-
ner. Dette ønsker vi å ta på alvor, forteller 
Martinsen. 

Spesielt viktig for yrkessjåfører
Når tunge kjøretøyer blir innblandet i en 
ulykke, kan skadene bli store og alvorlige. 
Derfor har også storbilsjåfører et spesielt 
ansvar i trafikken, mener han.

–  Å bruke mobile enheter mens man 

kjører kan sees på som like alvorlig som å 
kjøre med alkohol eller andre rusmidler i 
kroppen. Derfor er det viktig at det dyr-
kes frem en god sikkerhetskultur i bedrif-
tene også når det kommer til dette.

På bakgrunn av økningen i ulovlig mo-
bilbruk føyer If nå inn følgende punkt i 
forsikringsvilkårene:

«Under kjøring/bruk av 
motorvognen skal ikke 
mobiltelefon, nettbrett 
eller andre mobile enheter 
benyttes annet enn via 
handsfree-system for bruk 
i bil».

– Ved å endre vilkårene ønsker vi at 
forsikringstakerne skal bli mer bevisst 
hvordan de forholder seg til mobile enhe-
ter under kjøring, og at vi forhåpentlig på 
denne måten oppnår en preventiv effekt, 
avslutter Martinsen.

ENDRER VILKÅRENE: If vil komme ulovlig bruk av mobile 
enheter under kjøring til livs. Konserndirektør for 
bedriftsmarked Ivar Martinsen varsler nå endringer i 
forsikringsvilkårene som gjenspeiler dette. Foto: If

Mobilvett:

– Like alvorlig 
som ruskjøring
De fleste av oss ville ikke engang vurdert å sette seg bak 
rattet etter å ha inntatt alkohol. Likevel bedriver mange av 
oss en adferd i trafikken som er minst like farlig. Derfor 
strammer If nå inn forsikringsvilkårene og åpner for avkort-
ning hvis man avdekker ulovlig mobilbruk som ulykkesårsak.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0
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Dette er NLF 
og Ifs mobil-
vett-regler
Hvordan skal man forholde 
seg til håndholdte enheter i 
kjøretøyet? Her finner du 
svaret. 

1.  Når du kjører, bruk  
telefonen bare til tale  
og kun gjennom godkjent 
håndfrisett eller  
tilkobling.

2.  Hvis tilgjengelig,  
bruk låsefunksjoner  
som hindrer distraksjon 
under kjøring.

4.  Skal du sette opp anrop, 
bruk talestyring eller den 
integrerte telefonløsningen 
i bilen. Taste gjør du når 
bilen står stille og ikke  
er en del av trafikken.

5.  Bruk aldri sms, e-post  
eller sosiale medier på 
telefon eller nettbrett  
mens du kjører.

6.  Kjør alltid til side og  
stopp ved behov for 
endring i navigasjons-
systemer.
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Mens ekspressfortolling til 
nå har vært et testprosjekt, 
rulles denne digitale løsning- 
en i nær framtid ut til både å 
gjelde flere tollstasjoner og 
tollprosedyrer. Er det på tide 
å «hoppe på toget»? 

Siden september 2018 har det norske toll-
vesenet testet ut løsninger for digital gren-
sepassering. Disse bygger på:

1.  Elektronisk informasjon før grense- 
passering – om gods, bil og sjåfør

2.  Elektronisk risikovurdering og tollbe-
handling før grensepassering

3.  Elektronisk grensepassering og automa-
tisk fristilling av godset 

Fornøyde pilotbedrifter
Flere NLF-bedrifter har vært med som 
«forsøkskaniner» ved transporter Sveri-
ge-Norge over Ørje. 

– Ut fra de tilbakemeldinger vi har fått 
er pilotbedriftene svært fornøyd med å 
kunne kjøre i hurtigsporet og på grønt lys 
over grensen, så fremt de har kunnet fram-
skaffe underlagsinformasjonen i tide, for-
teller seniorrådgiver Olav G. Hermansen.

Til høsten forventes utvidelser av  
ekspressfortollingen til Svinesund. Og da 
er plutselig atskillige flere NLF-medlem-
mers trafikker berørt.

Flere tollprosedyrer vil bli omfattet 
av ekspressfortolling
Tolletaten er klokkeklar i sin strategi: 
Framtidens tollbehandling er digital – og 
endringene er varige. Ekspressfortolling er 
nå i ferd med å utvides til ikke bare å gjel-
de direktefortolling, men også transitterin-

ger, direktekjørte varer, samt midlertidig 
innførsel og gjeninnførsel.

– Og vi snakker ikke om en fjern fram-
tid, men om endringer i 2019 og 2020. En 
klar melding var også at den særnorske 
ordningen med direktekjøring vil bli faset 
ut, sier Hermansen.

Dessverre er ennå ikke trafikker  
Norge-Sverige – eller eksportforsendelser 
fra Norge – med i ordningen. Men det 
jobbes aktivt mot svenske myndigheter, og 
EU, for å få dette på plass.

Kan luke ut useriøse aktører
Det skal oppgis informasjon om registre-
ringsnummer på så vel bil som evt. henger, 
samt navn og fødselsdato på sjåfør i tillegg 
til vareinformasjonen i tolldeklarasjonen. 
Dette har til nå ikke vært vanlig ved gren-
sekryssende transporter. Sett fra et NLF-
ståsted kan dette anses som et nyttig tiltak 
for å luke ut transportfirmaer som ikke har 
«rent mel i posen».

Hva med forsendelser med flere vare-
mottakere?

– Det er ikke til å stikke under en stol at 
de aller fleste forsendelsene i prøveprosjek-
tet har bestått av «full loads», med en eller 
eventuelt to mottakere, og har vært basert 
på veletablerte forretningsforbindelser. 
Både tollvesenet og transportørene nå har 
klare ønsker om å utvide ekspressfortolling 
til også å gjelde så vel partloads- som 
stykkgodsbiler, sier Hermansen. 

Konkret jobbes det med en løsning der 
flere kan innrapportere data til samme  
manifest.

– Det er en utbredt oppfatning om at det 
ikke er tekniske spørsmål som er hoved- 
utfordringen, men snarere hvorvidt han-
delspartnerne og transportører evner å 
legge om arbeidsmåter og rutiner, altså 
være tidligere ute med nøyaktig informa-
sjon, ikke minst underlagsinformasjon i 
handelsfakturaen. 

Bør din bedrift delta?
– Enhver transportør med internasjonale 
trafikker må selvsagt på fritt grunnlag  
vurdere om de vil melde seg på som delta-
kere i ekspressfortollingen eller ikke, for-
teller Hermansen. 

Han trekker likevel frem en rekke for-
deler ved løsningen:
•  Færre manuelle prosedyrer og automati-

serte prosesser frigjør tid
•  Ekspressfortolling vil gi økt forutsigbar-

het, du vet mer nøyaktig hvor lang ting 
transporten tar

•  Trafikkmengden på de store grenseover-
gangene vil øke og øke. Derfor vil for-
skjellene mellom å passere på grønt eller 
stå timevis i kø bare bli større og større i 
årene som kommer

•  Tollvesenet prioriterer opp digitale løs-
ninger og ned «papirtigrene». Det  betyr 
i klartekst at det vil bli stadig tydeligere 
hvor servicen til næringslivet går opp – 
og hvor den trappes ned

Vil du ha mer informasjon? 
Logg deg inn på www.toll.no/ekspressfor-
tolling.no, send en e-post til Ekspressfor-
tolling@toll.no, eller ring 970 38 986.

Viktige 
utvidelser 
på gang

Ekspressfortolling:

UTVIDES: Pilotprosjektet med ekspressfortolling som har pågått på Ørje har gitt positive erfaringer. Nå forbereder 
Tollvesenet neste fase. Foto: Tolletaten

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0
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– Bil og veg er en viktig del av kulturarven 
vår. Et samlet museum for veghistorie og 
kjøretøy vil gi de som kommer hit en hel-
hetlig historie, fortalte museumsdirektør 
Geir Atle Stormbringer i 2017, da kon-
trakten for bygging av det nye kjøretøyhis-
toriske museet ble signert. 

Siden den gang har ting gått i rekordfart 
- i alle fall i norsk offentlig forvaltnings-

sammenheng. Halvannet år senere står 
museet klart, med en samling som presen-
terer et rikholdig og bredt spekter av norsk 
kjøretøyhistorie.

– Innholdet i samlingen er satt sammen 
på bare fire måneder. Jeg er veldig stolt av 
mine ansatte her på museet, fortalte 
Stormbringer under åpningen.

Norges 
kjøretøyhistorie 
samlet under 
ett tak

Bildespesial:

I juni åpnet Norsk kjøretøyhistorisk museum på Hunder-
fossen. I den nye samlingen finner bilentusiastene mange 
kjente høydepunkter, men også en rekke overraskelser. Nå 
kan alle og enhver besøke utstillingen og få øynene opp for 
landets rikholdige - og for mange, ukjente - kjøretøyhistorie.

SPENTE BESØKENDE: Hele 3 500 bilentusiaster tok turen til Hunderfossen for å delta på åpningen av Norsk kjøretøyhisto-
risk museum.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

DONERTE BILSAMLING: Tidligere samferdselsminister Ketil 
Solvik-Olsen har ikke bare fått æren av å bidra politisk, 
men også rent innholdsmessig. Entreen er smykket med 
hans private modellbilsamling.

ERKLÆRT FOR ÅPNET: Ketil Solvik-Olsen fikk 
æren av å gjennomføre snorklippingen, siden 
det var han som godkjente prosjektet som 
daværende samferdselsminister. Her sammen 
med statssekretær Tommy Skjervold (i midten) 
og konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud (til 
venstre).
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MUSEUMSDIREKTØREN: Geir Atle Stormbringer er stolt 
over samlingen han kan presentere i det nye museet.

ANDRE TIDER: Da denne SBF-lastebilen gjorde tjeneste på 
1920-tallet, ble den sjelden utsatt for punkteringer til 
tross for å bli utsatt for datidens elendige vegstandard. 
Det var fordi den kjørte på kompakthjul uten luft.

ET VANLIG SYN: Mang en lastebilsjåfør begynte sin karriere i en slik Chevrolet, både før og etter krigen. Med toppventilert 
rekkesekser gjorde den stort sett nytten og trakk godt. Dette eksemplaret ble kjøpt hos Sandefjord Bilcentral A/S i 1936 
av brødrene Hans og Håkon Gallis. Med denne kjørte de både meieriprodukter og trevirke. Sistnevnte er presentert her, 
med sin smarte Isachsen-løsning på slep.

EN ANNERLEDES VAREVOGN: Etter Tysklands kapitulasjon 
ble all fast eiendom og kjøretøy overtatt og forvaltet av 
Direktoratet for fiendtlig eiendom, og deretter solgt videre 
til privatpersoner og firmaer. Slik havnet denne Hanomag 
Einheitz-PKW-en i hendene på snekkerne Ole og Arne 
Lund-Riise, som konstruerte det flotte påbygget i tre av 
høy kvalitet. Og nei, bakstillingen har ikke fått seg en 
trøkk. Denne bilen har nemlig både firehjulstrekk og 
firehjulsstyring!
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Første og siste spadetak av 
Solvik-Olsen
Hele 3 500 mennesker hadde tatt turen 
til Hunderfossen for å delta på åpningen 
i begynnelsen av juni, som ble slått 
sammen med Motortreffet 2019 på Lille-
hammer. Arrangementet hadde utvilsomt 
et høytidspreg over seg, med store folke-
mengder, staselige veteranvogner i både 
stor og liten utførelse, samt formell snor-
klipping med statsråder og direktører. Vel, 
snorklipping blir vel noe feil - båndet ble 
faktisk kuttet med en spade, nemlig spa-
den som daværende Ketil Solvik-Olsen 
satte i jorda på samme sted under oppstar-
ten av byggeprosjektet. Derfor var det 
slett ikke upassende at det også var 
Solvik-Olsen som fikk æren av å gjen-
nomføre åpningen, sammen med statsse-
kretær Tommy Skjervold i Samferdsels-
departementet og konstituert vegdirektør 
Bjørne Grimsrud.

Mange øyeåpnere
Selve utstillingen byr på mange historiske 
høydepunkter, deriblant en spennende 
gjennomgang av den rikholdige bilbyg-
gertradisjonen som vokste frem etter år-
hundreskiftet og var spesielt levende i 
mellomkrigsårene. Hvem visste for ek-
sempel vi har hatt over 270 karosseribyg-
gere i Norge? Eller at vi var først ute med 
bygging og bruk av flerakslede kjøretøy?

Transportnæringens endeløse kreativi-
tet blir også presentert. Mange kjenner 
nok til vedgassgeneratorbilene, som i ra-
sjoneringstider kunne kjøre på treflis, også 
kalt knott. I tillegg får man eksempler på 
tilhenger- og påbyggernæringens viktige 
rolle i samferdselshistorien, deriblant en 
kreativ Isachsen-tømmerhenger fra 1936.

Dynamisk utstilling
Museumsdirektør Stormbringer garante-
rer at man alltid vil finne noe nytt når 
man besøker Norsk kjøretøyhistorisk mu-
seum.

– Utstillingen er dynamisk, så det gjør 
ingenting om du har besøkt oss tidligere. 
Vi har mye historie å fortelle, og det vil 
stadig skje forandringer her.

Så hvis du har planer om å dra forbi 
Lillehammer-traktene i løpet av sommer-
ferien, er det vel verdt å sette av noen ti-
mer for å fylle på med motorhistoriske 
inntrykk.

SORTRYKENDE MILJØBIL: Det er ikke bare i dag vi snakker 
om å kjøre på biodrivstoff utvinnet av trevirke. Når 
tilgangen på bensin og diesel var dårlig, tydde 
transportnæringen til andre alternativer, som 
vedgassgeneratorer. Disse ble fôret med treflis, også kalt 
knott, og var et kjent skue under krigen, gjerne fulgt av 
et sort røykteppe. Knotten brant nemlig ikke helt rent...

EKTE NORSK KREATIVITET: Denne farkosten er noe så sjeldent som en midtmotorisert «automobilslede», hvor 
sjåføren sitter over bakakselen, bak motoren, mens passasjeren sitter over forakselen, foran motoren. Dette var 
før kollisjonstestingens tid. Karosseriet er bygget i tre og bilen veier bare 300 kg, og vinterstid kunne forhjulene 
byttes ut med meier.

Bildespesial:
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TREAKSLET PIONÉR: En av samlingens største 
høydepunkter må sies å være dette beistet av en bil. Da 
Clarin Mustad viste frem sin farkost i 1917 fikk den mye 
oppmerksomhet. Kanskje først og fremst grunnet 
størrelsen (det er ikke tilfeldig at den ble kalt 
«Giganten»), men også på grunn av de mange tekniske 
innovasjonene. Etter sigende skal dette være det tidligste 
eksempelet på bruk av boggi på bil noensinne, og i 
tillegg var det styring på den fremste boggiakselen og 
bremser på alle fire bakhjul.

GOD STEMNING: Været spilte ikke alltid på lag, men dagen 
ble likevel svært spesiell for alle de 3 500 oppmøtte 
under åpningen av museet.

SJELDEN ØSTERRIKER: På sekstitallet var Steyr et kjent navn i lastebilnæringen. I dag er det bare et hundretalls registrerte 
Steyr-er igjen, de fleste av disse traktorer. Heldigvis tas denne 64-modellen godt vare på av eier Erling Raade.

HEDRET ÅPNINGEN: En rekke veteranlastebiler tok turen til Hunderfossen for å representere flere elementer av norsk 
transporthistorie.

BAMSETE MERCEDES: Trond Dahl tok turen til Hunderfos-
sen i sin flotte 1956-modell Mercedes-Benz LS 325 4x4, 
som nylig ble ferdigstilt etter en mangeårig restaure-
ringsprosess. Les mer om eieren, som fyller 70 år denne 
sommeren, på jubilantsidene.
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Av totalt 34,4 millioner 
kroner som ble tildelt norske 
transportbedrifter gjennom 
Enova, gikk hele 80 prosent 
til NLF-bedrifter. Nøkkelen 
har vært god oppfølging og 
dialog mellom medlemsbe-
driftene, NLFs rådgivere og 
Enova. 

Enovas tilskuddsordning for energiledel-
se i transportbedrifter pågikk i perioden 
2016 til 2018, og ble avviklet ved nyåret. 
Enova har nå gjort opp regnskapet og i 
mai publiserte bransjenettstedet Tungt.no 
en gjennomgang av tildelinger i vegtrans-
portnæringen. Der ble det tydelig at mes-
teparten av bevilgningene gikk til 
NLF-bedrifter: Hele 27,8 millioner kro-
ner, nærmere 80 prosent av de totale til-
delte midlene, ble bevilget til transport-
bedrifter med NLF-medlemskap. I 
gjennomsnitt utgjorde dette i overkant av 
400 000 kroner per bedrift.

– God gevinst på medlemsavgiften
Bedriftsrådgiver Jens Olaf Rud har stått 
sentralt i NLFs pådriverarbeid for å få 
medlemsbedriftene til å benytte seg av 
Enova-ordningene, og har i praksis fun-
gert som en mellommann. Han er ikke 
overrasket over tallene.

– Det har vært en spennende og given-
de prosess å følge bedriftene gjennom 
søknadsprosessen, og ikke minst tildelin-
gene. Mange har fått en skikkelig 
aha-opplevelse og lært nye måter å få ned 
energiforbruket på. Det handler om hold-
ninger, rutiner og ikke minst kunnskap 
om defensiv kjørestil, sier Rud.

I praksis har Enova-ordningen gitt be-
driftene økonomisk støtte for å senke 
energibruken. Man har rett og slett fått 
penger for å spare penger. Når dette bud-
skapet først ble formidlet til NLF-bedrif-

tene på en skikkelig måte, var det ikke 
rart at mange valgte å søke om tilskudd.

– Dette har vært en formidabel gave-
pakke, ikke bare til næringen, men for 
alle. Disse bedriftene har gjennomført et 
program hvor de har dokumentert be-
traktelige kutt i forbruk og utslipp. Det 
tjener hele samfunnet på, forklarer Rud.

En viktig stolpe i Fair Transport
Selv om energiledelsesprogrammet nå 
formelt sett er avsluttet, er arbeidet med 
utslippskutt blant NLF-bedriftene så vidt 
bare begynt.

– Vi fungerer som rådgivere knyttet til 
bruk av alternative drivkilder og drivstof-
fer, noe som vil spille en stadig større 
rolle i tiden som kommer, sier Rud. 

Nå ser han frem til å følge opp arbeidet 

med bedriftene gjennom Fair Tran- 
sport-programmet.

– Mange av bedriftene som har mottatt 
Enova-støtte er også engasjert i vår Fair 
Transport-satsing. Energieffektiv drift er 
også miljøvennlig drift, noe som er en av 
kjerneverdiene i Fair Transport-program-
met.

Samtidig vil Rud også utfordre Enova 
til å se på suksessen som energiledelses-
programmet har vært når de vurderer nye 
tilskuddsordninger.

– Dette har fungert veldig bra. Nå får 
vi også stadig bedre teknologi og mulig-
heter til å dokumentere miljøarbeidet på 
detaljnivå. Vi tror og håper at dette vil 
avstedkomme enda bedre tilskuddsord-
ninger for transportnæringen i fremtiden, 
avslutter bedriftsrådgiveren.

NLF-bedrifter har fått 27,8 millioner 
kroner i Enova-tilskudd

ENOVA-VINNERNE: Fra venstre: Bedriftsrådgiver Jens Olaf Rud, NLF; Stein Ove Kristensen, Kristensen Transport AS; Per 
Arne Bergli, Per E. Kristiansen Transport AS; Karoline Madsen Dahl, KB Tangen Transport; Geir Prytz Heen, Veglo AS; 
Jorunn Landsverk og Øyvind Øyen, Sandvik Transport; Marie Tranaas Skjærvik, Enova; Tore Olsen, Transferd; Olav 
Skarsbakk, Skarsbakk Transport; Tor Karlsen, Sørum Transport; Jan-Einar Opgård, Oleif Simensen Transport; Monica 
Simons, Sørum Transport; Finn Arve Megard, Hauer AS; Nils Huus, Transferd.

EN AV MANGE: Fair Transport-bedriften Tamnes Transport 
er en av totalt 68 NLF-bedrifter som har fått tilskudd 
gjennom Enova-programmet.

NLFS FAIR TRANSPORT-FOTSOLDATER: Prosjektleder Eivind 
Karikoski, bedriftsrådgiver Kjetil Meaas og bedriftsrådgi-
ver Jens Olaf Rud.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

Enova:
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De fleste i lastebilnæringen har en godt 
utviklet radar for spenstige kjøretøy. Der-
for legger mange litt ekstra tanke bak når 
man velger seg en personbil for privat-
bruk. I disse dager med usikker verdiut-
vikling på bruktmarkedet kan det samti-
dig være skummelt å binde for mye 
penger i et enkelt kjøretøy. Da velger 
mange leasing som et kompromiss. 

Appellerer til både lommeboka  
og følelsene
Mange ender da opp med en helt ålreit 
«hyllevare-bil». Men må det egent-
lig være slik? Det mener i alle 
fall ikke NLFs samarbeids-
partner Nordea Finans, 
som nå åpner for privat-
leie av personbil gjennom 
selskapet NF Fleet.

– Vi har tilbudt gunstig 
finansiering av lastebiler 
og annet utstyr for NLFs 
medlemmer i over 10 år. Når 
vi nå utvider tilbudet til også å 
gjelde finansiering av privatbiler for 
alle ansatte i NLF-bedrifter, ønsker vi å 
tilby noe som er litt utenom det vanlige, 
og som appellerer til både lommeboka og 
følelsene, sier markedssjef Jan Egil Sand-
stad i Nordea Finans.

Nærmere 400 hk og 600 Nm
Med seg på laget har han Azad Hadjar-
pour, som er salgs- og markedssjef i NF 
Fleet Norge. Han er stolt over å kunne 
presentere en bred palett av topputstyrte 

personbiler til svært gunstige medlems- 
priser. Selv har han en klar favoritt: 
BMW X5 xDrive45e iPerformance.

– Vi har greid å sette sammen et leas-
ingtilbud på denne bilen som jeg ikke tror 
noen kan slå oss på. Her får du utrolig 
mye bil for pengene.

Det er en påstand det er vanskelig å 
argumentere imot. For dette er en kraft-
pakke av en bil, med nærmere 400 hk og 
600 Nm fra en sprek rekkesekser i kom-
binasjon med en sterk elmotor og firehjul-
strekk. Den leverer prestasjoner som 

knapt er til å tro, med akselera-
sjon fra null til hundre på 5,6 

sekunder og elektrisk rek-
kevidde på hele 80 km 
(WLTP). Sistnevnte 
gjør at dette slett ikke 
bare er en skinn-hy-
brid, slik mange tidli-

gere batteri-SUV-er har 
vært. Her kan du faktisk 

klare deg med elmotoren 
alene i de aller fleste hverdags-

lige kjøresituasjoner. 

Perfekt for de som vil ha det  
lille ekstra
Utstyrsnivået er det heller ingenting å si 
på, med M-sportspakke, panorama-glas-
stak og innovasjonspakke med i prisen. 
Og ja, hva er prisen, spør du? For en full-
spekket, splitter ny X5 med 400 hk, in-
klusive vinterhjul og full service- og ved-
likeholdsavtale, ber NF Fleet bare om  
7 500 kroner i måneden.

– Denne prisen gjelder ikke bare for 
bedriftseierne, men også for alle ansatte i 
NLF-bedrifter som mottar eller kan mot-
ta kjøregodtgjørelse, forteller Hadjarpour.

Han tror dette er en av de aller beste 
leasingtilbudene på markedet i dag.

– For de som er ute etter det lille ekstra, 
skal det godt gjøres å finne en bedre to-
talpakke enn dette. Men vi tilbyr også 
andre biler til like fordelaktige priser. 

Flere miljøvennlige alternativer
I første omgang kan NF Fleet tilby føl-
gende fire modeller i tillegg til X5-en:

•   Skoda Octavia 150HK DSG Laurin & 
Klement 4x4 stasjonsvogn

•   Mitsubishi Outlander PHEV 2,4 Plug-
in Hybrid EV Instyle+ 4WD

•   BMW i3 120AH 184HK S 5-dørs

•   BMW X1 xDrive20d 190hk auto

Nordea Finans er tydelige på at de øn-
sker å gjøre miljøvennlige og drivstoff-
gjerrige biler tilgjengelig for NLF-med-
lemmene.

– En del av satsingen handler om å bi-
dra til å senke energibehovet og utslippet 
også fra privatbilene blant de NLF-ansat-
te. Derfor har vi både hel- og delelektris-
ke biler i flåten, som vi kontinuerlig vil 

Denne kan bli din 
for bare 7 500 kroner 
i måneden

Nordea Fleet:

Nordea Finans lanserer nå privatleie av personbil for alle 
ansatte i NLF-bedrifter. Satsingen markeres med et knall- 
tilbud som bør få hårene til å reise seg for alle med litt  
ekstra bilinteresse.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0
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utvide og fornye i takt med teknologiut-
viklingen, sier Sandstad.

– Men det skader jo heller ikke at vi 
samtidig kan tilby biler som er trivelige å 
kjøre, skyter Hadjarpour inn med et smil.

SJELDENT TILBUD: Azad Hadjarpour og Jan Egil Sandstad 
i NF Fleet og Nordea Finans er stolte over å kunne tilby 
BMW X5 45e Hybrid til rekordlav leasingpris for ansatte i 
NLF-bedrifter. (Merk at bilen på bildene er dieselutgaven 
- hybriden har noen kosmetiske forskjeller og er først 
forventet til Norge i løpet av sommeren.)

Tre års leieperiode. Total kjørelengde: 45 000 km.

Startleie: kr. 128 738,-. Månedsleie: kr. 7 500,-.

Totalpris: kr. 394 983,- (vil variere med rentenivået).

Forutsetter kredittgodkjenning. Forbehold om pris- og avgiftsendringer.

Dette er NF Fleet
NF Fleet er et samarbeid mellom Nordea og ALD – Europas største selskap 
for skreddersydd finansiering og administrasjon av biler. NF Fleet har over 
4 000 biler på vegen i Norge og har både bedrifter og privatpersoner som 
kunder.

Hva er privatleie?
Dette er en finansieringsform som er i sterk vekst. Med privatleie slipper du å ta risikoen 
for at bilen taper seg raskt i verdi og kan forholde deg til et fast, månedlig leiebeløp. 
Dette gir forutsigbarhet og trygghet. Når leieperioden er over leveres bilen tilbake til for-
handler. Ved privatleie forplikter du deg til å leie en bil i en avtalt periode, normalt tre 
eller fire år. Normalt betales en engangsleie (også kalt startleie eller kontantandel) på  
10 % i tillegg til den månedlige leien.

Hvem gjelder tilbudet for?
Tilbudet gjelder alle ansatte i bedrifter som er medlemmer i NLF. Det forutsettes at den 
ansatte mottar/kan motta kjøregodtgjørelse.

Hva er inkludert i leien?
Leien inkluderer rente og avdrag i leieperioden. Service og vedlikehold er også inkludert i 
hele leieperioden. Valgfrie tilleggsprodukter er forsikring, bombrikke, drivstoffkort, dekk-
hotell m.m.

Hva med kostnader ved innlevering av bilen?
Når bilen leveres tilbake, forutsettes det at den er vedlikeholdt og ikke kjørt lenger enn 
avtalt. Hvis det er skader ut over normal slitasje (bulker, riper, interiørskader etc.) må 
dette dekkes.

Hvordan går jeg fram?
Ta kontakt med NF Fleet på tlf 67 10 87 40 eller mail tilbud.no@nffleet.com.Det vil også 
komme en egen link med nærmere informasjon på NLFs nettsted www.lastebil.no.

NLF-leasingtilbud:

Følgende elementer er inkludert i månedsleien:
•   Comfort Access
•   Tonede ruter
•   Hengerfeste
•   Panoramasoltak
•   Acoustic Glazing
•   Frakt og leveringsomkostninger 

Oslo

•   Service- og vedlikeholdsavtale
•   Vinterhjul
•   Metallic lakk
•   Skinninteriør
•   M-sportspakke
•   Innovation-pakke
•   Travel-pakke

BMW X5 xDrive45e  
iPerformance First Edition
Ladbar hybrid, 3- liters bensinmotor 
pluss elmotor. 

Kombinert effekt:  394 hk
Kombinert dreiemoment:  600 Nm
0-100 km/t: 5,6 sek.
Toppfart:  235 km/t
Elektrisk toppfart: 140 km/t
Elektrisk rekkevidde (WLTP): 80 km
Forbruk (WLTP): 0,19 l/mil
CO2-utslipp: 49 g/km
Bagasjerom: 500 - 1 716 liter



GPS-jammere i lastebiler:

– Et spørsmål 
om tid før det setter 
liv og helse i fare
UTSEENDET KAN LURE: Denne tilsynelatende uskyldige dingsen kan i verste 
fall koste liv. Den sender ut støysignaler som slår ut GPS-er i bred omkrets 
rundt kjøretøyet og kan skape store problemer for et ambulansehelikopter 
under redningsoppdrag. Alle foto: Stein Inge Stølen.



– Et spørsmål 
om tid før det setter 
liv og helse i fare

Dette er GPS-jamming
Alle former for global satellittnavigasjon - forkortet til GNSS - baseres på  
signaler som sendes fra satellitter i bane rundt jorda. Disse opererer innen 
samme frekvensområde, gjerne rundt 1 500 - 1 600 MHz. Signalet som mottas 
i din telefon eller i bilens navigasjonssystem, er relativt svakt og derfor enkelt 
å forstyrre. Ved å sende ut støysignaler i samme frekvensområde, vil ikke 
satellittsignalene bli oppfattet av mottakerne som befinner seg i nærheten av 
støykilden. En GPS-jammer som monteres i 12-voltsuttaket på en bil, er mer 
enn sterk nok til å forstyrre GPS-systemer i opptil en kilometers radius – også 
opp i lufta. Dette til tross for at utstyret gjerne oppgis å ha en rekkevidde på 
bare noen få meter.

GÅR I SVART: Når man flyr i dårlig sikt er man ofte 
helt avhengig av instrumentene. Når disse plutse-

lig faller bort, kan det være svært ubehagelig.
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Luftambulansen slår alarm 
om en økende bruk av såkalte 
GPS-jammere. Bare det siste 
året har et tjuetalls oppdrag 
blitt forstyrret av støysignaler. 
Mange av disse har kommet 
fra ulovlig utstyr montert i 
lastebiler.

GPS-jamming har blitt et kjent begrep i 
media de siste månedene, kanskje først og 
fremst på grunn av russernes bruk av støy-
signaler i sammenheng med stridsøvelser, 
som også har påvirket GPS-tjenester på 
norsk side av grensen. Men det er slett ikke 
bare i militærsammenheng at såkalt 
GPS-jamming er et tema.

Mandag 4. mars i år: Basesjefspilot Bent 
Næss i Luftambulansetjenesten fører Air-
bus H135-helikopteret inn i den siste inn-
flygingen mot basen ved Ahus på Løren-
skog. Værforholdene er dårlige, 
det er tåke og begrenset sikt. 
Han har akkurat manøv-
rert fartøyet over en 
strømledning ved Ka-
rihaugen da kartene 
som advarer om far-
lig terreng og even-
tuelle hindre plutse-
lig går i svart. Nå må 
piloten stole på lokal-
kunnskapen for å lose 
helikopteret trygt fram 
de siste kilometerne til lan-
dingsplassen. Heldigvis var det 
ikke pasient om bord på denne turen. 
Hvis sikten hadde vært enda dårligere, 
som den ofte er i akkurat dette landskapet, 
og Bent hadde hatt en pasient om bord, 
kunne situasjonen fort ha blitt kritisk.

GPS-jammer var montert i parkert 
lastebil
Luftambulansetjenestens nyeste helikop-
tre har kort responstid og er ofte et avgjø-
rende ledd i ulykkesberedskapen. Samtidig 
er de fullspekket med avansert utstyr som 
er avhengig av kontinuerlig kontakt med 
satellitter for å fungere optimalt. Denne 
teknologien er sårbar og vil raskt bli satt ut 
av spill ved tilsiktet sabotasje ved for ek-

sempel GPS-jamming. Nå opplever de 
også en økning i antallet epi-

soder hvor helikoptre blir 
utsatt for slike støysig-

naler. 
Hendelsen som 

inntraff 4. mars er 
bare en av om lag 
20 registrerte 
hendelser det sis-
te året. Synderen 

skulle den gang 
vise seg å være en 

liten dings kjøpt på 
internett, montert i si-

garettuttaket på en parkert 
lastebil på Karihaugen.

Kjører på «motorveger» i lufta
Pilot Bent Næss husker fortsatt reaksjonen 
han fikk da han ble utsatt for GPS-jam-
ming mens han satt bak spakene.

– Det første jeg tenkte, var «skitt - hva 
feila nå?». Heldigvis kjente vi ganske raskt 
igjen symptomene fra lignende tilfeller 
med bortfall av GPS-signaler.

Det er flere grunner til at slike situasjo-
ner fort kan bli kritiske. 

– Operasjonene våre baserer seg mer og 
mer på instrumentflyging. Vi vil helst 
unngå å fly for høyt, da kan kald luft og 
fuktighet forårsake ising som hindrer at 

helikoptrene fungerer optimalt. For å fly 
så lavt som mulig og samtidig så trygt som 
mulig, har vi noen «motorveger» i lufta, 
som i stor grad baserer seg på GPS-signa-
ler. Vi trenger derfor full GPS-dekning, 
ikke bare når vi kjører i rutenettet, men 
også for å komme raskt opp og ned. Dette 
gjelder spesielt i inn- og utflygingsfasene 
til mange sykehus. Akuttoppdrag er helt 
avhengig av hurtig respons, slik at det ikke 
går viktige minutter tapt i lufta, forteller 
Næss.

Flere av rutenettene som benyttes av 
Luftambulansetjenestens helikoptre går 
langs trafikkerte bilveger. 

– Hvis det er dårlig sikt hender det at vi 
også flyr lavt over vegene. I Norge går 
mange veger gjennom dalstrøk med bratt 
terreng på hver side. Hvis det da kjører en 
bil med GPS-jammer på vegen som gjør 
at vi mister våre digitale hjelpemidler, kan 
dette bli krevende for mannskapet.

Kan bety at man ikke kommer frem 
i tide
Selv om flere inn- og utflyginger har blitt 
avbrutt på grunn av GPS-jamming, har 
heldigvis ikke Luftambulansetjenesten så 
langt måttet avbryte et oppdrag med pasi-
ent om bord. Men det er bare flaks.

– Vi har hatt så mange situasjoner hvor 
vi er utsatt for jamming. Det er bare et 

GPS-jammere i lastebiler:

ADVARER: Basesjefspilot Bent Næss har selv opplevd å bli utsatt for GPS-jamming flere ganger. Ved en anledning klarte 
man å spore signalet til en jammer montert i en parkert lastebil.

Vi har hatt så mange situasjoner 
hvor vi er utsatt for jamming. Det er 
bare et spørsmål om tid før det skjer 

på en dag med dårlig vær, 
og vi flyr med en pasient 

i helikopteret

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0



Både Luftambulansetjenesten og Nkom har forsøkt å danne seg et bilde av den 
typiske brukeren av GPS-jammere, og motivasjonen som ligger bak. Basert på de 
tilfellene som er avdekket har de lansert følgende teorier:

•  Flåtestyringssystemer: Ansatte i firmaer hvor kjøretøyene er utstyrt med 
GPS-sporing kan ha interesse av å gjøre seg usynlig for flåtestyringssystemene og 
for eksempel utføre et uautorisert transportoppdrag og ta pengene i egen lomme, 
eller benytte kjøretøyet til private formål.

•  GPS-basert bompengeinnkreving: I flere europeiske land benyttes GPS til inn- 
kreving av bompenger. Bruker man jammer, kan man i prinsippet lure seg unna.

•  Skjule tyvgods: Hvis man driver med vinningskriminalitet vil en GPS-jammer 
sette eventuelle sporingsmekanismer ut av spill.

•  Juksing i GPS-baserte spill: I takt med den økende populariteten til GPS-baserte 
spill som Pokémon GO, ser man også en tendens til at manipulering av GPS- 
signaler også blir mer vanlig. Ved å lure andre spillere med forstyrrelser på 
GPS-frekvensene, kan man oppnå fordeler i spillet.

Hvem bruker GPS-jammer, og hvorfor?

spørsmål om tid før det skjer på en dag 
med dårlig vær, og vi flyr med en pasient i 
helikopteret.

Hvis det skulle skje, kan pasienten mis-
te kritiske minutter på veg til livreddende 
behandling på sykehus. 

– I verste fall betyr det at man 
ikke kommer frem i tide. 

VIKTIGE SYSTEMER: Stadig større deler av redningsopera-
sjonene baserer seg på systemer som bruker GPS-signa-
ler. Derfor kan målrettede støysignaler være en reell 
trussel mot pasientenes sikkerhet.
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Unntatt Oakley

Som NLF medlem får du:

Tilbudet varer til og med 14. juli 2019, og kan ikke benyttes med andre tilbud og rabatter.      

-35%
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GPS-jammere i lastebiler:

Det er hevet over enhver tvil at bruk av 
GPS-jammer i kjøretøy ikke bare er 
strengt ulovlig, men også i verste fall kan 
true liv og helse når redningstjenestene 
opplever signalforstyrrelser. Til tross for 
at det både er ulovlig å kjøpe, besitte og 
bruke slikt utstyr, er det dessverre altfor 
enkelt å få tilgang til GPS-jammere over 
nettet. Mange er heller ikke klar over 
hvor sterke de faktisk er. For selv om pro-
dusentene gjerne reklamerer med 3-5 
meters virkningsradius, kan de i praksis 
skape problemer for GPS-mottakere i 
opptil en kilometers omkrets.

Styrken er også svakheten
Samtidig er metoden som brukes for å 
jamme GPS-ene også relativt enkel å 
oppdage: For å sende ut støysignaler, må 
man bruke en radiosender. Og alle radio-
signaler som sendes ut, kan måles. Jo 
kraftigere de er, jo enklere er de å oppda-
ge. Ifølge Nkom sender en GPS-jammer 
ut signaler som er omtrent tusen ganger 
så sterke som de man bruker i en typisk 
DAB-adapter, som sender FM-signaler 
fra DAB-mottakeren til bilens radio.

Hvis man ønsker å finne ut om det kan 
være montert en GPS-jammer i trans-
portbedriftens kjøretøy, er det flere ting 
man kan gjøre. Første punkt er å foreta en 
visuell inspeksjon. Hvis du finner utstyr 
med strømtilgang montert i lastebilen 

som ikke burde være der, kan det være 
grunn til å gå nøyere til verks. Det er slett 
ikke sikkert at utstyret er en GPS-jam-
mer, men for å avkrefte eller bekrefte det-
te, må du vite om det sendes ut radiosig-
naler. Den enkleste måten å finne ut 
dette på, er å bruke en radiofrekvensde-
tektor.

Billig og lett tilgjengelig
NLF-Magasinet bestilte en detektor av 
typen Eilimy G-319 gjennom en nettbu-
tikk for 400 kroner. Den er tilgjengelig 
både på Amazon.com, Aliexpress.com og 
Zbest.com. Med høy sensitivitet og et 
bredt deteksjonsfelt skal den enkelt kunne 
oppdage signalene fra en GPS-jammer.

Deretter ble det utformet et eksperi-
ment hvor to identiske Volvo FH-lastebi-
ler ble parkert side om side. Den ene av 
disse utstyrte vi med en radiosender med 
lik styrkegrad som en GPS-jammer. Ek-
sperimentet som fulgte var veldig enkelt: 
Kunne man ved hjelp av denne detektoren 
oppdage signalene fra «GPS-jammeren» 
montert i lastebilen?

Det er både enkelt og billig å skaffe seg utstyr som kan 
avsløre en aktiv GPS-jammer. Vi har testet det i praksis 
- og ja, det fungerer.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

BESTÅR TESTEN: NLF-Magasinet lykkes i å oppdage en 
«GPS-jammer» montert i en parkert lastebil med denne 
detektoren til 400 kroner. Alle foto: Stein Inge Stølen.

Slik kan du selv 
avdekke ulovlige 
GPS-jammere



Slik testet vi
TRINN 1: Eliminere 
feilkilder
Først ble alle mobiltelefoner i 
nærheten satt i flymodus, 
slik at detektoren ikke pluk-
ket opp signaler fra disse. 
Så ble mottakerens føl-
somhet kalibrert slik at 
ikke utstyret reagerte på 
bakgrunnsstøy fra øvrige 
omgivelser. Bilene ble stå-

ende med motorene avslått 
og tenningen av, slik at det 

heller ikke ble plukket opp for-
styrrelser fra motorenes strømge-

neratorer. «GPS-jammeren» var 
montert i den ene lastebilens 

12-voltsuttak som fortsatt ga strøm et-
ter at man slo av tenningen.

TRINN 2: Test av kjøretøy  
uten radiosender
Deretter begynte selve testen. Først før-
te man detektoren over hytta på lastebi-
len uten innmontert radiosender, og her 
fikk man naturligvis ikke noe utslag 
hverken ved utvendig eller innvendig 
scanning, utover bakgrunnsstøy. Det 
viser at det i utgangspunktet ikke skal 
komme radiosignaler fra en parkert las-
tebil med avslått tenning.

TRINN 3: Test av kjøretøy 
 med radiosender
Så gikk man videre til den andre laste-
bilen. Så fort detektoren ble ført opp 
mot frontruta på førerhytta, ga den et 
tydelig utslag med en jevn og kontinu-
erlig pipelyd. Denne lyden forsvant så 
fort radiosenderen ble demontert. 

Konklusjon
NLF-Magasinet lykkes i å «oppdage» 
radiosenderen som var montert i den 
ene lastebilen ved hjelp av en radiofre-
kvensdetektor til 400 kroner. Eksperi-
mentet viser at det på denne måten 
også er mulig å avdekke ulovlige GPS- 
jammere.

SLIK SER DEN UT: Når en 
GPS-jammer er montert i en 
lastebil, kan den se slik 
ut. Men det finnes også 
batteridrevne enhet- 
er som kan skjules 
for det blotte øye. 
Derfor må man 
ofte bruke en 
detektor for å 
avdekke støy-
signalet. 
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– Etter at vårt nye velferds- og administra-
sjonsbygg sto klart i fjor, bestemte vi oss 
for at vi måtte ha en åpen dag i forbindelse 
med firmaets 80-årsjubileum. Vi setter 
umåtelig stor pris på at så mange hadde 
lyst til å se hvordan vi har det. Denne 
dagen vil vi leve lenge på, forteller Birgit 
Grimstad, personal- og økonomiansvarlig 
i Sigurd & Ola Grimstad AS.

Ola-delen i navnet, Ola Grimstad, var 
daglig leder frem til 2011, da sønnen Arvid 
overtok. Han er fortsatt aktiv som sjåfør 
og hovedaksjonær i selskapet og en sentral 
skikkelse både i planleggingen og gjen-
nomføringen av jubileumsarrangementet.

– Viktig for lokalmiljøet
Forbundsleder Tore Velten tok selv turen 
til Gausdal under feiringen. Han håper at 
andre bedrifter tar inspirasjon av Sigurd & 
Ola Grimstads initiativ.

– Det er en god mulighet til å gi publi-
kum et innblikk i virksomheten og tyde-
liggjøre den viktige rollen transportbedrif-
ter har både i samfunnet og ikke minst i 
lokalmiljøet. Firmaer som dette genererer 
mange arbeidsplasser og kan bidra til en 
sunn næringsutvikling langt utover sin 
egen bransje.

Sigurd & Ola Grimstad AS 80 år:

Inviterte til 
lastebilfest
Sigurd & Ola Grimstad AS fyller 80 år i 2019. Dette  
markerte de ved å åpne dørene og la publikum få en smak  
av transporthverdagen, samt en god dose mat og underhold-
ning på kjøpet.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

NYE LOKALER: Sigurd & Ola Grimstad AS inviterte til åpen dag i bedriftens nye bygg i Gausdal. Foto: EE Einstad Nordre «GRIMSTAD-FAMILIEN»: Bedriften teller mer enn 60 hoder fordelt på sjå        fører, mekanikere og administrasjon. Foto: Sigurd & Ola Grimstad AS

VARIERT BILPARK: Bedriften har et førtitalls 
lastebiler som utfører oppdrag i mange 
forskjellige bransjer, blant annet tipptransport, 
kran- og anleggstransport, langtransport og 
maskintransport. Foto: Sigurd & Ola Grimstad AS



GENERASJONSBEDRIFT: Sigurd & Ola Grimstad AS ble grunnlagt i 1939 av Sigurd 
Grimstad og ført videre av Ola Grimstad (bildet), som trådte ut av lederrollen i 2011. 
Han er fortsatt aktiv som sjåfør og hovedaksjonær. Foto: Sigurd & Ola Grimstad AS

«GRIMSTAD-FAMILIEN»: Bedriften teller mer enn 60 hoder fordelt på sjå        fører, mekanikere og administrasjon. Foto: Sigurd & Ola Grimstad AS
STOLT NLF-BEDRIFT: Fra venstre: NLFs forbundsleder Tore Velten, Birgit Grimstad, NLFs regionsjef for innlandet Guttorm 
Tysnes, Tone Røysom og Arvid Grimstad. Foto: Sigurd & Ola Grimstad AS

UNDERHOLDNING: Både store og små lastebilentusiaster 
fikk noe å kose seg med under Sigurd & Ola Grimstads 
åpne dag. Foto: Sigurd & Ola Grimstad AS
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Skal selge 
en halv 
million 
boller i 
sommer
Bolleland på Espa har blitt 
en institusjon både i tran- 
sportnæringen og for ferie-
folket. Dette året går det  
mot rekord, med 1,8 mil- 
lioner boller som salgsmål. 
Bli med bak disken og se 
hvordan bollefolket for- 
bereder til storinnrykk.

– Akkurat nå har vi en enkeltbestilling 
inne på litt over tusen boller, kan Jonas 
Bakke fortelle. Han er en av flere ansatte 
på Bolleland på Espa, som ved siden av 
den regulære bensinstasjonsdriften også 
jobber iherdig for å holde disken fylt av de 
berømte bollene.

Bolleturister i buss fra byen
Daglig leder Rune Gulbrandsen forteller 
at han har avslått en hel rekke forret-
ningstilbud. Hvis han hadde sagt ja, kun-
ne det muligens vært en Bolleland-avde-
ling i USA akkurat nå, i tillegg til 
butikker ellers rundt i Norge. Men det er 
Espa som gjelder for Rune.

– Vi har fått tilbud om det utroligste. 
Men jeg har takket nei til alt. Vi kunne 
ha drevet alle bensinstasjonene i området, 
men det er ikke jeg interessert i. Mange 
vil ha oss til Oslo også. Men det er en 
bevisst strategi å bli på Espa. Det finnes 
faktisk folk som tar buss opp fra byen for 
å spise boller her.

Det kommer også jevnlig kunder inn-
om som bestiller den største pakken på 
hundre boller.

– Det var en innom tidligere i dag. Han 
fikk hundre boller over disken, han. Vi 
tenker ikke noe over det.

Kan selge 17 000 boller på en dag
Når NLF-Magasinet er på besøk, ligger 
det «bare» 30 000 boller på lageret. Rune 
forventer å selge 4-5 000 i løpet av dagen, 
som han beskriver som relativt rolig. Men 
snart begynner ferietrafikken. Og det er 
han forberedt på.

– Det kommer et helt vogntog med 
boller hit, og så fyller vi opp både fryse-
lageret, kjølelageret og heverommet. På 
de beste dagene selger vi mellom 16 000 
og 17 000 boller. På en god uke går det 
110 000 stykker!

Bruker «Kinametoden»
I bolledisken finner man en hel rekke sor-
ter. Men sjefen kan avsløre en hemme- 
lighet.

– Vi bruker Kinametoden. På asiatiske 
restauranter er det ofte bare noen få  
retter som brukes som grunnstamme, og 
så serverer man varianter av dette. Her har 
vi i utgangspunktet kun fire typer boller, 
men disse kan du få i totalt åtte slag.

I sommermånedene juli og august  
forventer Rune at det vil gå en halv mil-
lion boller.

– I fjor solgte vi boller og kaffe for 22 
millioner kroner. Det er dette vi lever av, 
og det er derfor vi kan ha så mange an-
satte.

Har solgt boller i 20 år
Formelt sett har Bolleland 20-års-
jubileum i år, men Rune vil først feire til 
neste år fordi butikken ble åpnet sent på 
året 1999. Da begynte de med et enkelt 
kjøleskap.

Men hva er egentlig sjefens favoritt-
bolle?

– Jeg elsker den med karamell. Jeg 
prøver mye annet rart, men kommer  
alltid tilbake til karamellen.

Espa-boller:

BOLLEKONGEN: På en god uke selger Rune Gulbrandsen 110 000 boller. I sommer kan det gå 10 000 hver eneste dag. 
Alle foto: Stein Inge Stølen.

«KINAMETODEN»: Bolleland har åtte forskjellige 
bolleslag, som igjen er basert på fire «grunnboller».

TROR PÅ BOLLEREKORD I 2019: Før året er omme forventer 
daglig leder Rune Gulbrandsen at Bolleland har solgt 
nærmere 1,8 millioner boller.STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0



ALAAS.NOI samarbeid med  
Norges Lastebileier-forbund

NLF HAR  
VALGT ALÅS
SOM SIN LEVERANDØR AV ALKOLÅS

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

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

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

Serviceavtale:

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

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

Kontakt vår salgssjef Jørn Nicolaisen i dag: 
 992 86 624
 jn@alaas.no
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Moss og omegn vogn-
mannsforening, stiftet  
18. mai 1939, feiret nylig sitt 
80-årsjubileum. Men røttene 
kan spores mye lengre tilbake 
enn som så.

Når en ligger bak en lastebil i trafikken, 
tenker dessverre en del uvitende sjeler at 
verden hadde vært mye bedre uten disse 
store kjøretøyene. Det mente definitivt 
ikke Hans Ødegård og hans kolleger, da 
de dagen etter Nasjonaldagen i 1939 stif-
tet Moss og omegn vognmannsforening. 
Nylig feiret foreningen seg selv og sine 80 
år på vegen.

Det var en stolt lokalavdelingsleder i 
Moss og omegn vognmannsforening 
(MOVF), Per Esben Kristiansen, som 
kunne ønske nærmere 100 personer vel-
kommen til 80-årslaget hos Bertel O.Ste-
en AS i Moss. Foreningen som ble stiftet 
en vårdag for 80 år siden er fremdeles me-
get vital og oppegående og en aktiv delta-
ker i debatten rundt Moss fremtid og ut-
vikling.

Seksti øre per høyballe
I sin nåværende form ble foreningen stiftet 
18. mai 1939 og det første styret besto av 
formann Hans Ødegaard, kasserer Arne 
Nilsen, styremedlem Martin Svartberg og 
styremedlem Ludvig Andresen. De var 
engasjerte transportører som la grunnlaget 
for en næring som også i dag opplever 
sterkt vekst.

Men foreningen kan spores så langt til-
bake som 17. desember 1893. Den gang 
talte man 41 medlemmer som hver hadde 
innbetalt kontingenten på kr. 0,50 (denne 
ble året etter hevet til kr. 1,-).  Foreningen 
gikk blant annet inn for innkjøp av felles 
fôr til hestene, der prisen var seksti øre per 
høyballe. Foreningens medlemmer holdt 
godt sammen, og det ble bestemt at hester 
ikke skulle lånes ut til ikke-medlemmer. 

Fra hest til lastebil
Foreningen hadde også den gang sitt fur-
terom. I regnskapet over utstyr til dette er 

det blant annet oppført spyttebakker til kr. 
0,75 og kortstokker til kr. 1,40. En viktig 
del av foreningens arbeid var å fastsette 
kjørepriser for medlemmene.  Som eksem-
pler kan nevnes: Kr. 1,50 til kr. 2,- for kjø-
ring i Moss, langtur til Karlshus kr. 5,50, 
samt tomtekjøring kr. 6,-. 

Foreningsvirksomheten ble tatt opp 
igjen i mai 1907, men etter 1913 finnes det 
ingen protokollert foreningsvirksomhet.  I 
krigsårene var det egne regler for hva las-
tebileierne skulle ha med seg når de måtte 
på oppdrag. I denne perioden ble lastebilen 
et mer og mer vanlig innslag i bybildet og 
før andre verdenskrig satte i gang, var hes-
ten fullstendig utkonkurrert. Bilen skulle 
være forsynt med 10 liter bensin eller 1 
hektoliter knott, og sjåføren skulle med-
bringe forpleining for en dag og frakk eller 
et ulldekke til en dags virke.

Uten lastebilen stopper Moss!
Som primus motor i foreningen bør nev-

nes Karl Nygaard som formann i til 
sammen 18 år.  Han var også formann da 
foreningen gikk inn i fylkesavdelingen. 
Foreningen har engasjert seg blant annet i 

prosjektet for den gamle kanalbroen, for-
sikringer, fellesinnkjøp og i den senere tid 
i parkeringsplasser for tyngre kjøretøyer.  

I dag er Moss og omegn vognmanns-
forening aktive i bybildet med blant annet 
Rv19, jernbane, ferje og ellers alt av sam-
ferdsel. Foreningen består av små og store 
transportører, og arbeidet de og deres an-
satte utfører er av helt avgjørende betyd-
ning for samfunnet. Uten lastebilen stop-
per Norge, og om du en gang i mellom 
skulle tenke at vi er i veien, så er vi der for 
din skyld.

Historisk feiring av vognmenn

BLANT DE FØRSTE: Denne flotte Chevroleten fra 1926 gjorde tjeneste i mellomkrigsårene, og står som et tidsvitne fra 
tiden da vognmennene i Moss tok steget fra hest og kjerre til motorkjøretøy.Alle foto: Geir A. Mo/Øyvind Andersen, 
Østfoldmuseene

DYPE RØTTER: Fanen 
stammer fra 1939, året 
da foreningen formelt ble 
stiftet. Men den 
organiserte vognmannhis-
torien i Moss strekker seg 
ytterligere flere tiår 
tilbake.

MOTTOK JUBILEUMSPLAKETT: Per Esben Kristiansen er 
lokalavdelingsleder i Moss og omegn vognmannsforening 
(MOVF). Han tok stolt imot plaketten fra NLF-direktør Geir 
A. Mo.

J. KRISTIAN BJERKE jkb@lastebil.no0



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

KURSPORTEFØLJE

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

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

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

SIKKERHETSRÅDGIVER

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

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

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

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

Tjenesten er levert i samarbeid med IF.

TRANSPORTKJØPERS ANSVAR

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

Vi hjelper dere med å ivareta deres påseplikt 
og medvirkeransvar ved kjøp av 
transporttjenester. 
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Hustvedt & Skeie:

– Bygda ville 
vært fattigere 
uten dem

Norge er et land hvor hjørnesteinsbedrifter 
spiller en stor rolle i å holde liv i distrikte-
ne. De sørger ikke bare for arbeids-
plasser i eget hus, men bidrar 
også til at tjenesteleveran-
dører i tilknyttede næ-
ringer får økonomien 
til å gå rundt.

Mange utviser 
også et sterkt sosialt 
engasjement, noe 
som ofte er uunn-
gåelig i mindre lo-
kalsamfunn hvor 
alle kjenner alle og 
hvor bedriftene nær-
mest blir institusjoner. 

Driver ikke med selvskryt
Men ikke alle lar dette engasjementet 
komme like synlig til uttrykk. Hos enkel-
te bedrifter er service, kvalitet og omtanke 
nærmest en ryggmargsrefleks som man 
ikke trenger å rope høyt om. Selv om man 

kanskje strengt tatt hadde fortjent et klapp 
på skulderen i ny og ne.

En bedrift som later til å passe 
denne beskrivelsen godt, er 

Hustvedt & Skeie Trans-
port AS. Med 40 ansat-

te og 34 biler er de 
kanskje ikke den 
største transportak-
tøren i regionen. 
Likevel har de eta-
blert et positivt 
omdømme som 

strekker seg langt 
utover bygda Sandeid 

hvor hjemmebasen er 
lokalisert. Men det vil 

ikke Reidar Skeie skryte så 
mye av.

– Tja. Joda. Vi må jo yte god service og 
etablere tillit hos kundene. Og så handler 
vi jo mye på stasjonen og på handelslaget i 
Sandeid, så gir vel en slags ring-
virkning lokalt.

En transportbedrift er så mye mer enn en samling med 
lastebiler. I tettstedet Sandeid i Vindafjord Kommune har 
Hustvedt & Skeie Transport AS blitt en viktig del av lokal-
samfunnet. Nå frakter de matprodukter over hele landet og er 
godt i gang med sertifisering etter Fair Transport-standarden. 

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

Vi ser en dreining nå,  
hvor kundene blir mer og mer 
fokusert på kvaliteten fremfor 

prisen. Hvis du gjør en god  
jobb, har du ingen problem  

med å få last.
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OVER HELE LANDET: Rogalands- 
bedriften Hustvedt & Skeie 

Transport AS har daglige ruter til 
Oslo, Bergen og Trondheim.  
Alle foto: Stein Inge Stølen..
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Hustvedt & Skeie:

– Har lagt stein på stein
Når NLF-Magasinet slår på tråden til 
ordfører Ole Johan Vierdal i Vindafjord 
Kommune, henger superlativene derimot 
løsere.

– Jeg har bare positive ting å si om 
Hustvedt & Skeie. Vi trekker dem ofte 
frem som gode eksempler i transportnæ-
ringen lokalt. Og når vi har besøk av 
statsråder, stiller de gjerne opp med las-
tebiler for å gi politikerne et innblikk i 
arbeidshverdagen.

Han er ikke i tvil om at bedriften skil-
ler seg ut og setter et positivt preg på San-
deid sentrum. 

– Her er det en slags symbiose sammen 
med de andre bedriftene i området. Hus-
tvedt & Skeie bidrar til å holde bygda i 
gang. Men det er ikke en bedrift som 
skryter mye av seg selv. De har en mer 
nøktern innstilling og har lagt stein på 
stein. Det har vært godt arbeid over man-
ge år. De fortjener absolutt mer skryt enn 
det de får, sier Vierdal.

Landet rundt med kjøttvarer
Det er vel også akkurat denne innstillin-
gen som har vært suksessoppskriften for 
Hustvedt & Skeie. De begynte med egen-
transport i sammenheng med oppdrett og 
slakt av gris i 1955, da med frakt til Oslo 
i en Bedford-lastebil. Deretter ble dyre-
holdet faset ut og transporten tok mer og 
mer over. Erfaringene la samtidig grunn-
laget som gjør at bedriften den dag i dag 
er spesialister på transport av tempererte 
næringsprodukter. De kjører flere millio-
ner kilometer årlig for hovedkunden Fat-
land, en distanse som tilsvarer nærmere 
hundre ganger rundt ekvator. 

Det går daglige ruter med kjøtt fra 
Ølen til Jæren, Sørlandet, Sandefjord, 
Oslo, Bergen og Trondheim. I tillegg har 
Hustvedt & Skeie fire biler som kjører 
kraftfôr for Felleskjøpet. Felles for alle 
oppdrag er bedriftens første bud: Punkt-
lighet.

Frihet under ansvar
– Det er det aller viktigste elementet i 
servicen vi tilbyr. Pris er selvfølgelig vik-
tig, men det spiller en mindre rolle hvis 
du er god på klokkelevering, sier Skeie. 

Men det betyr slett ikke at sjåførene må 
kjøre med skuldrene oppunder øra. 

– Vi legger opp til at sjåførene får mest 
mulig frihet. Vi ringer ikke og maser om 

HJEMMEBASEN: Kontoret på Sandeid består av 
et trivelig rødt trehus på kaia. Fra venstre: 
Magne Lærdal, Sigbjørn Skeie og Osmund 
Dybdal Holte

OVERTAR STAFETTPINNEN: Trygve Hustvedt Lærdal er en av flere i det tredje generasjonsleddet som nå er aktivt med i 
bedriften. Foto: Fatland
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det ikke er ytterst nødvendig. Og når de 
er ferdig, er de ferdig. Når man har flinke 
sjåfører, trenger man ikke å følge dem 
opp hele tiden. Det er alle tjent med.

Og det er her erfaringen kommer inn. 
Seriøse transportbedrifter vet nemlig så 
altfor godt at det ikke hjelper å komme 
fort frem med ni biler, hvis den tidende 
har et uhell. 

– Vi er veldig opptatt av å kjøre defen-
sivt. Når vi får inn nye folk er vi raskt ute 
med å få inn gode holdninger og rutiner. 
Det er viktig å legge opp kjørerutene slik 
at man har litt slingringsmonn. Spesielt 
vinterstid, om det blir kolonnekjøring og 
lignende. De skal ikke ha det travelt.

Fair Transport gir enklere  
tillitsbygging
Hustvedt & Skeie er nå godt i gang med 
sertifiseringsprosessen i Fair Trans-
port-programmet, og håper å være i mål 
innen den digitale søkeportalen lanseres 
i august. 

– Vi ser en dreining nå, hvor kundene 
blir mer og mer fokusert på kvaliteten 
fremfor prisen. Hvis du gjør en god jobb, 
har du ingen problem med å få last. Når 
kundene blir kjent med deg og skjønner 
at du holder et høyt nivå, går du gjerne 
foran et mindre seriøst foretak, selv om 
prisen hos konkurrenten kanskje er lavere, 
forteller Skeie.

Han tror en merkevare som Fair Trans-
port kan være en god måte for nyetabler-
te transportører å markere sitt kvalitets-
arbeid.

– Et godt rykte er mye verdt, men det 
tar tid å opparbeide. Du jobber helt klart 
lettere når du har vært lenge i gamet. For 
de nyetablerte som driver seriøst kan det 
derfor være nyttig å ha et kvalitetsstempel 
i ryggen. Da bygger man tilliten raskere.

Dette er ordfører Vierdal helt enig i.
– Det er veldig viktig at slike bedrifter 

holder kompetansenivået oppe. Og det 
gjør Hustevdt & Skeie. Det er ikke noen 
tvil om at bygda ville vært fattigere uten 
dem.

DRIVES I SAMME ÅND: Familiebedriften Hustvedt & Skeie ble stiftet av søskensbarna Torleif Skeie og Trygve Hustvedt. Nå 
føres selskapet videre av Reidar Skeie (til venstre) og Geir Hustvedt, samt Elise Hustvedt og Sigbjørn Skeie (ikke på bildet). 
Foto: Fatland

ORDFØRER: 
Ole Johan Vierdal, 
Vindafjord kommune
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Konferanseprogrammet er klart

Transport & Logistikk 2019:

Omtrent hver eneste  
messeplass er utsolgt, kon- 
feranseprogrammet er stapp-
fullt og «alle» storaktører i 
næringen har meldt sin til- 
stedeværelse. Det er duket for 
tidenes største transport- 
happening når Transport & 
Logistikk 2019 braker løs på 
Lillestrøm i september.

– Sammen skaper vi den største arenaen for 
transport- og logistikknæringen i Norge. 
Her skal vi vise oss frem. Vi skal vise hvil-
ken fantastisk næring vi er en del av, hvilke 
fremtidsmuligheter vi har og hvor langt vi 
er kommet teknologisk. Ikke minst skal det 
være en arena hvor vi kan diskutere utfor-

dringene vi har og hvordan de kan løses, 
sierNLF-direktør Geir A. Mo.

Når Transport & Logistikk 2019 åpner 
dørene 26. september 2019, kan publikum 
meske seg i en transportmesseopplevelse 
som overgår alt som tidligere har vært ar-
rangert på norsk jord.

Åpnes av Siv Jensen
Dette kommer i tillegg til årets store ny-
het, nemlig at dette også blir arenaen for 
næringens viktigste konferanse. Nylig 
kunne messearrangørene NLF, NHO og 
Norsk Industri avsløre programmet for 
konferansen, som er spekket av godbiter:

Arrangementet åpnes av visestatsminis-
ter Siv Jensen, som slett ikke blir den 
eneste statsråden som bidrar under Trans-
port & Logistikk. Samferdselsminister Jon 
Georg Dale og arbeids- og sosialminister 
Anniken Hauglie står også klare med egne 
innlegg under konferansen. Det vil bli av-
holdt paneldebatt med stortingsrepresen-
tanter fra næringskomiteen, utdannings-

komiteen, energi- og miljøkomiteen og 
arbeids- og sosialkomiteen, i tillegg til over 
hundre innlegg og foredrag fra toppledere 
og representanter fra myndighetene.

Vil ha tusen deltakere
Konferansedelen av arrangementet vil ga-
rantert bli et trekkplaster for alle som øn-
sker faglig påfyll.

– Vårt ambisiøse mål er å nå 1 000 kon-
feransedeltakere, sier prosjektleder Jo Eirik 
Frøise fra Norsk Industri. 

Han trekker spesielt frem rekrutte-
ringsfokuset under konferansen, og un-
derstreker at arrangementet er aktuelt for 
alle.

– Dette skal ikke være en konferanse for 
aldrende gubber. Flere av foredragsholder-
ne er under 25 år, og her skal vi se på alt 
fra digitalisering av fremtidens transport- 
og logistikknæring, myndighetenes satsing 
mot transportkriminalitet og ikke minst 
fremtidens handlemønster. Her trenger vi 
et nytt blikk, avslutter han.

KLAR FOR TIDENES ARRANGEMENT: Jo Eirik Frøise, prosjektleder for konferansen Transport & Logistikk 2019, direktør Arnt-Einar Litsheim, Norske Havner, Trond Andersen, prosjektleder 
messe, Norges Varemesse, Are Kjensli, administrerende direktør i NHO Logistikk & Transport, Geir A. Mo, administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund og styreleder Hans Otto 
Vestli, Påbyggergruppen i Norsk Industri.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0



Næringens

største og 
viktigste

konferanse!
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   Torsdag 26. september

Vareeiernes logistikk
LOKALE: A-1

Digitaliseringen av fremtidens 
transport- og logistikknæring
LOKALE: A-2

10.50–12.00

12.00–13.00

13.00–14.10

14.10–14.50

14.50–16.00

KVELDS-
PROGRAM

Kl. 17.00–17.45
Logistikkprisen 2019
LOKALE: A-2
Vinneren av  logistikkprisen 2019

Ordstyrer:  Nils-Petter Buer, Head of Marketing 
and Communication  Schenker AS
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Supply Chain Concerns in a Changing World
The world is changing, now more than ever. For 
manufacturers with supply chains to consider and 
Brexit looming, there are some major concerns 
about the future. In this post we aim to address 
some of these concerns and help business owners 
to understand the best way to protect themselves 
moving forward, whatever happens.

PANEL DISCUSSION: Omera Kahn, Professor 
of Supply Chain Management Ph.D University of 
London, Ole A. Hagen, Vice President Communication 
and Marketing, PostNord, Eirill Bø, Senior Lecturer 
Department of Accounting, Auditing and Business 
Analytics, BI Norwegian Business School, John 
Greaves, BiTA (Blockchain in Transport Alliance).  
GS1 Blockchain Inter Industry Council

Moderator: Omera Kahn, Professor,  
University of London

Transportkjøpernes time 
– vareeiers krav til transportøren
Kanskje verdens mest komplekse verdikjeder 
– med store krav til logistikk
Aniela Gjøs, konserndirektør logistikk, Tine SA

Ordstyrer:  Kjell Olafsrud, markedsdirektør, 
Norges Lastebileier-Forbund

E-handel
Innledning:  Den rivende utviklingen  på 
e-handelsmarkedet
Cato Hoberg, Regional Head of Sales Norway, Unifaun AS 

Nye kundevaner tærer på e-handelsbransjens 
lønnsomhet –  prøverommet flyttes hjem
Markus Nordlund – COO, Easycom AB 

Evig din? Bryllups- og forlovelsesringer via nettet  
– en umulighet eller en mulighet? 
Victor Halvarsson , CEO/Founder, VANBRUUN AB 

Ordstyrer:  Cato Hoberg, Regional Head of Sales 
Norway, Unifaun AS

Digitalisering i logistikken
Cloud Sourcing innkjøpsprosessen
Representant fra Mester Grønn

Logistics HUB digitaliserer offshore-logistikk.
Tormod Tønnesen. Supply Chain Management Domain 
Responsible at EPIM 

Ordstyrer:  Geir Vevle , Chief IoT Officer ,  
RFID Solutions AS

AI og Blockchain – future Logistics 
Blockchain and Logistics, state of the art
John Greaves, BiTA (Blockchain in Transport Alliance). GS1 
Blockchain Inter Industry Council

Maersk Blockchain & AI for Customs efficiency
Espen Braathe, Global Food Trust, Watson IoT, SCM & 
Food Trust Practice Leader IBM Norge + representant  
fra Maersk 

Hvordan Wilhelmsen bruker AI
Inge André Sandvik, Chief Digital Officer, Wilhelmsen 
Group

Ordstyrer:  Geir Vevle , Chief IoT Officer , 
 RFID Solutions AS

Fokus på lønnsomhet og kvalitet i 
logistikken
En mer fleksibel transport og effektive lager med 
smarte miljøløsninger
Bjarne Sandberg, adm.dir., Biltema Logistics 

Fra skog til kartong – tømmertransport på bane 
er jernbanens suksesshistorie
Arne Ivar Øvergård, adm.dir., Stora Enso Skog AS 

Møbelindustri med fokus på en lønnsom og 
bærekraftig logistikk
Mona W. Slettum,Vice President,Customer Service & 
Outbound Logistics, Flokk AS

Ordstyrer:  Ole Løfsnæs, fagsjef, Norsk Industri

Kl. 16.00–17.30
Nettverksbygging blant 
utstillerne 
LOKALE: A-1
Vi samles i utstillingslokalet hvor vi møter gamle 
kjente og kan stifte nye bekjentskape

Åpning 
LOKALE: B-1

09.00–10.10

Velkommen til årets 
konferanse
Jo Eirik Frøise, direktør  
Transport & Logistikk Norsk Industri

Are Kjensli, adm. dir.  
NHO Logistikk og Transport

Geir A . Mo, adm. dir.  
Norges Lastebileier-Forbund

God samferdsel er  
god økonomi

Finansminister 
Siv Jensen

Fremtidens næringsliv
Ole Erik Almlid, direktør , 
Næringslivets Hovedorganisasjon

Logistikkprisen 2019
Knut Eriksmoen adm. dir./ CEO,  
Schenker AS

Ordstyrer: Atle Kvamme, 
næringspolitisk sjef,  
Bergen Næringsråd
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Logistikkprisen 2019
Knut Eriksmoen adm. dir./ CEO,  
Schenker AS

Ordstyrer: Atle Kvamme, 
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Logistikk og innovasjon
LOKALE: A-3

Nasjonal infrastruktur 
LOKALE: A-4

Kriminalitet, TMS og seriøs 
transport
LOKALE: B-1

Logistikkrav, kostnader og miljø –
et kompetanseprosjekt for næringslivet hvor sensor og 
sporingsdata fra lastebiler brukes til analyseformål

Forskningsspørsmål, datafangst og deltakerbedrifter 
Inger Beate Hovi, forskningsleder, Transportøkonomisk institutt 

Hvordan kan nye data fra lastebiler bidra til billigere  
og mer klimavennlig transport? 
Christian Mjøsund, forsker, Transportøkonomisk institutt 

Hvilken nytte har Bama av bedre kalkylemodeller 
 for transportkostnader?
Arve Aspli, logistikksjef,  Bama 

Billigere og renere transport med bedre sjåfører? 
Tommy Slåttum, Head of Solution, PostNord

Studentoppgaver i prosjektarbeid. En ressurs 
 for både forskere og bedrifter? 
Eirill Bø, førstelektor, Handelshøyskolen BI

Ordstyrer:  Atle Kvamme, næringspolitisk sjef,  
Bergen Næringsråd

Fylkesveinettet – fra sams og samling
Sams vegadministrasjon avvikles. Fylkene skal nå  
gjøre jobben selv 
Representant, Statens vegvesen  

Det nye Vestland – et fylke med utfordringer  
på fylkesveinett
Marit Warncke, administrerende direktør, Bergen Næringsråd 

Drift og vedlikehold av fylkesveinettet – en bekymring  
Øyvind Solberg Thorsen , direktør, Opplysningsrådet for 
veitrafikken

Duell mellom stortingsrepresentantene  
Sverre Myrli, Arbeiderpartiet og Helge Orten, Høyre

Ordstyrer:  Aslak Bonde, kommentator, Politiskanalyse.no

Havn 2030
Hvordan vil havna se ut i 2030?
Ingvar M. Mathisen, havnedirektør, Oslo Havn KF 

Yara Birkeland – Autonomous logistics for a zero  
emission future
Peter Due, Executive Vice President  Strategic Partnerships,
Yara Birkeland 

Fremtidens smarte havner 
Sigurd Løvfall, divisjonsdirektør for energi, Sweco Norge

Ordstyrer:  Arnt- Einar Litsheim, fagdirektør, Norske Havner

Hvem bestemmer hvor varen går?
Penger, tid og kvalitet – hvorfor svikter intermodale transporter?
Ole A. Hagen, kommunikasjons- og markedsdirektør, PostNord AS 

Drøm eller virkelighet – hva sier vareeierne om  fortsatt gods 
 på bane?
Kjell Ivar Maudal, leder terminaler, Bane NOR 

 «Alle» snakker om å flytte gods fra vei til sjø og bane,  
men det skjer lite 
Jarle Gjermundsen Aakredalen, General Manager Sales,  Unifeeder

Effektiva, kapacitetsstarka och hållbara intermodale 
godstransporter 
Jens Larsson, Ansvarig Public Affairs, Göteborgs Hamn AB 

Ordstyrer:   Aslak Bonde, Kommentator , Politiskanalyse.no

Energikilder i fremtidens transportsektor
Hva skal drive transportørene fremover?
Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær,  Drivkraft Norge

En utslippsfri og konkurransedyktig transportsektor 
tilpasset fremtidens behov
Astrid Lilliestråle, leder for transportområde Enova

Havna som fremtidig energiknutepunkt
Halvard Aglen, styreleder i Norske Havner og havnedirektør, 
Kristiansand havn 

Hydrogen – konkurransedyktig klimaløsning
Tore Solheimslid, prosjektleder Hydrogenstrategi, Hordaland 
fylkeskommune

Ordstyrer:  Karoline Bjørklund, fagsjef næringspolitikk,  
NHO Logistikk og Transport

Innovasjon i transportsektoren
Autonom mobilitet – verdiskapende for samfunn  
og næringsliv
Torun Degnes, daglig leder, SAMS Norway 

Innovative vareleveringstjenester i Europa
Tale Ørving, forsker, Transportøkonomisk institutt 

Nye digitale teknologier endrer transport-  
og logistikkbransjen
Ivar Sorknes, Senior executive advisor, Telenor Norge AS

Ordstyrer:  Karoline Bjørklund, fagsjef næringspolitikk, 
NHO Logistikk og Transport 
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Kl. 19.00 

Aperitiff 
LOKALE: FOAJEEN I GLASSGATEN

Kl. 19.30–22.45 

Festmiddag med underholdning
LOKALE: B-1

Når transport blir til kriminalitet
Internasjonal transport 
Jan Kevin Bruvoll, næringslivskontakt. Øst politidistrikt 

Nye arbeidsmetoder avdekker lovbrudd 
Jon Molnes, leder for Vegvesenets krimenhet

Tolletatens etterretingssenter (TES) : Tolletatens  
etterretning for å avdekke smugling
Erik Spradbrow,  avdelingsdirektør, Tolletatens  
etterretningssenter

Hva gjør transportbransjen selv for å forebygge  
straffbare handlinger?
Terje Ulfsten, spesialrådgiver, Posten Norge

Ordstyrer:  Arne Røed-Simonsen, seniorrådgiver,  
Næringslivets Sikkerhetsråd.

TMS – verktøyet for en best mulig vareflyt
Onninens visjon er å ha den beste kundeservicen i bransjen. 
Hvordan er transporten med på å bidra til bedre kundeservice 
hos Onninen?
Egil Thoner, leder transport- og logistikkløsninger, Onninen AS 

Hjemleveranser direkte fra fabrikk. Hvordan håndterer  
man en krevende logistikkjede fra Litauen og hjem til deg?
Bjørn Erik Valldal, transportsjef, SmartLevert AS 

Ordstyrer:  Jo Are Aslaksen, Sales Manager,  
Locus Solutions AS

Seriøse og  useriøse aktører i transportbransjen
Trygg transport fra ansvarlige transpotører
Geir A. Mo,  adm.dir., Norges Lastebileier-Forbund 

Sikker vs. useriøs - hva gjør de store speditørene?
Are Kjensli, adm.dir., NHO Logistikk- og Transport

Transportkjøpers ansvar ved bestilling av transporttjenester 
Morten Lien, senioringeniør, Arbeidstilsynet 

Hvordan kan havarikommisjonens undersøkelser bidra til  
bedre transportsikkerhet? 
Rolf Mellum, avdelingsdirektør, Statens havarikommisjon  
for transport, veiavdelingen

Ordstyrer:  Atle Kvamme, næringspolitisk sjef,  
Bergen Næringsråd 

Kl. 17.30–18.30 

«Vorspiel» 
LOKALE: A-1

Inspirasjonsforedrag 



09.00–10.10

10.10–10.50

10.50–12.10

12.10–13.00

Rammevilkår for en god 
transportpolitikk
Innledning av samferdselsminister  
Jon Georg Dale, samferdsels- 
departementet

Kl. 13.00–14.30 

LOKALE: B-1

Intermodalitet i Norge
LOKALE: A-1

Havn og lastebil – venn eller fiende? 
Hva gjøres for økt intermodalitet  til sjøs? 
Einar Vik Arset , kystdirektør, Kystverket 

Color Line Cargo med kapasitet til å fjerne  36 000 trailere fra vei til sjø
Terje Røli, konserndirektør Color Line Cargo

Samarbeid for å oppnå bedre multimodal transport og logistikk
Fred Voldset, logistikkdirektør, Borregaard

Hva kan havnene gjøre for å tilrettelegge for økt intermodalitet 
mellom vei og sjø ?  
Øystein Høsteland Sundby, havnesjef, Moss havn

Ordstyrer:  Aslak Bonde, kommentator, Politiskanalyse.no

Fremtidens utfordringer krever nye løsninger for jernbane
Godsstrategi  på jernbane med både kortsiktige og langsiktige tiltak
Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane NOR SF

Mer mat på toget – har gods på bane fremdeles en fremtid? 
Kai Just Olsen,  Logistics Manager , ASKO Transport AS 

Kan gods på bane oppfylle kundenes krav om en klimavennlig transport ?
Rune Herje, transportdirektør i Rema Distribusjon Norge AS 

Ordstyrer:  Kjell Ivar Maudal, leder terminaler, Bane NOR

Lønnsom og effektiv logistikk
LOKALE: A-2

Fiskelogistikk i verdensklasse
Hav Line-metoden: En «game changer» innen transport av laks og ørret
Carl-Erik Arnesen, CEO Hav Line Gruppen AS  

Sjømattransport med tog fra kyst til marked
Tor Anders Elvegård, leder Sjømat Norge – Havbruk Nord/COO Nordlaks Oppdrett AS 

Etableringen av en sjømat-hub på OSL
Tom Erling Mikkelsen, Air & Sea Manager, MOWI 

Ordstyrer:  Ole Løfsnæs, fagsjef, Norsk Industri

Transport 21 
Investeringer i fremtidens transportsektor krever ny kunnskap
Bernt Reitan Jenssen, styreleder av Transport 21 og administrerende direktør i Ruter AS

Forskningsrådet med støtte til omstilling i transport- og logistikknæringen
John Vigrestad, avdelingsdirektør, Norges Forskningsråd 

Fremtidens transport – en kikk inn i krystallkulen
Hanne Rønneberg, konserndirektør, SINTEF  

Samtale mellom deltagerne

Ordstyrer:  Sindre Finnes, fagsjef, Norsk Industri
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   Fredag 27. september
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Rekruttering, EU, og biogass
LOKALE: A-3 

Rekruttering til transport- og logistikknæringen
Hvilken kompetanse trenger transport- og logistikknæringen i fremtiden
Nina Bjørlo,  Head of Customer Service , DHL Norway

Rekruttering av søkere til hele transportsektoren – fra ufaglærte til 
ledergruppe 
Jan Øyvind Sæter, salgssjef,  Jobzone Norge AS  og Tone Finbraaten ,  
partner, Jobzone Jessheim

Hvordan få flere ungdommer til å satse på transport- og logistikkbransjen  
som utdannings- og karrierevalg
Charles Galaasen, koordinator og kontaktperson  i  SOTIN 

Ordstyrer: Kjetil Tvedt, fagsjef kompetanse, Norsk Industri

EUs samferdselspolitikk 
Utfordringer fortsetter når EUs regelverk overføres til nordiske  forhold
Søren Hyldstrup Larsen, CEO, Nordic Logistics Association Brussels

Norsk næringslivs mulighet for å påvirke EUs samferdselspolitikk
Emmelie Odberg Rosengren, seniorrådgiver, NHOs Brussel-kontor 

Ordstyrer:  Jan- Terje Mentzoni, viseadministrerende direktør,  
Norges Lastebileier-Forbund

Biogass – miljøvennlig, økonomisk, enkelt  
Hvorfor skal vi bruke biogass som drivstoff?
Ragnhild Borchgrevink, administrerende direktør, Veas  

Hva koster det å bruke biogass?
Erling Sæther, partner, Flow Change

Hvilke biltyper er tilgjengelige for bruk av biogass?
John Melby, ansvarlig for biogass,  AGA

Hvordan kan en få til et godt forhandlernett for biogass?

Distributørene :  
Jan Åge Kverndalen, markedssjef, Air Liquid
Mikael Antonsson, Director, Traffic Gasum

Ordstyrer:  Tore Woll, daglig leder, Energigass Norge 

Fremtidens handelsmønster
LOKALE: B-1

Generasjon Z: Fremtidens forbrukeremønster
Generasjon Z – Alltid på, men vanskelige å nå 
Sigrun Stenseth , innholdsrådgiver, Trigger AS

Er vi klar for neste generasjons kjøpstrender?
Representant fra  interesseorganisasjon (TBC)

Ordstyrer:  Atle Kvamme, næringspolitisk sjef, Bergen Næringsråd

Er transportsektoren klar for fremtiden?
Digitaliseringen i norsk industri gir økt eksport
Knut E. Sunde, direktør, Norsk Industri  

SAMTALE  MELLOM: 

Knut Eriksmoen, adm.dir., Schenker AS

Robin Olsen, adm.dir., PostNord AS

Terje Aarbog, adm.dir., DHL Express Norway AS

Per Öhagen, direktør e-handel og logistikk, Posten Norge

Atle Nielsen, salgs- og markedsdirektør, Kuehne + Nagel 

Ordstyrer:  Aslak Bonde, kommentator , Politiskanalyse.no

PANELDEBATT:  Debatt mellom 
stortingsrepresentantene Sverre Myrli, 
Arbeiderpartiet og Helge Orten, Høyre 
(transportkomiteen) og representanter fra 
næringskomiteen, utdanningskomiteen, energi- 
og miljøkomiteen og arbeids- og sosialkomiteen

Ordstyrere: Aslak Bonde, kommentator, 
Politiskanalyse.no og Atle Kvamme,  
næringspolitisk sjef,  Bergen Næringsråd

MESSEVANDRINGMESSEVANDRING

LUNSJ OG MESSEVANDRINGLUNSJ OG MESSEVANDRING

09.00–10.10

10.10–10.40

10.40–11.10

11.15–12.15

12.15–13.00

Regjeringens arbeid  
med trepartsprogrammet  
for transportsektoren
Anniken Hauglie, arbeids- og  
sosialminister,  arbeids- og 
sosialdepartementet

Foto: Thomas Haugersveen / Statsministerens kontor



  Aktuelle tema på Transport & Logistikk 2019

Den store  
samferdsels- 
debatten
FREDAG 27. SEPTEMBER 
KL. 13.00

Den tradisjonelle sam- 
ferdselsdebatten avslutter 
konferansen. Her vil stats- 
råd Jon Georg Dale møte 
stortingspolitikere fra de 
ulike partiene til debatt 
om de viktige temaene for 
transportnæringene, handel 
og næring, arbeidsforhold  
og sosiale rettigheter, samt  
miljøspørsmålet. I tillegg 
vil vi også kommentere det 
kommende samferdsels- 
budsjettet.

Digitalisering i praksis
TORSDAG 26. SEPTEMBER KL. 10.50
Norge ligger allerede i verdenstoppen i digitalisering og bruk av elbil, internett og mobil. Ny 
teknologi og nye løsninger skaper sikrere, mer effektiv og grønnere transport. Forskningen vår 
retter seg inn mot både deler av transportkjedene og hele intermodale kjeder. Både bedrifter 
og organisasjoner forsker for å finne den beste løsningen for dem. Menneske, teknologi og 
organisasjon er sentralt hos oss. Vi søker stadig å korte ned tidstapet mellom forskning og 
implementering. I denne sesjonen får dere høre om hva som skjer på dette området..

Transportkjøpere og vareeiere  
med sine suksesshistorier
TORSDAG 26. SEPTEMBER KL. 09.00–16.00
Er du vareeier eller transportør, er dette sesjonen du bør få med deg! I løpet av disse to 
dagene presenterer vi kjente vareeiere som på hver sin måte har gjort logistikken til en av sine 
konkurransefordeler. Vi får høre om hvordan vareeiere får bedre vareflyt og lavere kostnader 
ved bruk av multimodal transport i fast rute som alternativ til langtransport med bil. Her vil du 
også møte vareeiere som har tatt utradisjonelle valg, samt diskutere utfordringer og muligheter. 
Målet med disse sesjonene er å dele gode og spennende løsninger for dagens logistikk- og 
transportutfordringer som ofte er felles for vareeiere.

Når transport blir kriminalitet
TORSDAG 26. SEPTEMBER KL. 10.40
Krimseksjonen hos Statens vegvesen rapporterer om systematiske lovbrudd innenfor drift og 
vedlikehold av veiene. Samlet tjener svindlere milliarder på kriminalitet knyttet til trafikant-  
og kjøretøyområdet i Norge. Risikoen for å bli oppdaget har vært for liten, samtidig som det er 
små straffer og stor mulighet for fortjeneste. En slik situasjon vil alltid tiltrekke seg kriminelle. 
Svindelen vil på ulikt vis ha konsekvenser for trafikksikkerhet, konkurransevilkår, miljø, 
forbrukerrettigheter, skatt, avgifter og arbeidslivskriminalitet med mer. En av utfordringene  
er at regelverk som brytes, hører til ulike etaters ansvarsområde, og på det viset pulveriseres 
ansvar. – Problemstillinger havner mellom to stoler uten at noen griper tak i dem. Det er 
utelukkende til fordel for den kriminelle. En spennende sesjon hvor Politiet, Tolletatens 
etterretningssenter og Posten Norge deltar.

Transport 21
FREDAG 27. SEPTEMBER KL. 10.50
Hovedoppgaven for Transport21 er å gjennomføre en bred strategiprosess knyttet til 
transportforskningsområdet. Dette er for å identifisere forskningsspørsmålene som det er 

avgjørende å få svar på, slik at en løse dagens og morgendagens transportutfordringer, og 
gi en anbefaling om hvordan vi kan innrette den samlede FoUI-innsatsen i sektoren på 

en best mulig måte. Oppdraget omfatter også forskningsbasert innovasjon, herunder 
piloterings- og demonstrasjonsaktiviteter når slik aktivitet er avhengig av forskningsbasert 

kunnskap som ledd i eller som en følge av uttesting. 21-prosessen skal fokusere særlig 
på privat næringsliv, med mål om større oppslutning og satsing på FoUI-aktiviteter 

i transportrelaterte næringer  som utvikler løsninger og tjenester som kan løse 
utfordringer i transportsektoren.

Årets største bransjemiddag
TORSDAG 26. SEPTEMBER KL. 19.00 

På kvelden den 26. september møtes hele bransjen til en heidundrende bransjemiddag  
med mye god mat og underholding.

Foto:  Stein Inge Stølen
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Praktisk informasjon
Transport & Logistikk 2019 retter seg mot beslutningstagere, bedriftsledere, logistikksjefer, systemansvarlige, politikere,  
forskere og byråkrater som har et engasjement innenfor transport- og logistikknæringen. 

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

På konferansens messedel treffer du i år nesten 200+ utstillere, fordelt på hele 36 000 kvadratmeter. Middagen på kvelden  
27. september er stedet hvor du knytter nye kontakter og treffer gamle venner.

TID:  26.–27. september 2019

STED:  Norges varemesse, Lillestrøm

ALL PÅMELDING:  www.transportoglogistikk2019.no

FOR SPØRSMÅL RING:  + 47 92 60 85 37

Konferanseavgift ekskl. mva
1 dags konferanse
Prisen inkl.: konferansedeltakelse, lunsj og kaffepauser, samt fri inngang til utstillingen NOK 4.715

2 dagers konferanse
Prisen inkl.: konferansedeltakelse, lunsj og kaffepauser begge dager, samt fri inngang til utstillingen NOK 5.325

Tilvalg middag for konferansedeltakere
Prisen inkl. 3-retters middag med drikkepakke og underholdning. (Spesialpris for konferansedeltakere) NOK 1.200

Kun middag
Prisen inkl. 3 retters middag med drikkepakke og underholdning NOK 1.500

NB: Hotellbookingen gjøres via konferansepåmeldingen.

Overnatting: Scandic hotell Lillestrøm, Hotell Arena Lillestrøm, Scandic Byporten og Scandic Oslo City.

Samarbeidspartnere:

Arrangører:

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

Konferanseavgift eksl mva :

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

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

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

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

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

PRAKTISK INFORMASJON

Arrangørene:

I samarbeid med:

Hovedsponsorene:

 

Logistikk i praksis
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Region 1  Østfold og Oslo/Akershus

Det jobbes så smått med 
ideer og planer for nye 
omkjøringsveier sydøstfra og 
nordover rundt Oslo.  NLF 
region 1 og region 2 er begge  
representert i ulike utvalg og 
referansegrupper som er med 
i det innledende arbeidet. 
Nylig ga også NLF Østfold 
praktisk bistand til SVV i 
saken.

I KVU-en er det hovedsakelig en trasé via 
FV 120 og en annen via RV 22 som er 
mest aktuelle. Ett av de avgjørende spørs-
målene for hvilken trasé man velger, blir 
tid. Hvilken vei gir kortest reisetid?

SVV har gjort simuleringer og bereg-
ninger rundt dette, men Ole Helmick 
Øen, Gods på vei-ansvarlig i SVV region 
øst, ville gjerne se med egne øyne hva 
dette går om. Kanskje skyldes dette at 
Øen har mange års fartstid som rådgiver 
i NLF, før han gikk tilbake til SVV.

FV 120 litt kortere i tid
Forbundsstyremedlem for NLF region 1, 
Anders Krog, stilte med lastebil og åpnet 
dørene for SVV. Første rute gikk langs 
FV 120 fra Patterødkrysset ved Moss til 
Hvamkrysset i Skedsmo. Her klokket 
Øen lastebilen inn på 1 time og 33 mi-
nutter. Deretter snudde de bilen og kjør-
te fra Hvamkrysset til Årumkrysset i 
Fredrikstad. Da stoppet klokken på 1 
time og 48 minutter. Det skiller altså 15 
minutter mellom de to rutealternativene 
med dagens traseer.

Mye nyttig informasjon
SVV er svært takknemlig for at NLF og 
Anders Krog stilte opp. I følge Ole Hel-
mick Øen er det svært viktig at man får 
sjekket ut den faktiske kjøretiden slik den 
er i dag. SVV bekrefter at det ikke var 
store avvik mellom den faktiske kjøre- 

tiden og den de hadde simulert i datapro-
grammet. Men ved å kjøre ruten fysisk 
fikk SVVs mann se veienes faktiske be-
skaffenhet og hvilke utfordringer et vogn-

tog og en lastebil faktisk møter. Det skal 
også tas i betraktning at turen ble foretatt 
på godt sommerføre og ikke på nysnø og 
kjettingføre.

NLF Østfold på kartleggingstur

STILTE MED LASTEBIL: Forbundsstyremedlem for NLF region 1 Anders Krog.

J. KRISTIAN BJERKE jkb@lastebil.no0



Nesten uansett hvor du beveger 
deg med bil i og rundt Oslo, spretter 
det opp et bompengetroll. 

Noen tar dette med stoisk ro, men de fleste 
skvetter til når regningen fra Fjellinjen tikker 
inn.

Det skal mye til for at du ikke har visst at de 
nye bomsnittene skulle etableres 1.juni i år, 
men når fakturaen dukker opp på skjermen, er 
det likevel ubehagelig. Spesielt for alle dem 
som ikke får tilbakebetalt sine bomutgifter fra 
kundene, f.eks fra Oslo kommune selv. Noen få, 
noen veldig få riktignok, mener å vite at NLF 
ikke har gjort nok for å stoppe avgiftsgalska-
pen. Vi har ikke skreket høyt nok, kjørt sakte nok 
eller stoppet alt som kan bevege seg inn og ut 
av hovedstaden. Vi skulle ha kjøpt gule vester, 
grønne vester eller lilla vester og PROTESTERT!

Mye verre uten NLF
Jo, vi skjønner det, men faktum er at det ikke er 
vesten, eller fargen på den, som avgjør om poli-
tikere hører eller ei. For la det være helt klart, 
NLF i Oslo og Akershus har protestert, diskutert, 
argumentert og påvirket med alle seriøse og 
lovlige midler. Vi har stoppet lavutslippssone-
avgiften, vi har fått til lettelser for Euro VI-mo-
torer, vi jobber målbevisst for å få fjernet rush-
tidsavgiften for nyttekjøretøy og så videre, og så 
videre.

Er på ballen
Faktum er at NLF i region 1 er på bomballen så 
det holder. Vi inviterte oss selv til møte med 
Fjellinjen og har opprettet gode kanaler og di-
alog med dem. Poenget er å redusere adminis-
trasjonsbyråkratiet for lastebileierne og gjøre 
det enklere å få kontroll på kostnadene. Vi har 
invitert oss selv i møte med Oslopakke 3-se-
kratariatet og spilt inn flere forslag til 

endringer og reduksjoner i avgiftspresset. 
OP3-sekratariatet kan ikke endre avgiftene, 
men de kan regne på effektene av våre forslag 
og forhåpentlig gi oss gode argumenter mot 
besluttende politikere.

I media
NLF region 1 biter fra oss så godt vi kan og 
med de ressursene vi har til rådighet. Nylig ble 
vi intervjuet i TV2 på riksdekkende nyheter. 
Dette ble fulgt opp med et lengre intervju i 
Nettavisen.

Vi er på ledende politikere med våre argu-
menter og vi har lykkes å få toppkandidatene 
fra Oslo AP, Oslo Høyre, Oslo MDG og Viken 
Høyre til dialog og virkelighetsoppdatering  i 
løpet av valgkampen. Og, de stiller. De vil lytte 
og ikke minst lære og de er villig til å endre på 
ordninger som rammer skjevt og urimelig. Vi 
behandler dem med respekt og vi får respekt 
og resultater tilbake. Vi skulle gjerne sett ras-
kere og større resultater, men NLF oppfattes av 
hele det politiske spekteret som en seriøs inte-
resseorganisasjon med tyngde bak våre argu-
menter. Det skal gi resultater.

Bompengetrollet i Oslo

J. KRISTIAN BJERKE jkb@lastebil.no0

• Dedikerte biler for transport av AdBlue®

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

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

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

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

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

Ønsker du et godt tilbud, ta kontakt med Edgar Borge, tlf.: 404 65 722. 
E-post: edgar.borge@yara.com, www.air1.info eller www.yara.com
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Region 2  Innlandet

Riksveg 3 gjennom Østerdalen er 
tungtransportens veg. Opptil 38 
prosent av kjøretøyene er lange biler. 
Nå slår Statens vegvesen alarm og får 
støtte fra en av veteranene på «treeren».

GUTTORM TYSNES hedopp@lastebil.no0

Rv3 – farten 
må ned

– Jaget, farten og forbikjøringene har  
aldri vært verre, sier Per Roger Pedersen 
fra Kristiansand. Han har 25 års erfaring 
fra denne vegen.

Statens vegvesen er bekymret. Sek-
sjonssjef i Hedmark, Ann-Kristin Reh-
der, innkalte NLF Innlandet til et møte 
for å diskutere trafikken på riksveg 3. Det 
er spesielt ille ved vegarbeid. Entreprenø-
rene og byggeledere har varslet om nær-
mere 1000 farlige situasjoner på RV3 i 
Østerdalen fra 2015 til og med 2019. 

– Vi kan ikke lenger ha det slik. Det er 
mange gjengangere. De utenlandske sel-
skapene er verst, men det er også flere 
norske firmaer som blir observert i for stor 
fart, fortalte Rehder. 

Vi må begynne med oss selv
– Vi ønsker en mest mulig seriøs næring. 
Det er viktig at vi som bileiere får beskjed 
om grisekjøring, slik at vi kan varsle sjå-
førene. For min egen del sender jeg ut en 
felles SMS til de ansatte, når jeg av og til 

får klager, sier regionleder Arild Olsbakk 
og legger til: – Dette viser hvor viktig 
NLFs prosjekt Fair Transport er. Vi må 
ha søkelys på trafikksikkerhet og vår egen 
kjørestil. Og så må flere transportkjøpere 
våkne og være mer bevisste enn i dag.

NLF Innlandet vil bidra med informa-
sjon til medlemmene når det er spesielle 
forhold på Rv3. Det blir en sommer med 
mye vegarbeid (se egen sak). Kjøring i 
anleggsområder er ekstra krevende. Ar-
beiderne opplever ofte farlige situasjoner. 
Mange respekterer ikke skiltene. 

Dette bekrefter veteranen Per Roger 
Pedersen: 

–  Kjører jeg i 30, så går det akkurat to 
sekunder før den første bilen tuter bak 
meg. Jeg prøver å følge fartsgrensene, en-
ten det er 80, 50 eller 30.

På møtet mellom SVV og NLF, ble det 
også fremmet forslag til forbedringer: 
Anleggsområdene må ha bedre kvalitet 
og ikke være for lange. Skiltingen må bli 
bedre. Noen steder er det nedsatt fart som 

det er vanskelig å forstå. Dessverre fører 
lavere fart på enkelte strekninger, til at 
noen prøver å ta igjen det tapte der det er 
mulig - selv om de bryter fartsgrensa.  

Mangel på kjørekultur
Per Roger kjører ofte Østerdalen på tur 
mellom Kristiansand og Nord-Norge. 
Han har registrert den kraftige økningen 
i tungtransporten de siste åra. Og han ser 
farlige situasjoner.

–  Ekstreme forbikjøringer! Mange kjø-
rer forbi i svinger. Det er helt vilt. Så fort 
jeg slipper forbi et vogntog, så er det ny 
bil tett bak meg. Det var ille før, men ver-
re nå. Mange gir full gass samtidig som 
de mangler kunnskap og evne til å ta av-
gjørelser. Det er en kjørekultur som ikke 
hører hjemme i Norge.

NORSK REKORD: Tungbilandelen på RV3 er rekordhøy. 
Mange steder 37-38 prosent – f.eks. over  Kvikne. 
Tegning: Oddmund Mikkelsen

Ny gruppe skal 
foreslå tiltak 
Statens vegvesen har oppnevnt en ekspertgruppe 
som skal kartlegge og foreta en totalgjennomgang 
av Rv3 gjennom Østerdalen, fra Elverum til Trønde-
lag grense. Gruppa skal vurdere hvilke tiltak som 
kan iverksettes for å hindre alvorlige nestenulykker 

og ulykker. Ved hjelp av kunnskap, erfaring, doku-
mentasjon, risikopunkter og dialog, håper en å finne 
tiltak som kan gi økt trafikksikkerhet.
Det skal vurderes et bredt spekter av virkemidler. F.
eks.: Bruk av følgebil i anleggsområder, bedre skil-
ting, mer skilting med anbefalt hastighet, sterkere 
markering av skarpe svinger, nedsatt hastighet på 
flere steder – eller økt hastighet der det er mulig.

FARLIG: Seksjonssjef Ann-Kristin 
Rehder i Statens Vegvesen vil øke 
trafikksikkerheten på Rv3.



Ingen stenging av vegen
I fjor var RV3 stengt om natta en periode. I sommer blir vegen ikke stengt. På rv. 
3 mellom Atna og Alvdal grense foregår det vedlikeholds- og utbedringsarbeider 
med formål å styrke vegens evne til å håndtere dagens trafikk. - Vi har laget en 
pakke med både vedlikeholds- og investeringsmidler i en samordnet plan som 
ligger i Handlingsprogrammet for riksveg, sier leder av driftsseksjonen i Statens 
vegvesen i Hedmark, Ann-Kristin Rehder. - Det er viktig for oss å understreke at vi 
ikke bygger ny veg, men at arbeidene som utføres gir økt trafikksikkerhet og bed-
re framkommelighet. Først og fremst forsterkes vegens bæreevne og bredden ut-
vides til ni meter. 

På strekningen fra Atna til Hanestad fortsetter arbeidet med å skifte stikkren-
ner. Endelig forsterkning av vegbanen og asfaltering av hele bredden er planlagt 
neste sommer. 

På hele strekningen Atna – Alvdal grense blir det nedsatt hastighet til 70 km/t. 
Inne i anleggsområdet vil det bli ytterligere nedsatt hastighet til 50 km/t og bruk 
av lysregulering, følgebil og langsgående sikring, alt etter hva slags arbeid som 
utføres. De sistnevnte strekningene skal gjøres så korte som mulig.
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Region 3  Buskerud, Vestfold og Telemark

Av de 15 personene som ble plukket ut til 
å gjennomføre sjåføropplæring i samar-
beidsprosjektet kunne 12 gå rett ut i jobb 
etter endt kurs. To venter fortsatt på å bli 
gamle nok til å få lastebilsertifikatet. 7 av 
kursdeltakerne var kvinner.

Geir Midtbø ved NAV i Skien synes 
resultatet er svært tilfredsstillende, og vars-
ler at de jobber for å få til et nytt kurs til 
høsten. I tillegg er det i gang et lignende 
opplegg i Midt Telemark. 13 kursdeltake-
re der som får full pakke pluss YSK vil 
være ferdig medio september.

Bedriftene som nyter godt av tilførsel av 

ny arbeidskraft er også svært fornøyd med 
modellen i Telemark. Tipp Transport i 
Porsgrunn ansatte hele 4 av deltakerne fra 
kurset, og hele 3 av dem var kvinner. Be-
driften fikk god anledning til å bli kjent 
med kandidatene gjennom opplæringspe-
rioden i og med at de var utplassert hos 
dem i flere faser. Daglig leder Morten Na-
tedal gleder seg over nyansettelsene, og ser 
det også som positivt at det kommer flere 
kvinner inn i yrket. Han viser til statistik-
ken som bekrefter at kvinner er solide sjå-
fører som kjører fornuftig og er lite invol-
vert i forbindelse med skader.

Samarbeidsprosjekt 
bærer frukter
NAV, Adecco, trafikkskolen Learn og transportnæringen har 
gjennomført et vellykket samarbeidsprosjekt i Telemark som 
har tilført flere transportbedrifter sårt tiltrengt arbeidskraft.

NLF Region 3 sommerkonferanse
10. august vil NLF Region 3 arrangere sommerkonferanse med tillitsvalgte i lokal- 
og fylkesavdelingene som viktigste målgruppe. Det er lokalavdelingen i Søndre 
Vestfold med lokallagsleder John-Erik Kjettorp i spissen som er i gang med å plan-
legge dagen. Konferansen vil foregå fra lunsjtid og frem til middag om kvelden. 

Det tas sikte på å utforme et program med et faglig innhold somtar utgangs-
punkt i fylkenes virksomhetsplaner. Det vil bli lagt vekt på å skape en hyggelig so-
sial ramme rundt arrangementet, og deltakerne er velkommen til å ha med ledsa-
gere til middagen på det som forhåpentlig skal bli en strålende sommerkveld ved 
Vestfoldkysten. Alle tillitsvalgte i region 3 oppfordres til å sette av datoen.

NLF Telemark 
følger opp 
NLF Telemark fokuserer på å følge opp 
virksomhetsplan og vedtak fra fylkes-
avdelingens årsmøte. Politisk dreier 
mye seg om å ivareta tungtrafikken 
med hensyn til veiutbygging og ved- 
likehold, samt i forbindelse med store 
bypakkeprosjekter.
Bypakke Grenland byr på store utfor-
dringer for tungtrafikken, og det er løs-
ninger som truer fremkommelighet og 
trafikksikkerhet som det er nødvendig 
å få revurdert. Samtidig har politikere 
falt for fristelsen å finansiere store by-
utviklingstiltak gjennom bompenger. 
Fylkesstyreleder Frode Bjønnes retter 
en sterk henstilling til alle deler av NLF 
om å være på vakt mot at bompen-
gestasjonene blir melkekuer for by-
utviklingstiltak politikere ønsker seg. 
Fokus må holdes på fremkommelighet 
og trafikksikkerhet, og vår oppgave må 
være å fremme varetransportens og 
næringslivets interesser i disse proses-
sene hvor det planlegges enorme in-
vesteringer. Forbrukerinteressene bør 
være opptatt av det samme, for få vil 
være tjent med at norske byer blir mer 
og mer utilgjengelige.

ROY N. WETTERSTAD rnw@lastebil.no0



Bompenger har blitt det heteste temaet i 
valgkampen så langt. Debatten skjøt for 
alvor fart da Høyre i Drammen endret 
standpunkt og gikk mot Buskerudbypak-
ken som de tidligere hadde vært for. I lys 
av dette og bompengelistenes inntog i lo-
kalvalgkampen har diskusjonen spredd seg 
til store deler av landet.

NHO har gått på barrikadene for bom-
pengefinansiering, mens NLF i region 3 
har valgt en mer offensiv tilnærming til 
veifinansiering. Ordskiftet mellom NHO 
Viken Oslos regiondirektør og NLFs regi-
onsjef har foregått i mange runder i media. 
Begge er enige om at det er viktig å få bed-
re veier, men strides om hvorvidt det er 
mulig å oppnå sterkere statlig satsing på 
veifinansiering. NLFs regionsjef peker på 
at næringslivet bør være fornøyd med at 
sterkt press fra aksjonister har skapt gro-
bunn for politiske endringer. Lokalpoliti-

kere flere steder setter nå foten ned for 
dårlige bompakkeløsninger. Fra sentrale 
rikspolitikere har det også begynt å kom-
me nye toner om veifinansiering. I denne 
situasjonen bør norsk næringsliv kommu-
nisere tydelig at det er samfunnsøkono-
misk fornuftig at staten bruker mer penger 
på veier. Ingen bør være i tvil om behovet 
for å gjøre noe med etterslepet på fylkes-
veiene og løse andre store samferdselsut-
fordringer. Veibygging er varige investe-
ringer med stor og umiddelbar effekt, og 
det er en pengebruk som ikke skaper in-
flasjon. Det er mer fornuftig å bruke en 
større del av nasjonens sparepenger på 
veiinvesteringer enn å plasser den i usikre 
internasjonale finans- og eiendomsmarke-
der.

Det kan umulig være i næringslivets in-
teresse at bilister som er deres kunder skal 
tappes for ressurser ved å betale for veiene 

flere ganger – først 
gjennom de store 
avgiftsinntektene 
de bidrar med til 
staten og dernest 
gjennom skyhøye 
bomavgifter på 
toppen av dette. I 
tillegg fører høyere 
transportkostnader 

til at kundene vil måtte betale mer for 
mange av de varer de har behov for å kjøpe. 
Utarming av kunder som mange nærings-
virksomheter skal leve av kan komme til å 
ramme næringslivet hardt.

Det er skuffende hvis NHO vil tviholde 
på prinsippet om at enorm skattelegging 
av bil og bilbruk fortsatt skal være gjelden-
de. Hvis den eneste nytenkningen de er i 
stand til å komme opp med er at penger 
skal hentes inn via elektronisk veiprising 
istedenfor bompenger, så har NLF i region 
3 hevdet at dette med respekt å melde ikke 
er særlig offensivt.

Bompengediskusjonen raser

REGIONSJEF: Roy N. Wetterstad

www.kjemico.no

Kjemico er en stolt samarbeidspartner til NLF og kan tilby alle medlemmer gode priser på kjemi og utstyr

post@kjemico.no
Tlf. 901 56 200

Ta kontakt med oss for gode tilbud.

EN FLEKSIBEL SAMARBEIDSPARTNER

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

Totalleverandør på vask
Høy kvalitet til riktig pris
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Region 4  Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland

I tillegg blir det en NLF-kveld hos en 
leverandør. Samferdselsministeren er  

invitert og vi håper på det beste. Uansett 
skal vi arrangere en medlemskveld.

Dyrskue Lyngdal 6.-8. september
Vi stiller sterk på Dyrskue i Lyngdal. 
Dette er rett før valget, så da får vi siste 
nytt fra politikere. I tillegg blir miljø, re-
kruttering og Venner på veien viktige 
prosjekter. Om du kan avse noen timer 
denne helgen for å hjelpe til på stand , 
hører vi fra deg på 90773207.

Helgen etter, dvs. 13.–15. september 
har NLF stand i Seljord.

Medlemskveld hos Statens  
vegvesen
5. november har vi igjen samling hos 
Vegvesenet i Haugesund. Kvelden etter er 
vi hos Vegvesenet i Stavanger. 

Vi kommer tilbake til program, men 
sett av dato.

Rolands
Det blir Rolands 25. oktober. Vi er i gang 
med programmet så sett av dato for deg 
og andre lastebilinteresserte.

Juletallerken Arendal
Denne er som vanlig siste «freddan» i  
november. I år blir det 29.11.

I tillegg blir det medlemskvelder med 
kjøre- og hviletid, arbeidstid og bruk av 
skriver på agendaen. Dette kommer vi 
tilbake til.

Det skjer mye på grunn av 
NLF om dagen. Gjennom 
påvirkning sammen med 
gode allianser ser det ut 
som det blir fattet gode 
vedtak som er meget  
viktig for oss i EU.

Det har vært et kolossalt søkelys på 
vintersikkerhet. Det virker nesten som 

om Geir A. Mo har «bodd» i studio. For 
det er NLF de spør om råd om hvordan 
vi kan få bukt med vinterutfordringene.

Vi må ha tyngde
Til nå i år har vi fått mange nye med-
lemmer i Agder og Rogaland. Det er 
mye på grunn av våre framtidsrettede 
saker. Det er også mange som er for-
nøyd med våre medlemsavtaler. Alt vi 
arbeider med har én tanke: Like kon-
kurransevilkår. Det skjer mye lokalt 
med veibygging, kontroller, sosiale og 
faglige samlinger og mye mer.

Rekruttering
Det er på grunn av medlemsmassen vi 
får gjennomslag. Derfor trenger vi også 
hjelp av den enkelte av dere som kjen-
ner gode kolleger rundt dere som ikke 
er medlemmer. Hjelp oss med enda 
større tyngde i medlemsmassen. Noen 
blir pensjonister, noen slår seg sammen, 
så vi trenger alltid påfyll av nye.

 

Kontakt oss gjerne med tips til 
rr@lastebil.no eller 90773207

Det skjer mye om dagen

Aktiviteter til høsten:

Arendalsuka

12. – 17. august er det klart for ny Arendalsuke. Det er mer 
aktivitet enn noen gang og NLF vil være synlige. Det blir 
blant annet «klippet snoren» på neste fase av Fair Transport.

REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no0



I sammenheng med valget 
til høsten har NLF Region 4 
stilt følgende spørsmål til 
politikerne:

Kolonnekjøring tunge kjøretøy 
over E134 - Haukeli
Hver vinter står lastebiler i kolonnekø 
over Haukeli sammen med personbiler. 
Lastebiler sitter høyt opp og ser gjerne 
over snødrevet. I tillegg har vi en annen 
framkommelighet enn personbilen. På 
Hardangervidda er det egne kolonner for 
tunge kjøretøy.

Er det noe deres parti kan gjøre for å 
påvirke Vegvesenet til en løsning slik at 
vi kan få egne kolonner for tunge kjøretøy 
over Haukeli?

Forfall fylkesveier
Vi er bekymret for forfallet på fylkesveier. 
I en rapport gjort av Vista Analyse esti-
meres etterslepet i Rogaland til 2.759 
mrd. / Agder til 4.526 mrd., og det er 
økende. 

Hva vil dere gjøre for å prioritere og 
dekke opp etterslepet i en prioritet som 
gagner næringslivet?

Bompenger
Euro VI-motorer har 1/3 av utslippet til 
tilsvarende personbil. Likevel ser vi at 
lastebiler betaler nesten tre ganger per-
sonbiltakst (med rabatt). 

Er dette en sak dere vil gjøre noe med 
slik at lastebilen f.eks. betaler dobbel takst 
slik det var tidligere? 

Næringslivet er bekymret for konku-
ranseevnen med dette voldsomme bom-
pengepresset. F.eks. vil det koste ca. 3.400 
kroner tur-retur Kristiansand for en las-
tebil. Dette kan få betydning for «ekspor-
ten» ut av Rogaland. Hva tenker partiet 
deres om dette? 

Er det en utfordring dere vil gjøre noe 
med?

E39 / Tverrforbindelsen
Når ser dere for dere en utbygging av Ål-
gård – Hove og Smiene – Harestad?

Når vil dere ha Tverrforbindelsen ferdig 
bygget?

Vei til Eydehavn
I forbindelse med leveranser til tømmer-
kaia i Eydehavn er veien svært dårlig. 
Hvordan ser deres parti på framdrift og 
utbygging av ny vei til havna?

Ytre ringvei
Hvordan arbeider deres parti for å påvir-
ke en så tidlig som mulig byggestart av 
Ytre ringvei rundt Kristiansand?

Gartnerløkka 
Om Gartnerløkka blir bygget før Ytre 
ringvei, hvordan vil dere legge til rette for 
at det blir en trafikkflyt for næringstra-
fikk gjennom Kristiansand?

Transportkjøpers ansvar
Fylket og kommunene er store innkjøpe-
re av transporttjenester. 

Hvordan vil dere arbeide for at det of-
fentlige tar sitt ansvar som transportkjø-
per og kun kjøper inn «fair transport»?

Rekruttering
Allerede i dag mangler vi ca. 1.000 sjåfø-
rer i NLF-bedrifter. Om Godsanalysen i 
NTP slår til vil vi trenge ytterligere ca. 
1.000 sjåfører hvert år framover. 

Hvordan vil dere jobbe for å opprette 
flere klasser innenfor Service og samferd-
sel, Transport og logistikk og yrkessjå-
føropplæring for lærlinger? Vil dere opp-
rette nye klasser på Sam Eydes VGS / 
Sauda?

Lastebiler i kollektivfeltet
I store deler av kollektivfeltet er det i dag 
ledig kapasitet. I tillegg er det 0-utslipps-
biler som dominerer i kollektivfeltet.

Ser dere for dere at lastebiler skal få 
kjøre i kollektivfelt i perioder og på steder 
der den ikke forsinker kollektivtranspor-
ten?

Byvekstavtale / bymiljøavtale
Ønsker deres parti en byvekst / bymiljø-
avtale i Kristiansandsregionen?

Om ja, hvordan ser dere for dere bom-
pengebelastningen til den tunge 
næringstrafikken?

VALG 2019:

Spørsmål fra NLF

Viktig med oppfrisking 
Vi har arrangert kurs med fulle 
hus i Kristiansand og sør i 
Rogaland. Det har vært godt 
frammøte. 

Vår samarbeidspartner 
Transportkompetanse har stått 
for kursene. De har Jone Klings-
heim som instruktør. Og hans 
kunnskapsnivå på dette feltet 
er helt fantastisk. 

Vi takker Jone for et kjempebra kurs og kommer tilbake med nye kurs utover.

61NLF-MAGASINET 2019 • NR 4



62 NLF-MAGASINET 2019 • NR 4

Region 5  Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Frem mot 2030 vil NLFs medlemsbedrif-
ter alene trenge minst 15 000 nye sjåfører 
for å opprettholde sin markedsandel. For 
å sikre at vi dekker inn dette behovet, må 
alle trekke i samme retning. Tirsdag 7. 
mai innledet NLF, Transportkompetan-

se, Åsane Trafikkskole og NAV derfor et 
samarbeid for å bedre rekrutteringen til 
sjåføryrket. 

Positiv trend som må forsterkes
Søknadstallene til transportfagene viser 

Den 8. mai ble det arrangert 
en helt spesiell undervisnings-
time i Amfiet for russen på 
Molde videregående. Kam-
panjen var et initiativ fra 
Norges Lastebileier-Forbund 
(NLF). 
Målet var å gi russen tydeligere bevissthet 
rund trafikksikkerhet og russens ansvar i 
russetiden. Russepresidenten Ingrid Tal-
seth Singstad ønsket velkommen. Hun er 
virkelig en ansvarsbevisst, tillitsfull og flott 
representant for russen. Russepresidenten 
var opptatt av at alle skal ha det så bra som 
mulig i russetiden og det viktigste for hen-
ne er trygghet for sine medelever. 

Viktige råd fra tidligere  
ambulansesjåfør
Regionsjef i NLF Jan Ove Halsøy, tidli-
gere ambulansesjåfør og innehaver av eget 
transportselskap, har gjennom mer enn  
2 000 000 kilometer på norske landeveier 
høstet mange erfaringer. Ulykker kan inn-

treffe alle og ofte er det flaks eller uflaks 
som skiller mellom liv og død. Det ble spe-
sielt lagt vekt på bevissthet rundt fart, bruk 
av sikkerhetsbelte og bruk av mobil mens 
en kjører. Et bevisst forhold til disse punk-
tene kan betydelig redusere sjansen for å 
bli involvert i en ulykke. 

Bevissthet rundt ruskjøring
Halsøy kunne fortelle at det er ca. 140 000 
som kjører i ruspåvirket tilstand i Norge 
hvert døgn. Av disse er ca. 14 000 påvirket 

av alkohol, ca. 40 000 påvirket av narkoti-
ka og ca. 86 000 påvirket av legemidler. 
Dette øker faren for ulykker betraktelig. 
Det er viktig at man stopper vedkommen-
de om man ser en person som er påvirket 
av rus bak rattet. 

Både russen og russepresidenten satte 
stor pris på besøket og påminnelsene rundt 
sikkerhet. Når man får tilstrekkelig med 
informasjon er det mye lettere for russen å 
følge lover og regler.

Starter samarbeids-
prosjekt i Bergen

FRA VENSTRE: Svein Ove Vetrhus (TK Gruppen), Geir Olav Mandt (Åsane Trafikkskole), Tove Solberg (NAV), Tove Bryn (NAV), Jan-Ove Halsøy (NLF) 
og Torleif Vestre (TK Transportskole) Foto: NLF

Rekruttering av nye sjåfører til transportnæringen blir en av 
de virkelig store utfordringene næringen møter i årene frem-
over. Nylig møttes NAV, Transportkompetanse, Åsane 
Transportskole og NLF for å diskutere felles løsninger.

Russetiden – en tid full av glede og uten ansvar?

JAN OVE HALSØY OG HEIDI RUDAA nlfvest@lastebil.no0



Motorfestivalens offisielle åpning stod 
Morten Stordalen (FrP) for. Morten er 
nestleder i Stortingets Transport- og 
kommunikasjonskomité.

Få næringer kan slå transportnæringen 
på dedikerte medarbeidere. I Stryn stod 
den ene lastebilen flottere enn den andre. 
Sjåførene hadde nedlagt timevis med vask 
og polering innen de ankom Stryn. Flere 
var påkostet både utvendig og innvendig. 

Det er flott å se at folk blir så engasjert 
i sin egen arbeidsplass. Dette er gode am-
bassadører for sjåføryrket. På motorfesti-
valen i Stryn finner vi lastebiler i alle 
kategorier. Her er det krokbiler, tippbiler, 
trekkvogner, kranbiler, skapbiler m.m. I 
tillegg til lastebilene er det store utstillin-
ger der leverandører til næringen er repre-
sentert. Og selvsagt NLF. 

Morten Stordalen (FrP) og Kjell  

Olafsrud (NLF) stod for premieutdelin-
gen. Det ble utdelt priser i følgende kate-
gorier:
•  Pris for Årets storbil (1. til 3. plass)
•  Årets veteran
•  Big Rigg of the show
•  Årets stand (ny pris i år)

Vi gleder oss allerede til neste år!

en svært positiv utvikling. På fem år har 
man sett en økning på hele 50 prosent, og 
2019 ble det første året hvor antallet 
søknader passerte 500. Men 
dette utgjør bare knapt 
halvparten av det bereg-
nede årlige sjåførbeho-
vet i tiden som kom-
mer. Derfor er det 
viktig at en også ut-
nytter de mulighete-
ne som i dag finnes 
via NAV. Flere øn-
sker opplæring i sjå-
føryrket, og samarbei-
det med NAV kan gi 
næringen ytterligere tilvekst 
av gode sjåfører. Samarbeidet mel-
lom aktørene skal vurdere løsninger i 
rekrutteringsarbeidet som vil involvere 
NAV, NLF, Åsane Trafikkskole, TK 
Gruppen og ikke minst arbeidsgivere i 
form av NLFs medlemsbedrifter.

Trenger gode ambassadører
Det er mange negative stemmer der ute, 

særlig i sosiale medier. Men vi som 
arbeider med disse problem-

stillingene hver bidige dag, 
vet at bildet slett ikke er 

dystert. Snarere tvert 
imot. Derfor trenger 
vi at våre bedrifters 
sjåfører også er gode 
ambassadører for et 
yrke som trenger 

mange tusen nye 
kollegaer de neste åre-

ne. Dette gjelder også 
NAV. Det er viktig at nye 

potensielle sjåfører danner seg 
et godt bilde av sjåføryrket. NLF 

skal derfor som et prøveprosjekt «skolere» 
NAV sine rådgivere i Bergen slik at de får 
et positivt inntrykk av sjåføryrket. Deres 
holdninger til faget er avgjørende for en 
overbevisende anbefaling av sjåføryrket.

FRA VENSTRE: Svein Ove Vetrhus (TK Gruppen), Geir Olav Mandt (Åsane Trafikkskole), Tove Solberg (NAV), Tove Bryn (NAV), Jan-Ove Halsøy (NLF) 
og Torleif Vestre (TK Transportskole) Foto: NLF

Søknadstallene  
til transportfagene  

viser en svært positiv 
utvikling.

Motorfestivalen i Stryn 1.-3. juni
Motorfestivalen i Stryn ble i år arrangert for 13. gang.  
NLF Sogn og Fjordane var selvsagt på plass med stand.

FRA VENSTRE: Fylkesleder Asgeir Gil (NLF), Morten 
Stordalen (FrP), Sverre-Jan Rønneberg (Forbundsstyret 
- NLF), Ragnvald Flåten (NLF), Markedsdirektør Kjell 
Olavsrud (NLF), Jan-Ove Halsøy (NLF)
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Region 6  Trøndelag

De fleste gir tilbakemeldinger på at for-
holdene rundt forhandlinger av nye kon-
trakter ikke er akseptable. Man blir ikke 
behandlet som likeverdige samarbeids-
partnere. Dette samsvarer dårlig med det 
man kan lese på Tines hjemmesider, der 
man blant annet er opptatt av bærekraftig 
virksomhet også for sine samarbeidspart-
nere. 

50 kroner under «normal»  
timelønn
Med de kontrakter som Tine legger frem, 
er det ikke mye bærekraft å spore for våre 
bedrifter. For eksempel legger man frem 
kalkyler basert på en timelønn som ligger 
ca. 50 kroner under det som er «normal» 
sjåførlønn i dag. Det er klart at det blir 
stor avstand mellom partene, men Tine 
viser ingen forståelse for dette. De er nok 
godt kjent med markedsprisen for sjåfø-
rer, ikke minst gjennom lønnskostnadene 

de har på egne sjåfører. Det er nok en 
grunn til at Tine har valgt å benytte ek-
sterne aktører for å hente melk fra gårde-
ne.

Vil tilby kurs for å styrke  
kompetansen
Uansett er det kun oss selv vi kan takke 
for at vi har kommet i en slik situasjon. 
Gjennom flere år har vi latt oss styre av 
Tine gjennom å la dem ta seg av «tallene» 
og kontraktene. Vi er rett og slett for dår-
lige på dette området. Derfor ble vi enige 
om at vi skal arrangere kurs i kalkulering 
og forhandlinger. Vi må ha bærekraftig-
het i våre bedrifter for å kunne tilby våre 
tjenester i fremtiden. Uten dette vil vi 
miste sjåførene til annen kjøring, noe som 
også vil ramme Tine. Man må huske på 
at det er en meget krevende jobb der man 
ferdes rundt på gårdsveier både hverdag 
og helg.  

Møte med melke- 
transportørene

Etter en vinterkald mai 
der snøen gjorde narr av 
alle som hadde lagt om til 
sommerdekk, var det 
nærmest som et sjokk at 
juni startet med tempera-
turer på over 20 grader. 

Med ett kjenner vi lukta av grill-
mat. Det er heller ikke fritt for at 
noen solbrente kropper kommer til 
syne. Huske å holde blikket på ve-
gen. Det er også tid for å lufte flot-
te biler som har fått sin velfortjen-
te polering etter vinterens dvale. 
Krom og hestekrefter gjør at mang 
en motorentusiast stopper opp og 
drømmer seg bort. 

Sommer 
og det som 
hører til

Høstmøtet 2019
Den 20-22. mai dro regionleder Gunni K. 
Amundal og regionsjefen til Spania for å 
gå opp løypa til årets høstmøte i Albir.  
Typisk for oss var at det var varmere i 
Trøndelag enn i Albir, men været kan in-
gen styre over. Uansett fikk vi spikret opp-
legget for høsten og dere har virkelig noe 
å glede dere til. Etter forrige knalltur har 
vi tatt tilbakemeldingene på alvor, noe 
som sikrer både båttur og vinsmaking. 
Selvsagt blir det noe nytt også, som en 
helaften på Benidorm Palace hvor vi vil få 
se et spektakulært show. Det blir selvsagt 
rikelig med spanske matopplevelser un-
der hele oppholdet. Det er bare å finne 
frem solkrem og badebukse. Vi gleder oss.

Har dere ikke meldt dere på, så er det fort-
satt mulig å få til en løsning. Ta kontakt 
med: Glimt Event ved glimtevent@gmail.
com. Du kan også kontakte Glimt Event v/
Emil på tlf/sms  +47 930 36 503.

Den 9. mai ble det gjennomført et møte med flere medlems-
bedrifter som kjører melk for Tine. Bakgrunnen for møtet er 
den store misnøyen mange føler overfor Tine. 

ROAR MELUM rm@lastebil.no0



Den 29. mai var vi i møte med Kvalifise-
ringssenteret for innvandrere – INN i 
Trondheim kommune. Senterets oppgave 
er å bidra til å få deltakere i introduk-
sjonsprogrammet ut i arbeid eller ordinær 
utdanning, slik at de snarest mulig blir 
aktive i det lokale samfunnslivet.

INNsats ønsker praksisplasser i organi-
sasjoner og bedrifter for at deltakerne kan 
bidra helt fra de kommer til Trondheim. 

Innsatsplassene er et supplement til intro-
duksjonsprogrammets tilbud om nors-
kundervisning og øvrige aktiviteter. Alt i 
alt skal omfanget av disse aktivitetene for 
hver enkelt deltaker tilsvare en ordinær 
arbeidsuke.

Fra vår side ble det orientert om trans-
portnæringen og hvilke muligheter som 
ligger innenfor et slikt yrkesvalg. Etter-
spørselen for yrkessjåfører er stor, noe som 

skulle tilsi at det er gode jobbmuligheter 
for de fleste. Språket blir selvsagt en vik-
tig faktor for å få jobb, men også avgjø-
rende for å gjennomføre utdanningen 
som foregår på norsk. 

Den 5. juni hadde vi gleden av å besøke 
to skoler i Melhus kommune, nærmere 
bestemt Rosmælen skole på Kvål og Flå 
barneskole. Her ventet henholdsvis 32 og 
51 spente elever på muligheten til å sitte 
bak rattet på en lastebil. 

For mange var nok dette et kjærkom-
ment avbrekk i en hektisk skoledag. Det 
er jo en gang slik at alle er ikke skapt for 
å sitte i ro. Det ble stor stemning på beg-
ge skolene og vi ble gjentatte ganger på-
minnet at førsteklassingene snart var 
andreklassinger. Andreklassingene var så 
å si ungdommer da de nå var klar for tred-
je klasse. Godt å oppleve at noe er som 

før, uansett generasjon.
Det ble også tid til en Marcus og Mar-

tinus-sang, nemlig Slalom. Fortsatt like 
populær må dere vite. På Rosmælen ble 
det sunget så høyt at Markus i første mis-
tet en tann. Det blir nok dobbel pris for 
den når tannfeen kommer i løpet av nat-
ten. Da vi kom til Flå gjorde denne his-
torien inntrykk, noe som førte til at de 
sang enda høyere enn Kvålbyggen.

Det ble en lærerik dag for store og små. 
En stor takk til Melby Transport AS, Stig 
Losen Transport AS og leder av Nedre 
Gauldal Lastebileierforening, Ludvig 
Gravråk.  

Venner på veien besøkte  
Rosmælen skole og Flå barneskole

AMO bransjedag
Den 8. mai var det duket for bransje-
dag der våre elever besøkte forskjelli-
ge aktører innenfor bransjen. 

Vi startet dagen på Sandmoen kon-
trollstasjon der vi fikk en grundig 
gjennomgang av hvordan man jobber 
for å ta ut de som ikke følger lover og 
regler. Deretter gikk turen til Dekk-
mann, der John-Tore Dreier sto for om-
visning og undervisning i dekkets  
betydning for trafikksikkerhet og god 
økonomi. Riktig lufttrykk er avgjørende. 

Så gikk turen til Wist Last & Buss der 
det først ble lunsj før vi fikk en gjen-
nomgang og orientering om selska-
pet. Trafikksikkerhet står sentralt hos 
Volvo, noe Bjørn Hellem poengterte for 
elevene. Videre er det viktig at kunde-
ne opplever service slik at de kan 
være ute på veien for å tjene penger. 
Vi avsluttet dagen hos Skevigs Laste-
biltransport AS. Her fikk elevene nok 
en gang høre hva som er viktig når 
man skal ut å søke seg jobb i bran-
sjen. Det handler om holdninger.

VENNER PÅ VEIEN: Ludvig Gravråk sammen med Markus, som mistet en tann i sangens hete. Foto: Roar Melum

Møte med Kvalifiseringssenteret 
for innvandrere – INN i Trondheim 
kommune
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Region 7  Nordland, Troms og Finnmark

NLF og Troms fylkes- 
kommune møtte Nye veier  
i Trondheim 9. mai. Målet 
med møtet var å sikre priori-
tering av prosjektet over 
Kvænangsfjellet. 

NLF har siden 2011 jobbet målrettet med 
løsninger for bedre regularitet og frem-
kommelighet på Kvænangsfjellet på vin-
terstid. Ved forrige rullering av NTP fikk 
vi prosjektet inn i første del av NTP. I 
Statens vegvesens handlingsplan var det 
foreslått oppstart i 2020. 

I desember 2018 foreslo Samferdsels-
departementet at prosjektet skal overføres 
til Nye Veier, formelt vil overføringen skje 
før sommerferien gjennom et stortings-
vedtak. NLF region 7 så derfor viktighe-
ten av å få en positiv dialog med Nye 
Veier for å argumentere for tidlig oppstart 
av prosjektet. Da vi henvendte oss til Nye 
veier ønsket de straks å møte oss. Vi er 
også glad for at Troms fylkeskommune 
ved fylkesråd for samferdsel og hans råd-
giver ønsket å være med på møtet som 
fant sted i Trondheim 9. mai.

På førsteplass
NLF fokuserte i sitt innlegg på probleme-
ne stengning og kolonnekjøring skaper 
for næringsliv og befolkningen i regionen. 
Troms fylkeskommune fortalte at de pri-
oriterte prosjektet på førsteplass ved for-
rige rullering av NTP og fokuserte på 
betydningen av forutsigbarhet for 
næringstransporter, samt sikkerhet og 
beredskap.  

Velger prioritering til høsten
Nye veier er tildelt mange prosjekter og 
har en fast bevilging over statsbudsjettet 
på 5,5 mrd., de prioriterer selv når de star-

ter opp de ulike prosjektene i sin porteføl-
je. I retningslinjene som Nye veier har fått 
fra samferdselsdepartementet står sam-
funnsøkonomisk lønnsomhet sentralt for 
hvordan de skal prioritere. De leter derfor 
etter muligheter for å forbedre samfunn-
søkonomisk nytteverdi i prosjektet. Nye 
veier prioriterer innenfor sin portefølje to 
ganger i året, neste prioritering skjer høs-
ten 2019. 

Dersom Kvænangsfjellet blir prioritert 
i høstmøtet , er det fortsatt mulig å få til 
en oppstart i 2020. NLF vil være tett på 
i saken frem mot prioriteringsmøtet.     

NLF Finnmark inviterte til medlemsmø-
te i Kirkenes 20. mai. På en travel man-
dag ettermiddag møtte mange medlems-
bedrifter opp for å diskutere utfordringer 
og muligheter for næringen. 

Fylkesleder Rune Holmen ønsket vel-
kommen og fortalte hva NLF Finnmark 
jobber med lokalt. Geir A. Mo holdt et 
engasjerende innlegg hvor han fortalte 
om de viktigste sakene NLF jobber med 
for tiden. EUs mobilitetspakke, rekrutte-
ring til sjåføryrket og høstens transport-

messe er bare noen av de tingene som er 
i fokus hos NLF for tiden. Regionsjefen 
ga en kort innføring i sertifiseringsruti-
nene rundt Fair Transport.

Stort engasjement
If ved Bjørn Ole Suhr informerte om av-
talen mellom NLF og IF og hvilke forde-
ler den gir NLF-medlemmene. Kvelden 
ble avrundet med åpen post, det var stort 
engasjement fra de fremmøtte.

Før medlemsmøtet var fylkesleder i 

Finnmark Rune Holmen, NLF-direktør 
Geir A. Mo og regionsjefen på medlems-
besøk hos Bjørnevatn Maskin hvor daglig 
leder Magne Persen tok i mot oss med en 
kopp kaffe. 

NLF Troms avholdt medlemsmøte på 
Sydspissen Hotell i Tromsø 5. juni med 
Fair Transport som hovedtema.

Viktig møte om Kvænangsfjellet

Medlemsmøter i 
Finnmark og Troms

FRANK LAURITZ JENSEN flj@lastebil.no0



 

BRUKER BEDRIFTEN 

DIN FOR MYE STRØM?
Snakk med en rådgiver!

Les mer på fjordkraft.no/nlf

Bedrifter sparer mye
med riktig energirådgivning
Vi gir bedriften din gode råd basert på innsikt og erfaring. Gjennom tett oppfølging og 
gode analyser bidrar våre energirådgivere til å redusere kostnadene for din bedrift.
 
Nå kan bedriften din også få energimerking og energikartlegging hos oss. Få enkel 
oversikt over byggets energibruk – og finn de riktige tiltakene for å spare strøm.
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Jubilanter:

Dag Vegard Svendsby, Halden
Dag Vegard startet å øvelseskjøre med sin farfar da han 

var 18 år gammel, og siden har han holdt det gående. Det er tømmer- 
kjøring det går i, noe han i dag gjør med en Scania 730. På fritiden er det 
både jakt og fiske på agendaen. Ja, og så kjører han racing med monster-
truck! Nå bygger han en ny bil sammen med sønnen.

50
28.07

John Jakobsen, Siljan
John begynte sin karriere med tømmerkjøring som 18- 

åring i en Magirus-Deutz i 1967. Siden da har han drevet med både tøm-
mertransport, stykkgods og massetransport, i tillegg til å være engasjert i 
NLF-styret lokalt og i fylkesstyret i over 40 år. I dag har sønnen overtatt  
firmaet, men John følger stadig med på det som rører seg i næringen.

70
07.08

Carl-Petter Sand, Flateby
Har du hørt om CP Sand Transport? Her har du utgangs-

punktet, Carl-Petter. Selskapet som tilsynelatende har en fot i alle tran- 
sportformer drives nå av sønnen Vidar, men senior er fortsatt en viktig 
ressursperson. Det hele startet i 1966 med en Bedford. Nå kjører Carl-Petter 
etter behov når han ikke er i Syden eller på campingplassen i Sverige. 

75
08.08

Hans Chr. Øveren, Sokna
En drøy uke etter 18-årsdagen i 1957 tok Hans Chr. 

Øveren sertifikatet. Ikke lenge etter fikk han smaken på storbil under tje-
neste for Luftforsvaret. Fire år senere sparket han i gang lastebilkarrieren 
som skulle vare i godt over 40 år. Det meste av denne tiden kjørte han 
melketransport, først for Ringerikes meieri og deretter 37 år for Tine Øst-
landsmeieriet. Han har engasjert seg i NLF-styret lokalt og blir fortsatt  
invitert til sommeravslutning hos formannen på Norderhov prestegård.

80
27.08

Trond Dahl, Eidsvoll
Trond har vært yrkessjåfør i over 50 år og begynte karri-

eren i en Mercedes 322. Han har drevet med både kjøring av grus,  
tømmer, drivstoff, kjemikalier og gass, samt drevet med maskinflytting. 
De siste 35 årene har han vært selvstendig næringsdrivende med  
brøyting, strøing og anleggskjøring som hovedoppgaver. Se også bilde av 
Tronds flotte Mercedes LS 325 på side 25! Han eier også en 1988 Scania 
R 142 og en 1997 Scania 144.

70
10.07

Bent-Arthur Reiertsen, Senjahopen
Reiertsen Maskin og Transport holder til på yttersiden av 

Senja i Troms og består av tre generasjoner Reiertsen. Det mellomste 
leddet fyller nå seksti år og kan se tilbake på et langt liv i transporten, 
som begynte lenge før sertifikatet lå i hånda som 18-åring. Selskapet 
driver med asfaltkjøring og vedlikehold på vegnettet sommerstid, og  
snøbrøyting vinterstid og har totalt fire biler.

60
12.07

Thor Østen Hurlen, Langevåg
Sunn-Trans er et kjent firma på Nordvestlandet etablert 

av Odd Østen Hurlen i 1972. Fem år senere begynte også den da 18 år 
gamle Thor å jobbe i familiebedriften, ved siden av skolegang. Etter flere 
år med kjøring både kort og langt gikk han over til å bli kjøreleder, og 
etter hvert også daglig leder i bedriften. Nå har Sunn-Trans 24 ansatte 
fordelt på 16 biler, 7 maskiner og rundt 1 000 containere i drift. 60-års-
jubilanten Thor tilbringer gjerne fritiden på hytta sammen med familien, 
eller i en veteranbil.

60
16.07

Thor Ole Flatland, Hjartdal
Nisjer er viktig, og Thor Ole Flatland har funnet sin ved å 

selge og levere Dustex bindemiddel til veg. I tillegg driver han tidvis med 
slamsuging, noe han har erfaring med fra flere tiår tilbake da han først 
startet å kjøre lastebil. Han har smakt på organisasjonslivet gjennom 
deltakelse i en valgkomite og bruker fritiden på storviltjakt og som fri- 
villig på en ungdomsklubb.

60
18.07

Sven Åge Mørken, Våle
Når pensjonsalderen nærmer seg, velger mange å legge 

inn årene og ta livet med ro. Men i transportnæringen er det ofte anner-
ledes, som med Sven Åge Mørken. Driften av selskapet Br. Mørken Tran- 
sport har han overlatt til sønnen, men han er fortsatt aktiv som ekstra-
sjåfør, i tillegg til å sysle med veteranlastebil. Han er den stolte eieren av 
en 1956-modell Volvo Viking, ikke veldig ulik den han selv startet å kjøre 
med i 1967.

70
07.07

Terje Grimnes, Geithus
50-åringen fra Geithus startet kjøringen i 1989 og har i 

dag to biler som utfører frakt innen stykkgods og langtransport. Han er 
også engasjert i forbundet som lokallagsleder i Modum.

50
23.08

Willy Solheim, Alta
Willy Solheim fyller trekvart hundre år den 21. juli. Han 

startet kjøringen i 1966, og det har gått i tippbil og anleggstransport. 
Han  ga seg ikke før i fjor og tilbakela derfor hele 52 år bak rattet.

75
21.07

Tor Kvia, Nærbø.
Tor Kvia har tilbakelagt en lang karriere innen dyretran- 

sport, kranbil og stykkgods, som startet i en Opel Blitz i 1962. I dag nyter 
han pensjonistlivet, men eier også fire veteranlastebiler og bruker gjerne 
fritiden på disse.

75
10.08

Arne Midtstøl, Arendal
Samme år som OL ble avholdt i Oslo startet Arne Midtstøl 

sin transportkarriere. På den tiden var yrket ganske annerledes. Han kjørte 
fyllmasse i en Bedford og alt som skulle på planet måtte lastes for hånd. 
Nå har Arne snart tilbakelagt en hel mannsalder i transportnæringen og er 
fortsatt en av eierne i Midtstøl Transport, som i dag har 50 biler. Transport-
livet har smittet over til fritiden og Arne driver gjerne med bil da også.

85
25.07



nordeafinans.no

Vi finansierer NLFs medlemmer! 
Nordea er NLFs utvalgte finansieringspartner. 

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

Region Kontaktperson Telefon e-post

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10
 års samarbeid 

m ed NLF
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Jubilanter:

Fødselsdager i juli 
85 år
25.  Arne Midtstøl, 4848 Arendal

80 år
13.  Jostein Grønnesby, 7224 Melhus

75 år
4.  Thoralf Rognli, 9426 Bjarkøy
6.  Arne Bakke, 2090 Hurdal
21.  Willy Solheim, 9511  Alta
22.  Vidar Paulsen, 8900 Brønnøysund
27.  Anve Myklatun, 5784 Øvre Eidfjord
28.  Edvin Bellsli, 7580 Selbu
29.  Peder R. Akse, 6953 Leirvik I Sogn
30.  Bjørn Aannestad, 3647 Hvittingfoss

70 år
3.  Tor Reinås, 7604 Levanger
5.  Asle Ruud Syversen, 3660 Rjukan
7.  Sven Åge Mørken, 3178 Våle
9.  Trond Erik Lie, 2283 Åsnes Finnskog
10.  Trond Dahl, 2080 Eidsvoll
12.  Halvor Riggenholt, 3650 Tinn Austbygd
22.  Kåre Sormbråten, 2435 Braskereidfoss

60 år
2.  Kåre Nordstrøm, 5353 Straume
2.  Johannes Rafoss, 4473 Kvinlog
10.  Tor Doseth, 2647 Sør-Fron
11.  Leif Kåre Egeland, 4342 Undheim

12.  Bent-Arthur Reiertsen, 9386 Senjahopen
16.  Thor Østen Hurlen, 6002 Ålesund
17.  Kai Roald Hansen, 4790 Lillesand
18.  Thor Ole Flatland , 3690 Hjartdal
23.  Morten Stangeland, 1313 Vøyenenga
29.  Arne Bråten, 4900 Tvedestrand

50 år
2.  Finn Olav Myhrer, 1550 Hølen
5.  Max Atle  Mortensen, 9014 Tromsø
23.  Jan Roger Nystuen, 2405 Elverum
25.  Kenneth Johannessen, 4347 Lye
28.  Dag Vegard Svendsby, 1764 Halden
29.  Jørn-Sture Johansen, 8618 Mo i Rana

Fødselsdager i august
80 år
27.  Hans Chr Øveren. 3534 Sokna
28.  Odd Rokkones, 7336 Meldal
31.  Emil Nerhovde, 5350 Brattholmen

75 år
8.  Carl-Petter Sand, 1911 Flateby
10.  Tor Kvia, 4365 Nærbø
11.  Leif Willy Svendsen, 8651 Mosjøen
26.  Roy Kingsrød, 1703 Sarpsborg
31.  Hans A. Kristiansen, 2160 Vormsund

70 år
4.  Jan Tore Vold, 1516 Moss
5.  Atle Heskja, 5566 Hervik

7.  John Jakobsen, 3748 Siljan
12.  Henrik Solheim, 3340 Åmot
12.  John Wågan, 8255 Røkland
14.  Jostein Skage, 7970 Kolvereid
15.  Gunnar Pladsen, 3803 Bø i Telemark
16.  Hans Edv. Olsen, 3716 Skien
16.  Alf Jan Sjursen, 4337 Sandnes
28.  Jens-Erik Lobben, 3370 Vikersund

60 år
6.  Ove Thoresen, 2660 Dombås
15.  Svein Aarønes, 6211 Valldal
23.  Per Sebu, 2940 Heggenes
24.  Hans Petter Nervik, 7605 Levanger

50 år
5.  Hans  Thaulow, 2750 Gran
9.  Bjørn Seielstad, 2651 Østre Gausdal
10.  Ronny Nybråten, 3300 Hokksund
11.  Kjell Aage Ekeland, 5635 Hatlestrand
13.  Lars Roger Olsen, 8664 Mosjøen
15.  Kjetil Fredriksen, 9621 Kvalsund
18.  Arnstein Blomdal, 7882 Nordli
18.  Ola Einang, 2960 Røn
23.  Terje Grimnes, 3360 Geithus
31.  Morten Isaksen, 8058 Tverlandet



SPØR OSS OM
TRUCK DEAL

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

NLF 
TRUCK 
DEAL

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

utvalgte varer hos Circle K.

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

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



Forbundsstyret Fylkesavdelinger

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

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

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

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

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

REGION 3
Regionsjef Roy N. Wetterstad
Mobil: 96 64 02 99
e-post: rnw@lastebil.no

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOGN OG FJORDANE 
Fylkesleder Asgeir Gill                                     
Tlf: 57854381
Mobil: 90175166
post@mct.no

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

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

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

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

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

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

TROMS
Fylkesleder Alf Erik Eliassen
Mobil: 90123835
alf-e-el@online.no

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

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

Tore Velten
Forbundsleder

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

Hilde Natedal
Styremedlem, Region 3

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

Kjell Haugland
Styremedlem, Region 4

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

Sverre-Jan 
Rønneberg
Styremedlem, Region 5

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

Øyvind Lilleby
Styremedlem, Region 6

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

Bjørn Ivar 
Gunhildgard
Styremedlem, Region 2

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

Anders Krog
Styremedlem, Region 1

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

Alv Ervik
Nestleder, Region 7
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Faggrupper

E-post Mobil

Ledes av 
Sverre-Jan Rønneberg

 
sjr@lastebil.no

 
90 86 60 00

Fagansvarlig 
Thorleif Foss

 
tf@lastebil.no

 
41 40 35 99

Ressurspersoner

Region 1: Egil Nicolaysen

Region 2: Henrik Ånerud

Region 3: Torfinn Brenna

Region 4: Tor Bjarne Asheim

Region 5: Bjørn Rivenes

Region 6: Arnt Egil Aune

Region 7: Arnold Hauan

egil@nicotrans.no

heiki80@hotmail.no

torfinn@bat.no

tbasheim@online.no

bjorn@rivenes.no

ae@aune-transport.no

arnohaua@online.no

90 16 16 50

90 09 53 99

91 13 82 82

91 13 65 25

93 00 65 20

91 39 69 69

95 24 22 23

ANLEGG, VEI OG BRØYTING

E-post Mobil

Ledes av 
Kjell Haugland

 
kh@lastebil.no 

 
91 13 53 00

Fagansvarlig 
Jan-Terje Mentzoni

 
jtm@lastebil.no 

 
41 50 67 80

Ressurspersoner

Region 1: Bård Solberg

Region 2: Ørjan Bråthen

Region 3: John Erik Kjettorp

Region 4: Ove Erik Vika

Region 5: Nils Anders Larsen

Region 6: Oddbjørn Kristensen

Region 7: Rune Holmen

bard@solbergtransport.no 

orjan.brathen@martinsen.no 

johnerik@dgm.no 

oveerik.vika@sr-group.no

nils-ala@online.no 

oddbjørn@kristensenstransport.no 

holmtran@online.no 

90 78 22 12

98 21 56 08

98 24 10 21

91 66 55 30

90 03 52 18

90 77 43 67

91 79 86 92

DISTRIBUSJON, LANGTRANSPORT OG ADR

BILBERGING 

E-post Mobil

Ledes av 
Øyvind Lilleby

 
ol@lastebil.no 

 
90 54 33 10

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

Ressurspersoner

Region 1: Egil Haugen

Region 2: Kjell Jon Nyløkken

Region 3: Ivar Mustvedt

Region 4: Dag Grødum

Region 5: Inge Råheim

Region 6: Nils Erik Røe

egilh2@online.no 

kjell.jon@dyretransport.no 

ivarmust@online.no 

marit@oddgrodum.no 

inge@raaheim.no 

ne@nemo-transport.no 

90 95 78 52

90 06 61 99

99 45 21 61

90 82 97 93

91 66 57 57 

97 42 75 34

TØMMER, LANDBRUK OG LEVENDE DYR

TEKNISK GRUPPE

FAGGRUPPE VAREBIL

Ledes av
Hilde Natedal hn@lastebil.no 958 76 908

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

Ressurspersoner

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

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

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

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

 E-post Mobil

Ledes av
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
Kjell Haugland kh@lastebil.no 91 13 53 00 

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

Ressurspersoner
Region 1: Thomas Aarnes thomas@bulltrans.no 93 44 08 72 

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

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

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

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

Region 6: Sverre Fordal  97 03 87 02

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

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

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

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

Kollegahjelpen alarmtelefon: 415 44 400

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

Adresse: Postnr.: Poststed:

Telefon: Mobil: Telefaks: E-post:

Eier/daglig leder: Fødselsdato:

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

Sted: Dato: Underskrift:

VERVET AV
Navn: Medlemsnr.:

  Jeg har lest og godtatt NLFs etiske regelverk.

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

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

Fylke Navn E-post MobilFylke Navn E-post Mobil

Kollegahjelpen

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

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

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

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

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

93 40 97 70
91 68 49 84 

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

91 87 91 00
41 50 72 00

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

48 12 48 60
91 18 76 24

91 81 72 43
91 69 30 59

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

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

99 52 69 96
91 39 69 69

48 04 12 08
99 21 71 15

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

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

90 62 41 88
91 74 78 98

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

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

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

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

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

jov@vermelidtransport.no
maritlun67@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

thmikals@online.no
yngve@ybh.no

Steinar Enderød
Ole Johnny Sørensen
Freddy Aasheim
Jon Brødremoen

Tor Vidar Frydenlund
Nicolai Jakhelln
Geir Homlund
Geir A. Mo

Guttorm Tysnes
Arne Trondsen
Tore Velten
Mai Grete Skjelsvold

Jon Magne Aspelund
Anders Grønbrekk
Odd Haakenstad
Oddbjørn Vestli
Åge Widme

Eva Karin Høgberg
Tom Pedersen
Per Arne Yri

John Ove Villung
Marit Lund

Anne Lise Øverland
Magne Årvik
Jon Reidar Solstad
Vivi Solstad

Robert Birkeland
Ellef Steller

Steinar Solberg
Kjell N. Nilsen
Kai Nilsen

Endre Krakk
Harald Reinertsen

Arne Marås
Frode Børven

Arne Steinar Indrebø 
Knut Øvrebotten
Andreas Skrede

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

Per Morten Storhaug
Arnt Egil Aune

Olav Skarsbakk
Harald Ulven

Karstein Larem
Kjell Fredrik Solberg
Fred Karoliussen
Nils Harry Jakobsen

Arnold Hauan
Elling Haukebøe
Ann Pauline Eliassen
Karianne Ervik

Torbjørn Mikalsen
Yngve B. Harila

Østfold

Oslo/
Akershus

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder 

Rogaland

Hordaland

Sogn og 
Fjordane
 

Møre og 
Romsdal

Sør- 
Trøndelag

Nord- 
Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark



nordeafinans.no

Nordea Finans har 
vært NLFs samarbeids-
partner siden 2008

• Hver låne- eller leasingkontrakt
innebærer økonomisk støtte til
NLF

• Vi har finansiert over 4000 biler
for NLF-medlemmer

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

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

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

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

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

10
 års samarbeid 

m ed NLF
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If Pensjon
FOR MEDLEMMER AV NLF

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

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

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

Vi tilbyr tre ulike investeringsprofiler:

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

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

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

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

• Forvaltningskostnader følger bedriften og den 
ansattes fondsvalg.

• 1G = Folketrygdens grunnbeløp.

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


