
Det er helt nødvendig med etterretningsarbeid for å sikre seriøsiteten i transport-
næringen. Så å styrke arbeidet i Krimseksjonen, og ikke minst samarbeidet på tvers 
av etatene, det vil bli prioritert. – Ingrid Dahl Hovland, vegdirektør. Side 25
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Vi har hørt på proffene! Sammen med våre kunder, påbyggere og våre egne produkteksperter har vi spesifisert en 
rekke forskjellige lastebiler, med høy lastekapasitet og god lønnsomhet for ulike transportoppdrag beregnet på 
norske kjøreforhold. De står allerede hos våre forhandlere og har dermed kort leveringstid. Du får en meget god bil 
til ditt behov og til en god pris.

volvo Pro og Pro+

Same, same. But different.

Bilene er komplett ved levering fra din Volvo-forhandler. 
Våre PRO-biler gir deg en riktig spesifisert bil med kvalitetspåbygg til ditt bruk, hvor service- og garanti på chassis 
og påbygg utføres hos din lokale Volvo-forhandler og autorisert påbygger. Velger du en PRO+ bil, får du utført alle 
dine service- og garantioppdrag hos din lokale Volvo-forhandler. 
Valget er ditt!

Les mer på: volvotrucks.no/volvopro
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Les mer på: volvotrucks.no/volvopro
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I NLF liker vi å få ting gjort, å sette punktum og kvittere ut oppfyl-
te målsetninger. I enkelte perioder kommer seierne på løpende 
bånd. Andre ganger må vi sette sjøbein og kjempe i motvind. 

Denne høsten har vi oppnådd svært mye som påvirker hverdagen 
til norske transportører. Dekk- og kjettingkrav skjerpes inn etter 
påtrykk fra NLF. Antallet kontroller økes og gebyrsatser heves for 
å få bukt med trafikkfarlige tunge kjøretøy. Dette vil utvilsomt 
styrke trafikksikkerheten både for vår næring og for øvrige  
trafikanter. 

Men det hjelper fint lite å sette søkelyset på vinterutrustningen på 
tunge kjøretøy om man ikke samtidig sørger for god og stabil vinterdrift av vegene våre.

Tidligere i høst gikk både daværende konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud og samferd-
selsminister Jon Georg Dale ut i media og uttrykte bekymring for konsekvensene av Statens 
vegvesens omorganisering. Fra nyttår skal fylkene overta ansvaret for 45 000 kilometer 
fylkesveg, deriblant vinterdrift, vedlikehold og ikke minst oppfølging av de løpende kontrakt- 
ene. Hele 1 850 ansatte flyttes fra Statens vegvesen og over i fylkeskommunene. Igjen sitter 
drøyt 6 000 ansatte i Vegvesenet. 

Det dramatiske i denne prosessen er at nærmere 10 prosent har valgt å si opp. Mange av 
disse sitter på kjernekompetansen som man sårt trenger for å få denne overgangen til å gå 
knirkefritt.

NLF har allerede gjennomført kontaktmøter og seminarer hvor entreprenører og etater har 
kunnet møtes og diskutere felles utfordringer. Vi forutsetter at myndighetene denne vinte-
ren evner å prioritere trafikksikkerheten like høyt, og helst enda høyere enn før.

Samtidig har nå Ingrid Dahl Hovland tatt over som direktør for Statens vegvesen. Hun kom-
mer fra samme stilling i Nye Veier AS, hvor hun gjentatte ganger har demonstrert viktig- 
heten av å heve blikket, å tenke helhetlig og benytte lange tidshorisonter ved prosjektering 
og utbygging. Jeg håper og tror at Hovland nå vil klare å styre Vegvesenet mer i denne ret-
ningen.

Det er også gledelig å høre at hun ønsker å styrke innsatsen mot useriøse og kriminelle  
aktører i transportnæringen. I dette magasinet kan dere lese om en av de mest oppsikts- 
vekkende tilfellene vi har avdekket på dette feltet. Og vi kan garantere at siste ord ikke er 
skrevet i den saken.

Denne 
høsten har vi 

oppnådd svært 
mye som på- 

virker hverdagen 
til norske tran- 

sportører.



fornuft.



fornuft.
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AKTUELT & SMÅSTOFF

KOSTNADSHOPP: Løyvegarantisummene 
økes til et historisk høyt nivå fra 2020. 

Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen

Fra nyttår vil garantisummene for løyve øke 
fra 85 000 kr til 90 000 kr for første løyve, og 
fra 47 000 kr til 50 000 kr for alle påfølgende 
løyver. Det blir i utgangspunktet ingen 
endringer for eksisterende garantier.

Etter forskrift 26. mars 2003 nr. 401 om 
yrkestransport innenlands med motorvogn og 
fartøy (yrkestransportforskriften) § 7 skal sø-
ker ved søknad om et løyve legge frem en 
garantierklæring fra bank eller forsikrings-
selskap på en kroneverdi tilsvarende 9000 

euro. For løyver ut over dette gjelder en krone-
verdi tilsvarende 5000 euro for hvert løyve.

I perioden fra 1. januar 2020 til 31. de-
sember 2020 er garantisummen etter avrun-
ding satt til 90 000 kr for det første løyvet og 
50 000 kr for de påfølgende løyver i hver løy-
vekategori.

Må betale ny garantisum ved  
endringer i løyveantall
Det skal ikke gjøres endringer ved eksis-

terende garantier. Men i tilfeller hvor en ga-
ranti avløser en annen, regnes dette som 
ombytting av garanti. Dette gjelder både ved 
skifte av garantist og ved opptrapping og 
nedtrapping av tallet på løyver. Ved ombyt-
ting av garanti må garantisummen regnes 
på grunnlag av de nye garantisummene for 
alle løyver til løyvehaveren.

Dette vil for mindre bedrifter utgjøre noen 
skarve tusenlapper, men for større bedrifter 
med flere titalls kjøretøy kan det fort bli snakk 
om sekssifrede summer i tilleggsbetaling 
ved endring av løyveantall eller garantist.

Øker løyvegarantien til 90 000 kr fra 2020

Statens vegvesen forbereder en prøveord-
ning for tømmervogntog med opptil 74 
tonn totalvekt. Oppstart ligger an til å 
skje i slutten av 2020.

– Prøveordningen skal gjennomføres i 
åtte kommuner sør i Hedmark, forteller 
sjefingeniør Bernt Iversen i Statens veg-
vesen.

Totalvekt på 74 tonn innebærer kjøretøy 
med ni aksler, fire på trekkvogna og fem 
på tilhengeren.

Kan også komme flere kombinasjoner
Iversen legger til at det også kan bli aktu-
elt med andre kombinasjoner, som 68 
tonn (4+4 aksler) eller 65 tonn (3+5 aks-

ler). Største tillatte aksellast vil fortsatt 
være 10 tonn og maks lengde vil være 24 
meter.

Bakgrunnen for prøveordningen er at 
forskjellene mellom Norge og nabolan-
dene ikke skal bli for stor, noe både 
næringen og Stortinget har vært opp-
tatt av.

I Sverige ble 74 tonn totalvekt innført 
som permanent ordning på en begren-
set del av vegnettet fra 1. juli i fjor, og 
i Finland ble veinettet åpnet for 76 tonn 
for 9-akslede kjøretøyer og 68 tonn for 
8-akslede kjøretøyer fra 2013. Det er 
noen begrensninger på grunn av brue-
nes bæreevne.

Skal prøve  
tømmervogntog 
på 74 tonn

FRA 60 TIL 74 TONN: Dagens tømmervogntog kan veie inntil 60 tonn. Denne maksvekten vurderer 
Vegvesenet nå å øke. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen



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

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

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

2190-Telenor-Annonse-210x297mm-Ookla.indd   1 12/06/2018   14:03
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Etter å ha arbeidet med trafikk- 
sikkerhet i NLF-bedrifter i en 
årrekke, har Kjetil Meaas nå gått  
av med pensjon. Han ser tilbake  
på en positiv og konstruktiv tid i 
organisasjonen.

Meaas ble rekruttert til Norges Lastebilei-
er-Forbund (NLF) i 2007. Da hadde han tilba-
kelagt en 30 år lang karriere i Statens vegve-
sen. I NLF tok han opp stafettpinnen fra Morten 
Hage og fikk ansvar for trafikksikkerhetspro-
grammet Dugnad for færre skader (DFFS), som 
i dag er en del av If Aktiv Sikkerhet. 

Brenner fortsatt for skadereduksjon
Gjennom 12 år i NLF har Kjetil Meaas besøkt 

et tresifret antall bedrifter, mange av dem 
flere ganger, for å tilby særskilt oppfølging av 
forhold som går på trafikksikkerhet og adferd 
i trafikken.

– Det beste med å arbeide med skadefore-
bygging er å se at bedriftene oppnår positive 
resultater som følge av innsatsen, og klarer å 

komme seg på rett kjøl, kommenterer han.
Selv om Meaas nå formelt sett er pensjo-

nist, brenner fortsatt lidenskapen for trafikk-
sikkerhet og forespørslene om å holde kurs og 
foredrag renner inn.

– Jeg ser ikke bort fra at det kan bli litt 
arbeid også fremover, sier han med et smil.

NLFs trafikk- 
sikkerhetsnestor 
takker av

ENGASJERT I TRAFIKKSIKKERHET: Kjetil Meaas hadde ansvar for programmet Dugnad for færre skader (DFFS) i 
NLF gjennom 12 år. Foto: Stein Inge Stølen

490,-
Husk at godt syn er ekstra viktig i trafikken!
Synsprøve til 
NLF-medlemmer:

brilleland.no

Bestill synsprøveonline i dag!



ALAAS.NO I samarbeid med  
Norges Lastebileier-forbund

NLF HAR  
VALGT ALÅS
SOM SIN LEVERANDØR AV ALKOLÅS

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

For mer informasjon om våre serviceavtaler  
kontakt vår salgssjef Jørn Nicolaisen i dag: 
 992 86 624          jn@alaas.no

SERVICEAVTALE:

1 år kr 399,- pr mnd
2 år kr 299,- pr mnd
3 år kr 199,- pr mnd
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Portrett: Ingrid Dahl Hovland:

Da Ingrid Dahl Hovland vokste opp, måtte hun ta 
båtvegen for å komme seg til og fra hjembygda. Slik 
lærte hun at god mobilitet ikke er noe man skal ta  
for gitt. Dette er en erfaring som kommer godt med  
i den nye stillingen som Norges vegdirektør.

– Bare det å komme seg hjem fra gymna-
set i Sogndal i helgene var rimelig kom-
plisert. Jeg måtte alltid opp på 
fergebrua og godsnakke 
med kapteinen. Hadde 
jeg flaks, stoppet han 
innom Naddvik på 
vegen inn fjorden 
til Årdalstangen. 
Ellers kostet det 
25 kroner ekstra å 
ta en egen båt ut 
til bygda.

Brukte en hel dag 
på korte reiser
Mye har endret seg siden 
Ingrid Dahl Hovland gikk sine 
barnsbein i Naddvik, eller Vikadalen, 
som bygda kalles på folkemunne. Frem 
til 1980-tallet var det kun en traktorveg 
fra kaia og opp til gårdene som utgjorde 

den eneste ferdselsåren. Bil var derfor 
ikke et tema hos innbyggerne, og heller 

ikke en skrikende nødvendighet 
for husstanden i Hov-

land-familien. Ingrid 
gikk på grunnskole i 

nabohuset og hadde 
alle lekekamerate-
ne like i nærheten.

– Først av alt var 
det en enorm fri-
het i det å vokse 
opp uten å være be-

kymret for biltrafik-
ken. Vi kunne leke 

overalt, hele tiden. 
Samtidig var det jo utfor-

drende å komme seg noe som 
helst sted. En måtte bruke en hel dag og 
ta en rekke båter og ferger for å reise til 
for eksempel Flåm. I dag bruker 
man bare tre kvarter med bil.

Vegdirektøren
fra den bilfrie b ygda

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

Å kunne oppleve 
hva god mobilitet har å 

si for et samfunn på nært 
hold har nok formet 

meg en del.
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Vegdirektøren
fra den bilfrie b ygda

GODT I GANG: Ingrid Dahl Hovland ble 
tilsatt som ny direktør i Statens vegvesen 
ved statsråd 11. oktober og tiltro formelt 

1. november. Foto: Stein Inge Stølen
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Formet av utviklingen
Det er få steder i Norge hvor man med 
egne øyne har kunnet se hvordan 
endringer i infrastrukturen påvirker ut-
viklingen av lokalsamfunnet i like stor 
grad som i Indre Sogn mellom 1960 og 
1980.

– Å kunne oppleve hva god mobilitet 
har å si for et samfunn på nært hold har 
nok formet meg en del. På den tiden var 

mesteparten av arbeidsplassene knyttet 
opp til hjørnesteinsbedriften, både i År-
dal og andre steder. Men slik er det ikke 
nødvendigvis lenger. Nå kan arbeidsplas-
sen være langt unna bostedet, og da er det 
viktig med god infrastruktur og mobilitet 
for å sikre dette.

Påvirket utformingen av hovedveg
Naddvik fikk endelig bilveg til Årdals- 

tangen på 1980-tallet, som senere på 
1990-tallet strakk seg videre ut til Fodnes 
og etter hvert Lærdal. Nå er det mulig å 
kjøre både innover mot Årdalstangen, og 
utover til E16 og Bergen. Hovland hadde 
også en finger med i spillet ved utformin-
gen av vegen som skulle gå gjennom 
hjembygda.

– I et opprinnelig utkast var det fore-
slått å legge vegen i en strak linje, og på 

Portrett: Ingrid Dahl Hovland:
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den måten dele bygda i to. Det var det 
ingen som ønsket. Heldigvis fikk vi god-
kjent et forslag hvor vegen ble lagt i sving 
rundt bygda, slik den ligger i dag.

Mer veg for pengene
Da nyheten om at Hovland ville bli Nor-
ges nye vegdirektør ble kjent, var det ikke 
mange som lot seg overraske av det. I lø-
pet av kort tid hadde hun som direktør i 

Nye Veier AS vist at det er fullt mulig å 
få mye mer ut av de tilgjengelige midlene 
når man bygger veg. Samtidig har hun 
demonstrert at det kan lages infrastruktur 
både raskere og mer helhetlig enn hvis 
man benytter mer tradisjonelle planleg-
gingsmetoder.

– For meg er det viktig å få mest mulig 
veg for pengene, og mest mulig nytte for 
vegbrukerne. En må hele tiden spørre seg: 

Hva skal vegen løse? Og ikke minst må 
en prøve å få med seg de lengre strekkene, 
tenke på knutepunkter og hvordan god-
stransporten flyter.

Det er lett å hevde at tiden Hovland har 
foran seg, kanskje er den mest utfordren-
de en vegdirektør i Norge har stått overfor 
noensinne. Vegvesenet er inne i en om-
fattende omstillingsperiode hvor store 
deler av vegansvaret overføres til fylkes-
kommunene, som i seg selv er inne i egne 
omstillingsprosesser. På toppen av dette 
kommer mulighetene og utfordringene 
ved ny teknologi og endringer i mobili-
tetsvaner, samt klima- og miljøforpliktel-
ser som i stadig større grad innarbeides i 
planleggingsvirksomheten rundt nye veg- 
og infrastrukturprosjekter.

Vil heve blikket i Vegvesenet
Men det er slett ingen amatør som inntar 
hjørnekontoret hos Vegdirektoratet på 
Brynseng. I ryggsekken har Hovland en 
lang og bred erfaring innen bygg og an-
legg. Hun er utdannet sivilingeniør med 
spesialisering i berg- og anleggsteknikk 
og har hatt lederstillinger i både Selvaag-
bygg, Veidekke og Spenncon AS i tillegg 
til Nye Veier AS. 

Gjennom sin siste direktør-
post fikk hun demonstrert igjen 

INGEN NYBEGYNNER: Ingrid Dahl Hovland har lang fartstid fra 
både Vegvesenet, bygg og anlegg. Her fra tiden som direktør i 

Spenncon AS. Foto: Spenncon

Ingrid Dahl Hovland 2019 – 

Terje Moe Gustavsen 2007 – 2019

Olav Søfteland 1992 – 2007

Eskild Jensen 1980 – 1992

Karl Olsen 1962 – 1980

Thomas Offenberg Backer 1948 – 1962

Arne Korsbrekke 1945 – 1948

Andreas Baalsrud 1919 – 1945

Johan Skougaard 1904 – 1918

Hans Hagerup Krag 1874 – 1903

Christian Wilhelm Bergh 1864 – 1874 

Historiske  
vegdirektører:



16 NLF-MAGASINET 2019 • NR 7

og igjen hvor viktig det er å tenke stort, 
både geografisk og tidsmessig. Dette er 
en arbeidsmetode hun også vil ta med seg 
inn i Statens vegvesen.

– Jeg tror vi vil se selvkjørende tekno-
logi på de lange strekkene ganske raskt. 
Så hva vil det ha å si for kjøremønster, 
belastning på vegkroppen og ikke minst 
betjening og utbygging av serviceanlegg 
langs vegene? For å ivareta brukerne på 
en god måte, er det viktig at alle parter er 
med og bidrar, alt fra krafttilførsel til ser-
vicestasjoner med hensyn til elektrifise-
ring av bilparken, samt tilrettelegge for 
utbygging av 5G-nett, som vil være sen-
tralt for kommunikasjon mellom kjøretøy 
i fremtiden.

Fortsatt satsing på 
etterretningsarbeid
Et av de nyeste og kanskje mest omtalte 
arbeidsområdene innenfor Statens veg- 
vesen har vært aktiv forebygging av  
organisert kriminalitet innen kjøretøy, 
transport- og entreprenørnæring. Gjen-
nom opprettelse av en egen krimseksjon 
har en allerede avdekket flere oppsikts-
vekkende saker som igjen har resultert i 
politianmeldelser og endringer av rutiner 
i flere ledd. Denne seksjonen har også 
utvidet mandat til å etablere arbeids-
grupper på tvers av øvrige etater,  
som resulterer i samordnede aksjoner 
hvor både Statens vegvesen, Arbeidstil-
synet, Skatteetaten og politiet er invol-
vert. Mange frykter at dette viktige  
arbeidet skal komme i bakleksa under 
omstillingsprosessen i Statens vegvesen. 
Men det ønsker ikke den nye vegdirek-
tøren.

– Det er helt nødvendig med etterret-
ningsarbeid for å sikre seriøsiteten i tran- 
sportnæringen. Så det å styrke arbeidet i 
Krimseksjonen, og ikke minst samarbei-
det på tvers av etatene, vil bli prioritert.

– Mange går fortsatt langs
 hvitstripene
Da vegdirektør Terje Moe Gustavsen 
døde brått tidligere i år, etterlot han seg 
en viktig arv.  Han blir ofte omtalt som 
«nullvisjonens far», siden han som sam-
ferdselsminister forpliktet regjeringen til 
visjonen om null hardt skadde og drepte 
i trafikken, en forpliktelse han deretter 

som vegdirektør iverksatte i praksis. Han 
uttalte ikke lenge før sin bortgang 
at dette nå var modent for å 
omgjøres fra visjon til 
mål. Ingrid Dahl 
Hovland tar villig 
opp stafettpinnen.

– Så lenge en er 
bilist, så har en på 
en måte liv og død 
i hendene sine. 
Det er viktig å ha 
evnen til å tenke 
konsekvens rundt alt 
en gjør. Mange steder 
har bygdevegene blitt 
riksveg, og kanskje til og 
med Europaveg, uten at trafikant-

gruppene har blitt adskilt. Mange går 
fortsatt langs hvitstripene for å 

komme seg frem til fots. Det 
viktigste er å ha mest 

mulig adskilte trafikk-
strømmer, og gi nok 
rom til myke trafi-
kanter. 

Hun tror ikke 
det er urealistisk å 
se for seg null 
hardt skadde og 

drepte i trafikken 
innen hun en dag 

trer av som vegdirek-
tør.

– Vi må tro på og jobbe vi-
dere for å nå nullvisjonen. 

Portrett: Ingrid Dahl Hovland:

KUN TRAKTORVEG: I hjembygda Naddvik i Indre Sogn var det på seksti- og syttitallet kun en veg, og den gikk fra kaia og 
opp til gårdene. Det var ingen ferdselsårer til eller fra. Derfor var det heller ingen biltrafikk. Bildet er fra 1963, Hovlands 
barnehjem er uthevet i rødt. Foto: Widerøes Flyselskap AS

«REDDET» BYGDA: Hovland var en av bidragsyterne som sikret at vegen forbi Naddvik gikk i sving rundt bebyggelsen, og 
ikke delte bygda i to, slik det opprinnelige forslaget la opp til. Foto: Kjell Arvid Stølen

Det er helt nødvendig med  
etterretningsarbeid for å sikre 

seriøsiteten i transportnæringen.  
Så det å styrke arbeidet i Krim- 
seksjonen, og ikke minst sam- 
arbeidet på tvers av etatene,  

vil bli prioritert.
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Nord-Norge f år 
Fair Transpor t-melk
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Nord-Norge f år 
Fair Transpor t-melk

MELK OG FÔR: Nærmere 100 millioner liter melk fraktes 
årlig med Frank Steensen-biler. I tillegg kommer et 

omfattende transportarbeid for Felleskjøpet. 
 Foto: Christian Hestekker
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Frank Steensen Transport-
forretning AS utfører en 
stor del av melketransporten 
i Nord-Norge. Ved å bli Fair 
Transport-sertifisert sikrer 
ikke bare bedriften solid 
kvalitetsdokumentasjon 
overfor sine kunder. De 
oppnår også færre skader, 
lavere drivstofforbruk og 
reduserte sykedager.

Transportkundenes holdninger er i end-
ring. Mens mange tidligere tok frakt- 
tjenestene for gitt, åpner nå flere og flere 
øynene for gevinstene ved å benytte kva-
litetstransport - og ikke minst konse-
kvensene ved å misligholde sitt ansvar 
som transportkjøper.

Frank Steensen er daglig leder i tran- 
sportforretningen som bærer det 
samme navnet. Med 73 an-
satte fordelt på 25 biler 
er bedriften en ve-
sentlig aktør med 
base i Beiarn, og 
avdelinger i Bodø, 
Fauske, Mosjøen, 
Harstad, Storste-
innes og Steigen. 
Han erfarer at 
kvaliteten i økende 
grad blir verdsatt av 
både kundene og deres 
varemottakere.

– Vi er ikke bare vår be-
drifts ansikt utad. Vi er også ambas-
sadører for kundene våre. Dette teller 
spesielt ved presisjon på leveringstids-
punkt, kvaliteten på vare- og produkt-
håndteringen og ikke minst adferden 
langs veg og i kontakt med kundene. 

Må ha sjåfører som forstår produktet
Frank Steensen Transportforretning AS 
står i dag for det meste av melketranspor-
ten i landsdelen. Dette sysselsetter alene 
nesten 50 sjåfører og krever femten biler 
og tilsvarende antall hengere. 

Fair Transport:

FRANK LAURITZ JENSEN / STEIN INGE STØLEN0

I løpet av et år frakter vi  
nesten 100 millioner liter  

melk. Vår kjennskap til geografien 
og primærnæringen i Nord- 
Norge, samt kvaliteten på  

transporten, er helt  
avgjørende

PROFFE SJÅFØRER: Her er daglig leder Frank 
Steensen (i midten) flankert av sjåførene Kyrre 
Jensen, Christian Hesteikker, Tor Audun Paulsen 
og Kjell Arne Karlsen. Foto: Arild W. Johansen
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– I løpet av et år frakter vi nesten 100 
millioner liter melk. Vår kjennskap til 
geografien og primærnæringen i 
Nord-Norge, samt kvaliteten på transpor-
ten, er helt avgjørende, sier bedriftslede-
ren.

Dette gjør at Felleskjøpet også har 

valgt å beholde Frank Steensen Trans-
portforretning AS som transportør i nær-
mere 20 år. I tillegg har bedriften fraktet 
Saltdalshyttas produkter over hele Norge 
i en årrekke. 

– Når vi frakter hyttene, kreves det 
både utstyr som er egnet og sjåfører som 
forstår produktet.

– Vi ønsker å dokumentere  
vår kvalitet
Steensen ser mange fordeler ved å gjen-
nomføre Fair Transport-sertifisering. 

– Først og fremst ønsker vi en objektiv 
vurdering av vår kvalitet, og et system 
som dokumenterer at vi faktisk gjør de 
tiltakene som er mulig for å sikre miljøet, 
redusere farene for trafikkuhell og opp-
fylle våre forpliktelser overfor myndighe-
tene. Den interne gevinsten skal være 
bedre drivstofføkonomi, færre skader, 
reduserte sykedager og større kontinuitet 
blant de ansatte. Dette blir en 
vinn-vinn-situasjon hvor vår kvalitet blir 
enda bedre og økonomien sikrere. 

Frank Steensen Transportforretning 
AS har allerede benyttet NLFs kvalitets-
system KMV i nærmere ti år. Dette bru-
ker bedriften også som et verktøy for å 
oppnå ISO-sertifisering etter standarden 
39001, som utgjør gullstandarden innen 
kvalitetssikring av vegtransport. Dette 
har i sum bidratt til å feste sikkerhetsfo-
kuset i bedriftens ryggmarg, noe som 
igjen gjorde Fair Transport-sertifiserin-
gen langt enklere.

Nominert til beste  
forsikringskunde
Sikkerhetsarbeidet får også skryt av for-
sikringsselskapet takket være lave skade-
tall. I 2018 ble Frank Steensen Trans-
portforretning AS nominert til prisen for 
beste If-kunde blant vegtransportbedrif-
ter. For å bli nominert til denne prisen 
kreves det at bedriften har et aktivt søke-
lys på kjøreadferd, trafikksikkerhet og 
skadeforebygging. 

Dette er ikke et resultat av tilfeldig- 
heter, men langsiktig kvalitetsarbeid.

– Det er kjempeviktig at våre biler er i 
orden og har mest mulig driftstid. Vi har 
en svært krevende hverdag, og stans på 
grunn av skader og uhell får mye større 
ringvirkninger enn verkstedsoppholdet 
skulle tilsi.

SETTES MER PRIS PÅ: Daglig leder Frank Steensen merker 
at kvaliteten i økende grad blir verdsatt av både kundene 
og deres varemottakere. Foto: Arild W. Johansen

OVER HELE REGIONEN: Frank 
Steensens biler går i rute over hele 

Nord-Norge, med avdelinger fra 
Mosjøen til Storsteinnes. Foto: 

Christian Hestekker
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Transportkonferansen 2020:

NLFs tradisjonsrike tran- 
sportkonferanse har for 
lengst blitt næringens uoffi- 
sielle startskudd på året. Her 
deltar statsråder, vegdirek- 
tører, næringslivsledere og 
sentrale meningsbærere. Og 
du som NLF-medlem kan 
møte alle sammen.

Innholdet i neste års transportkonferanse 
som avholdes 17.-18. januar er nå i støpe-
skjeen, og det er allerede klart at det vil 
være mange viktige temaer på blokka også 
i 2020. 

Konsekvenser av omorganiseringen
Det hersker stor usikkerhet rundt omorga-
niseringsprosessen hos Statens vegvesen, 
som blant annet medfører at fylkeskom-
munene overtar ansvaret for et høyt antall 
fylkesveger. Dette kan i verste fall få kon-
sekvenser for hvordan drift og vedlikehold 
av kritiske strekninger følges opp.

I tillegg foregår det en omfattende flyt-
teprosess hvor både trafikkstasjoner og de 
respektive avdelingene i Statens vegvesens 
apparat fordeles utover landet. Dette kan 
ha innvirkning på NLF-medlemmenes 

hverdag. Disse bekymringene står sentralt 
når NLF inviterer representanter fra Veg-
vesenet og fylkeskommunene til å disku-
tere utfordringer og mulige løsninger ved 
de nye ordningene.

Lastebiler trenger sjåfører for å kjøre
Det skyller en rekrutteringsbølge over næ-
ringen og søkertallene til transportfagene 
har aldri vært høyere. Men fortsatt trengs 
det enda flere søkere, og ikke minst utdan-
ningsplasser, for å møte fremtidens behov 
for kompetente yrkessjåfører. NLF arbei-
der med denne problemstillingen i flere 
ledd, fra å få på plass lånekassefinansiert 
lastebilutdanning, til å etablere lokalt og 
regionalt samarbeid med NAV for å hjelpe 
flere inn i yrket, og ikke minst ved å gjen-

nomføre konkrete rekrutteringsprosjekter 
som øker oppmerksomheten og statusen 
ved yrket. Men er dette nok? Under kon-
feransen får du en oppdatert status på ar-
beidet med å møte sjåførbehovet.

Følg med på Lastebil.no
På toppen av dette vil deltakerne få spen-
nende og høyaktuelle innlegg om trans-
portkriminalitet, prosessen rundt EUs 
mobilitetspakke, muligheter og utfordrin-
ger ved fremtidens strengere miljøkrav, 
samt arbeidet med Fair Transport-sertifi-
sering i NLF-bedriftene.

Følg med på Lastebil.no for mer infor-
masjon og påmelding. Som tidligere er 
det begrenset antall plasser, så her er det 
førstemann til mølla-prinsippet.

Sett av datoene allerede nå

POPULÆRT: Det avholdes også en minimesse i sammenheng med konferansen. Denne ble godt besøkt av NLF-medlem-
mene under årets konferanse. Foto: Stein Inge Stølen

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

STARTSKUDDET: Her åpner forbundsleder Tore Velten årets transportkonferanse foran en fullsatt sal på Holmen Fjordhotell. Foto: Stein Inge Stølen



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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Varebil: 

Arbeidslivskriminalitet har alvorlige kon-
sekvenser for samfunnet og er ødeleggen-
de for den delen av næringslivet som øn-
sker å drive lovlig og seriøst. I en rapport 
som nylig ble offentliggjort tar A-krimsen-
teret for seg varebilsegmentet som utfører 
leietransport i Oslo og Akershus. Dette 
innbefatter hjemkjøring av hvite- og bru-
nevarer, møbler og dagligvare med mer.

Nedslående funn
A-krimsenteret har identifisert visse kjen-
netegn ved denne bransjen: Det stilles få 
krav til formell kompetanse, det er lave 
etableringskostnader og den er fullstendig 
uregulert. Dette øker i sum risikoen for 

at useriøse og kriminelle aktører etablerer 
seg. Og etter å ha utført et høyt antall 
tverretatlige kontroller gjennom 2018, er 
konklusjonen nedslående.

•  Hver femte kontrollerte bedrift 
hadde ikke innberettet omsetning 
for den perioden de ble påtruffet.

•  Blant sjåførene som opplyste å 
være ansatt, var det ca. 22 % som 
ikke var registrert med lønns- 
inntekter. Blant hjelpemenn var 
andelen hele 60 %.

Eksempler fra A-krim senterets kontroller

Full alarm om kriminali tet i varebiltransporten
I en fersk rapport fra A-krimsenteret i Oslo og Akershus 
blir det slått fast at det nærmest råder «Ville Vesten»-  
tilstander for varebiltransporten i fylkene. Les eksemplene  
fra virkeligheten her.

«Alt var en misforståelse»
Under en tverretatlig kontroll ble en litauisk statsborger påtruffet som 
sjåfør av varebil. Sjåføren var dårlig kledd for årstiden, og hadde ikke 
arbeidsklær. Han var ikke registrert i norske registre, hverken som ar-
beidstaker eller selvstendig næringsdrivende. Sjåføren snakket knapt 
engelsk og han kunne ikke redegjøre for hvor han bodde, hvem som var 
arbeidsgiver eller oppdragsgiver.

Sjåføren opplyste til kontrollør at han hadde et telefonnummer til en 
kontaktperson i foretaket han kjørte for. Kontrollør ringte til kontaktper-
sonen som opplyste at «alt var en misforståelse», og kontaktpersonen 
kunne ikke skjønne hvorfor denne personen kjørte for ham. Oppdrags-
giver for varetransporten viste seg å være et stort internasjonalt logis-
tikkforetak, med milliardomsetning.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0



•  Ca. 12% av personene som ble 
påtruffet under kontrollene 
mottok stønad fra NAV.

•  Andre lovbrudd avdekket under 
kontrollene var overlast, sjåfører 
med manglende førerrett, ulovlig 
arbeid, falskt førerkort og man-
gler eller feil ved kjøretøy eller 
dokumenter.

«A-krimsenteret besitter informasjon om 
sjåfører som presses til å jobbe lange dager 
for en svært lav lønn. Videre har vi kjenn-
skap til at det benyttes både ulovlig ar-
beidskraft og utenlandske arbeidstakere 
med liten eller ingen tilknytning til Nor-
ge», fremkommer det i rapporten. Og 
videre:

«Vi vurderer det som sannsyn-
lig at det forekommer utstrakt 

LOVLØSE TILSTANDER: 
A-krimsenteret i Oslo og 

Akershus har avdekket 
omfattende lovbrudd i 

varebiltransporten. Illustra-
sjonsfoto: Stein Inge Stølen

Eksempler fra A-krim senterets kontroller
Svart arbeid, trygdesvindel og stråmannsbedrift
Under en tverretatlig kontroll ble varebil med sjåfør og hjelpemann 
kontrollert av A-krimsenteret. Varebilen var profilert med logo til et 
transportforetak, og varebilen fraktet hvitevarer for en stor kjede-
forhandler. Sjåføren hadde klær merket med transportforetakets logo.

Sjåføren var registrert eier av varebilen, men han var hverken regi- 
strert som selvstendig næringsdrivende eller ansatt. Sjåføren opplyste 
at han utførte arbeid for et navngitt enkeltpersonforetak som var un-
derleverandør av transportforetaket. Enkeltpersonforetaket, som ikke 
var registrert med ansatte, mottok store oppdragsmidler fra tran- 
sportforetaket. 
 Sjåføren, som var en «kjenning» av politiet, mottok dagpenger fra 
NAV. Sjåføren hadde ikke meldt ifra til NAV om at han utførte arbeid. 

Hjelpemannen hadde ikke arbeidstillatelse, og han oppholdte seg i 
Norge på turistvisum.

Enkeltpersonforetaket som sjåføren opplyste å kjøre for skylder 
1,3 millioner kroner i merverdiavgift, og foretaket har ikke oppgitt  
omsetning til skattekontoret. A-krimsenteret har opplysninger som 
tilsier at innehaver av foretaket er stråmann, og at reell innehaver er 
bakmann.

Kunden som får levert hvitevarer til sitt hjem vil, i dette tilfellet, 
observere en varebil med  firmalogo og sjåfør med klær som indikerer 
at han er ansatt i et større transportforetak. Det A-krimsenteret obser-
verer er svart arbeid, svart omsetning, trygdesvindel, brudd på utlen-
dingsloven og stråmannsvirksomhet.

Full alarm om kriminali tet i varebiltransporten
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Varebil: 

sosial dumping og utnyttelse av uten- 
landske arbeidstakere i transportbran-
sjen.»

Burde ha bedre kontroll med 
underleverandører
Rapporten fastslår at 
endringer i bransjen, 
hvor økt bruk av un-
derleverandører 
har blitt mer og 
mer vanlig, også 
bidrar til den 
høye graden av 
useriøs og ulov-
lig virksomhet. 
L ok k em id le r 
som gratis hjem-
kjøring bidrar også 
til prispress i markedet. 

A-krimsenteret mener 
også at noen oppdragsgivere 
burde ha bedre kontroll med sine under-
leverandører. Dersom et enkeltpersonfore-
tak, uten registrerte ansatte, fakturerer 
oppdragsgiver for påfallende mange var-
eleveringer, er det sannsynligvis fordi un-

derleverandøren selv benytter svart ar-
beidskraft, eller benytter nye 
underleverandører.

Understreker viktigheten av 
strengere regler

Etterspørsel etter større 
fleksibilitet, strenge 

krav til kompetanse 
og kjøre- og hvile-
tid, samt høye 
bompenger for 
kjøretøy over  
3 500 kg, er 
faktorer som 
både A-krim-

senteret og NLF 
mener bidrar til 

økt etterspørsel av 
varebiltransport.

– Dette har skapt et nytt 
marked som nå for alvor er i 

ferd med å gå på trafikksikkerheten løs. 
Derfor har vi gjentatte ganger bedt  
myndighetene om å stramme inn reglene 
for varebiltransport, sier NLF-direktør 
Geir A. Mo.

A-krimsenteret besitter 
informasjon om sjåfører som presses 

til å jobbe lange dager for en svært lav 
lønn. Videre har vi kjennskap til at det 

benyttes både ulovlig arbeidskraft 
og utenlandske arbeidstakere 
med liten eller ingen tilknyt- 

ning til Norge

TOTALT UREGULERT: Stadig større mengder av godstransporten fraktes av varebiler med totalvekt under 3,5 tonn. Dette markedet er totalt uregulert, noe som gjør det enkelt for 
useriøse og kriminelle aktører å få fotfeste. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen 

Dette er 
arbeidslivskriminalitet
Arbeidslivskriminalitet (a-krim) 
er definert av regjeringen som 

«handlinger som bryter med norske 
lover om lønns- og arbeidsforhold, 
trygder, skatter og avgifter, gjerne 

utført organisert, som utnytter 
arbeidstakere eller virker konkur-

ransevridende og undergraver 
samfunnsstrukturen».
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HVILKEN MASKIN VIL 
DU BRUKE MER TID PÅ?

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

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

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



Nye Actros. Når alt det ekstra er inkludert.
Mercedes-Benz Actros er kommet på banen som første serieproduserte lastebil med kamera i stedet for sidespeil. Noe som  
ikke bare gjør kjøringen mer oversiktlig og sikrere, men også forbedrer aerodynamikken betraktelig. Med smarte forbedringer av  
Predictive Powertrain Control (PPC), optimering av sidespoilere og en rekke andre effektiviseringer reduseres også dieselforbruket 
med hele 5 %. Den nye multimedia cockpiten drar også nye Actros opp flere hakk med en oppgradering til sekundærskjermer med 
touch i tillegg til muligheten for live oppkobling. Femte generasjons nødbrems, ABA 5, med radar- og kameraovervåkning foran bilen 
er også installert. Noe som i større grad kan forhindre sammenstøt, og dermed gjør hverdagen din enda sikrere.

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

Kraftig forbedret aerodynamikk.

Ny multimedia cocpit m/touch.

PPC gearskift og cruisecontrol.

Kameraer erstatter sidespeil.

Bedre sikt – økt sikkerhet.
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Kraftig forbedret aerodynamikk.

Ny multimedia cocpit m/touch.

PPC gearskift og cruisecontrol.

Kameraer erstatter sidespeil.

Bedre sikt – økt sikkerhet.
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Trafikksikkerhet:

Dette er de nye
vinterkravene
Mens man i andre land  
må vente til 2024 før krav 
til vinterdekk strammes 
inn, gjennomføres det nå 
endringer her i Norge på 
rekordtid. Det nye regimet 
implementeres fra neste 
vinter, men allerede kom-
mende vintersesong blir  
det merkbare endringer.

– Vi ønsket en skjerping etter samme 
mønster som i Tyskland og Sverige, 
men av hensyn til trafikksikkerheten 
var det viktig for regjeringen å gå et steg 
lenger. Vi blir først i verden når kravene 
innføres med virkning allerede fra 15. 
november 2020, sier samferdselsminis-
ter Jon Georg Dale.

Forskriften som kom denne uken er 
et direkte svar på NLFs endringsforslag 
som ble sendt til Samferdselsdeparte-
mentet i januar.

Berømmer økt 
 kontrollvirksomhet
– Dette er en svært gledelig nyhet både 
for transportnæringen og for øvrige tra-
fikanter. Vi var meget imponerte over 
responstiden til samferdselsministeren, 
som etter vårt endringsforslag tidligere 
i år responderte positivt etter bare et par 
dager. Den endelige forskriften er også 

helt i tråd med vårt høringsinnspill, sier 
NLF-direktør Geir A. Mo.

I tillegg til de konkrete endringene i 
regelverket for vinterutstyr på tunge 
kjøretøy, berømmer NLF-direktøren 
også den økte bevilgningen til kontroll-
virksomhet vinterstid.

– Vi håper det medfører økt kontroll 
på grensene for å hindre trafikkfarlige 
vogntog å kjøre inn i landet. Det er den 
beste måten å unngå disse ulykkene på. 
I tillegg bør innsatsen på utsatte strek-
ninger intensiveres på dager med dårlig 
føre slik at en kan hindre dårlig skodde 
vogntog å kjøre inn i farlige områder.

Kort forklart er endringene  
som følger:
Fra 15. november 2020 (16. oktober for 
Nord-Norge) vil det være krav om 
3PMSF-merkede dekk (alpesymbol) på 
styrende foraksel og drivhjul. Løpehjul 

og tilhenger vil fortsatt 
ha krav om M+S- 
merking, som i dag. 
Krav til mønster-
dybde vil fortsatt 
være minimum 5 
mm på samtlige 
hjul.

Allerede fra 
1. november vil 
det bli innført 
strengere krav til 
kjetting. Nå skal 
kjettingene være 
tilpasset hjulene - 
det vil si at man 
ikke kan låne hva 
som helst av kjet-
tinger.

– Må også 
kontrollere  
gummikvaliteten

Samtidig under-
streker NLF-direktø-
ren at det er vel så viktig 
å kontrollere gummikva-
liteten på dekkene som 
ikke har 3PMSF (alpe-
symbol).

– Et hengerdekk med 
steinhard gummi konstruert 
for å kjøre ekstremt mange 
mil på kontinentet vil fortsatt 
være livsfarlig å bruke på nor-
ske vinterveger. Så også her er 
det avgjørende med økt og bed-
re kontrollinnsats, avslutter 
NLF-direktøren.

RASK REAKSJONSTID: NLF-direktør Geir A. Mo er godt 
fornøyd med oppfølgingen fra samferdselsminister Jon 
Georg Dale. Foto: Stein Inge Stølen

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0
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Regelendringene punkt for punkt
•  Fra 1. november 2019 gjelder strengere krav til kjetting. Nå skal kjettingene 

være tilpasset hjulene – det vil si at man ikke kan låne hva som helst av 
kjettinger.

•  Fra 15. november 2020 (16. oktober for Nord-Norge) er det krav om 3PMSF  
på styrende foraksel og drivhjul.

•  Det innføres en overgangsordning som er gjeldende fra 15. november til  
31. mars (16. oktober-1. mai for Nord-Norge). I denne perioden vil det være 
tillatt med M+S på alle hjul. Kravene til egnethet for vinterføre er fortsatt 
overordnet. I overgangsperioden vil de strengere kjettingkravene være gjeldende. 

Økte gebyrsatser
Det innføres umiddelbart økte gebyrer for tunge kjøretøy som har

1)   kjørt ulovlig med piggdekk eller kjettinger,

2)   kjørt uten å medbringe forskriftsmessige kjettinger eller kjørt med dekk med 
mønsterdybde under lovlig minimum,

3)   Kjørt uten vinterdekk i perioden der vinterdekk særskilt er påbudt. 

Satsene er som følger:
For overtredelse av 1) er gebyret 1 000 kr.

For overtredelse av 2) er gebyret 750 kr for motorvogn med tillatt totalvekt inntil  
7 500 kg. For motorvogn med tillatt totalvekt over 7 500 kg er gebyret 1 200 kr. 
For motorvogn med tillatt totalvekt over 7 500 kg som trekker tilhenger med  
tillatt totalvekt over 3 500 kg, er gebyret 1 500 kr.

For overtredelse av 3) er gebyret 1 000 kr. For kjøretøy med tillatt totalvekt over 
7 500 kg er gebyret 2 000 kr. Ulovlig kjøring med piggdekk eller kjettinger regnes 
som én overtredelse, jf. § 1 e). Motsatt gis ett gebyr for hver manglende kjetting  
jf. § 1 f) og ett gebyr for hvert dekk med ulovlig mønsterdybde, eller manglende 
vinterdekk, jf. § 1 g)

BEDRE TRAFIKKSIKKERHET: Allerede fra 1. november 
gjelder strengere krav til kjetting, samtidig som 

kontrollinnsatsen økes. Fra neste vinter kommer strengere 
vinterdekkregler. Foto: Jon Terje Hellgren Hansen.

FRA NESTE VINTER: Fra 15. november 2020 (16. 
oktober for Nord-Norge) vil det være krav om 
3PMSF-merkede dekk (alpesymbol) på styrende 
foraksel og drivhjul. Foto: Tore Bendiksen
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Etter påtrykk fra NLF har 
sambruksfeltet over bybrua i 
Fredrikstad nå blitt byttet ut 
med et tungbilfelt som ute-
lukkende skal benyttes av 
kjøretøy over 3,5 tonn. Prø-
veordningen hvor nyttetran- 
sport likestilles med kollek-
tivtransport er den andre i 
landet, men det kan fort bli 
flere.

Fylkesleder Erik Graarud i NLF Østfold 
er kanskje den som har arbeidet tettest på 
prosessen med etablering av tungbilfelt. 
Det var også han som fremmet forslaget 
for Statens vegvesen sammen med buss-
bransjen for godt over to år siden. Han er 
godt fornøyd med at prøveordningen nå 
er kommet på plass.

– Det har vært tidvis svært vanskelige 
trafikkforhold på strekningen. Laste-
bilene har vært nødt til å kjøre i venstre 
felt opp bakken mot Fredrikstadbrua 
mens bussene har kjørt forbi i sambruks-
feltet på innsiden. Da blir det trangt, og 
det kan skape farlige situasjoner, sier  
Graarud.

Skal vise hensyn til rutebussene
Ved å få lastebilene inn i samme felt som 
bussene, eliminerer man altså potensielt 
trafikkfarlige hendelser. Graarud forteller 
at NLF Østfold har hatt et svært godt 
samarbeid med bussbransjen.

– De hadde ingenting imot at lastebilene 
fikk dele feltet sammen med bussene. Vi 
har også sendt ut melding til våre med-
lemsbedrifter om at alle må vise hensyn og 
slippe frem de bussene som er i rute.

Ville sette grensen ved 7,5 tonn
Men selv om fylkeslederen er fornøyd 
med at prøveordningen nå er i gang, har 
han samtidig en liten innvending.

– Løsningen er bra, men det er ikke 
helt i tråd med vårt forslag. Vi ville i ut-

gangspunktet bare tillate kjøretøy tyngre 
enn 7,5 tonn, men Statens vegvesen 
har i stedet valgt å senke 
denne grensen til 3,5 
tonn. Det mener vi 
ikke er hensiktsmes-
sig.

Men hva betyr 
egentlig 
skiltet?
Samtidig skaper 
også skiltet forvir-
ring. For mens det i 
pressemeldingen til-
knyttet høringen oppgis 
at skiltet som varsler om 
tungbilfeltet skal ha teksten 
«Tungtrafikk», har ikke denne teksten 
kommet på plass på skiltene som nå er 

plassert på strekningen. Derfor kan det 
lett oppstå forvirring rundt hvorvidt 

feltet er til bruk kun for kjø-
retøy med totalvekt under 

3,5 tonn, eller over.
Avdelingsdirektør 
Elisabeth Beck-
mann i Statens 
vegvesen har i ut-
gangspunktet in-
gen god forkla-
ring på hvorfor 

teksten som ble 
lovet på skiltet ikke 

har kommet på plass.
– Det er Vegdirekto-

ratet som avgjør hva som til 
slutt skal stå på skiltene. Her kan 

det være juridiske årsaker, uten at jeg 
kan si noe konkret akkurat nå.

Tungbilfelt på plass i Fredrikstad

Vi ville i utgangspunktet 
bare tillate kjøretøy tyngre enn 

7,5 tonn, men Statens vegvesen 
har i stedet valgt å senke  
denne grensen til 3,5 tonn. 

Det mener vi ikke er 
hensiktsmessig

KOLLEKTIV NYTTETRANSPORT: NLF har lenge argumentert for at nyttetransporten bør likestilles med kollektivtransporten 
i sammenheng med fremkommelighet i trafikken. Nå etableres flere prøveordninger med såkalte tungbilfelt, som her i 
Fredrikstad. Foto: Stein Inge Stølen

ENGASJERT: Fylkesleder Erik Graarud har arbeidet med 
denne problemstillingen i over to og et halvt år. Arkivfoto: 
Stein Inge Stølen

MANGLER TUNGTRAFIKK-TEKST: Her skulle det ifølge en 
pressemelding fra Vegdirektoratet egentlig stått 
«Tungtrafikk». Men denne teksten har ikke blitt med da 
skiltene ble utformet. Foto: Stein Inge Stølen

STEIN INGE STØLEN sis@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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Ola Egil Leikvolds flotte MAN lyser  
opp gjennom Hallingdalen en vakker  
vinterdag i 2018. Enbilseieren er i disse 
dager godt i gang med å sertifisere bedriften 
etter Fair Transport-standarden. 
Foto: Stein Inge Stølen
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Tusenvis av arbeidstimer forsvunnet i løse luften. Forfalskede underskrifter.  
Manipulerte timelister. Påståtte fisketurer og sightseeing med trekkvogner. Dette  
er den  utrolige historien om Vlantana Norges behandling av  sine egne ansatte,   
og den beintøffe advokaten som sikret  to sjåfører millionerstatning.

NLF AVSLØRER:  

Slik raknet det fo r Vlantana Norge
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OMFATTENDE ARBEIDSLIVSKRIMINALITET: Sjåfører ansatt i Vlantana  
Norge, litauiske Vlantanas norske datterselskap, hevder at de over en 

årrekke har blitt systematisk underbetalt, og at dette blir bevisst dekket 
over av ledelsen. Her blir bil og sjåfør sjekket under en samordnet 

storkontroll på Taraldrud tidligere i år. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen

Slik raknet det fo r Vlantana Norge
1. SJÅFØRENE SOM FIKK NOK

2. BEVISENE TÅRNER SEG OPP
3. RØVERHISTORIENE
4. MILLIONFORLIKET
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Konflikten startet 17. april samme år, da 
han og flere kollegaer sendte en felles 
klage til ledelsen hvor de påpekte feil 
ved lønnsberegning og hevdet at de ble 
regelmessig underbetalt. Ikke mange 
ukene etter ble han kalt inn på et møte 
hvor det ble gjort tydelig at han 
ikke lenger var ønsket i 
selskapet. Likevel nek-
tet han å levere inn 
oppsigelse, slik 
Vlantana Norge 
ville. 

Men nå er det 
nok. I flere må-
neder har han 
forsøkt å få sel-
skapets ledelse i 
tale, uten hell. 
Gjentatte brev, også 
rekommanderte, har gått 
ubesvart. Begeret rant over 
da hans personlige eiendeler for kort 
tid siden uten forvarsel ble sendt fra 
Norge til Litauen. Heller ikke etter det-
te fikk han noe svar fra arbeidsgiveren. 
Derfor står han nå sammen med en  
kollega på kontoret til advokat Sandra 
Latotinaite på Strømmen. De ønsker 
erstatning for tapt inntekt og urettmes-
sig avskjed.

Merkelige funn i  
regnskapstallene
Omtrent samtidig sitter NLF-Magasi-
nets journalist og studerer regnskapet til 
Vlantana Norge. Selskapet har lenge 
vært i redaksjonens søkelys etter påstan-

der om ulovlig trallebytte og 
lovstridige ansettelsesfor-

hold. Men ingen har 
så langt vært villig 

til å snakke ut, og 
derfor har man 
vært nødt til å gå 
alternative veger 
for å finne svar. 
Det skal vise seg 
at tallene som 

ligger offentlig til-
gjengelig gjennom 

Brønnøysundsregiste-
ret gir en tydelig peke-

pinn på at noe er alvorlig feil.
Vlantana Norge er på dette tidspunk-

tet Norges 14. største transportbedrift 
målt etter omsetning. De har 244 an-
satte, hvorav daværende daglig leder 
Vladas Stoncius Jr. bekrefter at 236 er 
sjåfører. På overflaten er det vanskelig å 
se noe tegn til skittent spill i regnskape-
ne. Men ved å sette opp en oversikt over 
tall fra totalt 20 norske transportselskap 

med mer enn 100 ansatte, får man et 
interessant sammenligningsgrunnlag. 

Høye driftskostnader,  
minimale lønnskostnader
Ved å bryte ned lønnskostnadene til et 
gjennomsnitt per ansatt, samt drifts- 
kostnader fordelt på antall ansatte, får 
man et overflatisk bilde av lønnsnivået i 
bedriften sett opp imot aktivitetsnivået.

Her fremkommer det at de 20 tran- 
sportselskapene i gjennomsnitt hadde 
lønnskostnader på 428 600 kroner per 
ansatt, inkludert alt fra sjåfører, meka-
nikere og administrasjon. Samtidig 
hadde de samme selskapene bokførte 
driftsutgifter på i gjennomsnitt 513 600 
kroner per ansatt i regnskapsåret 2017.

Men når man ser på de tilsvarende 
tallene fra Vlantana Norge, er det noe 
som skurrer. For selv om driftskost- 
nadene per ansatt ligger godt over gjen-
nomsnittet, på hele 560 500 kroner, er 
lønnskostnadene under halvparten av 
gjennomsnittet, med bare 203 000 kro-
ner per ansatt. Hvordan kan dette være 
mulig?

Sjåførene 
som fikk nok
NOVEMBER 2018: «Irmantas» er sliten og lei. I flere  
måneder har han vært låst i en omfattende strid med arbeids-
giveren Vlantana Norge AS, både i Norge og i hjemlandet 
Litauen.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

Hver ansatte sjåfør  
hos oss har arbeidsavtale  

som oppfyller alle norske lover og 
forskrifter, og jobber i henhold 

til betingelser i disse  
avtaler

NLF AVSLØRER:  Del 1
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Nekter å oppgi stillingsbrøk
NLF-Magasinet kontakter Stoncius Jr. 
og stiller spørsmål om ansettelses- 
forholdene til sjåførene. 

– Hver ansatte sjåfør hos oss har  

arbeidsavtale som oppfyller alle norske 
lover og forskrifter, og jobber i henhold 
til betingelser i disse avtaler, lød svaret 
fra den daværende bedriftslederen. 
Samtidig nekter han å oppgi stillings-
brøken til de ansatte, og slutter etter 
hvert å svare på NLF-Magasinets gjen-
tatte henvendelser vedrørende dette 
punktet.

Heldigvis finnes det andre måter å få 
denne informasjonen på. Arbeidstil- 
synet har gjort vegkanttilsyn med sjå-
fører ansatt i Vlantana Norge og 
NLF-Magasinet sender derfor inn be-
gjæringer om innsyn i all dokumen- 
tasjon, i håp om å på denne måten få 
vite mer om de ansattes arbeidsvilkår.

Krever dokumenter utlevert
Samtidig som NLF-Magasinets inn-
synsbegjæringer behandles, arbeider 
advokat Sandra Latotinaite iherdig 
med å få utlevert tilsvarende doku-
mentasjon fra Vlantana Norge. Selska-
pet nekter å imøtekomme kravene og 
hyrer i stedet inn advokatfirmaet 
Hjort, som bidrar til å trenere samtlige 
henvendelser. Erstatningskravet blir 
også blankt avvist. 

Det skal gå flere måneder før sjå- 
førenes advokat endelig får tilgang til 
timelistene som legges til grunn for 
lønnsberegning. Og da får Sandra  
Latotinaite bekreftet sine 
mistanker.

*Gjennomsnitt: basert på 20 norske transportbedrifter med mer enn 100 ansatte i regnskapsåret 2017. 

TOK OPP KAMPEN: Advokat Sandra Latotinaite 
representerer sjåførene som gikk til erstat- 
ningssak mot sin tidligere arbeidsgiver Vlantana 
Norge. Foto: B.T Stokke AS

REKORDVEKST: I 2014 besto Vlantana Norges flåte av 
kun seks biler. Fire år senere hadde bedriften 244 

ansatte og 150 trekkvogner, og var rangert på 14. plass 
over Norges største transportselskaper målt etter 

omsetning. Foto: Stein Inge Stølen



Med kontrakter, timelister og lønns-
slipper i hende stykkes det sammen et 
bilde som tydelig peker på skittent 
spill. Samtlige sjåfører er ansatt på del-
tid med stillingsbrøk 50 prosent. Men 
timelistene som legges til grunn for 
lønnsberegning fremstår som mildt 
sagt merkelige. Ingen arbeidsdager er 
lengre enn 4,5 timer. Og mistenkelig 
mange, faktisk hver fjerde arbeidsdag, 
slutter på akkurat dette tidspunktet. 

Etter hvert som en lang rekke time-
lister med flere hundre arbeidsdager 
analyseres, blir oddsene lavere og lave-
re for at disse kan være reelle. Den ma-
tematiske sannsynligheten for at ingen 
skift noensinne varer lenger enn 4  
timer og 30 minutter, samtidig som så 
mange stopper på nøyaktig dette tids-
punktet, er lik null. Dette lukter  
manipulasjon lang veg.

Doble sett timelister
På Sandra Latotinaites advokatkontor 
har en for lengst kommet til samme 
konklusjon. Det har nemlig lykkes  
sjåførene å hente ut vesentlige mengder 
kjøre- og hviletidsdata fra sjåfør- 
kortene, samtidig som de har kunnet 
fremlegge fotokopier av håndskrevne 
timelister som de har dokumentert 
fortløpende under ansettelsesforholdet. 

Ifølge sjåførene fylles disse listene ut 
fortløpende og leveres inn til arbeids-
giveren ved endt kjøreperiode, og skal 
derfor kunne gi et godt bilde av den 
reelle arbeidstiden. Ved å sammenligne 
denne dokumentasjonen med time- 
listene som benyttes av Vlantana Norge 
til lønnsberegning, ser advokaten at det 
er enorme forskjeller både ved tids-
punkter og arbeidstider. 

Kjørte utelukkende for  
Postnord AS
Etter gjennomgang av hele perioden 
sjåførene legger til grunn for erstat-
ningskravet, slår Latotinaite fast at det 
mangler flere tusen arbeidstimer. Ikke 
bare det: Mens sjåførene omtrent ute-
lukkende har utført nattarbeid, viser de 
manipulerte timelistene kun arbeid på 
dagtid. Det mangler derfor også til- 
synelatende et høyt antall overtidstimer.

Og nå får saksøkerne et nytt ess i 
ermet: Begge sjåførene kjørte uteluk-
kende oppdrag på vegne av Postnord 
AS. Og hos Postnord er man veldig 
nøye med å dokumentere alt som skjer. 
Det skal visstnok eksistere oppdrags-
lister fra de aktuelle tidsrommene som 
kan belyse arbeidsgiverens mulige  
manipulasjon av timelistene i enda stør-
re grad. Med denne overveldende bevis-

mengden forbereder advokat Latotinaite 
sin sak og stevner 1. april 2019 Vlantana 
Norge AS for retten.

Dato for rettssak settes
Vitner blir kalt inn, erklæringer blir 
skrevet og det fremmes stadig flere 
krav fra advokat Sandra Latotinaite om 
utlevering av dokumentasjon fra Vlan-
tana Norge. Det blir tydeligere og  
tydeligere at stridens kjerne kommer til 
å handle om hvorvidt de maskinskrevne 
timelistene samsvarer med data fra  
kjøre- og hviletidsregistreringer i sam-
me tidsrom, samt eventuell dokumen-
tasjon fra Postnord. En dato for opp-
start av forhandlingsmøte blir 
satt til midten av oktober.
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Vlantana – del 2:

Bevisene 
tårner seg opp

VILLE TILSTANDER: De håndskrevne 
timelistene viser at sjåførene bortimot utelukkende 
kjørte nattskift med gjennomsnittlig varighet over 10 
timer. Men på de maskinskrevne timelistene som 
Vlantana Norge brukte til lønnsberegning, er 
arbeidstiden mer enn halvert, og klokkeslettene er 
endret til å kun vise dagarbeid.

MENS SJÅFØRENES ADVOKAT for alvor får blod på tann, begynner også 
brikkene å falle på plass for NLF-Magasinet, som på samme tids- 
punkt har fått svar på innsynsbegjæringene. 

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

NLF AVSLØRER:  Del 2
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      Dette er Vlantana: 
•  Firmaet med slagordet «Dedicated to deliver» har sitt utspring i 

Litauen, hvor moderselskapet ble etablert av brødrene Vladas og 
Antanas Stoncius i 1996. I dag har moderselskapet Vlantana UAB  
rundt 2 000 ansatte og  drifter en flåte på omtrent 1 500 lastebiler  
over hele Europa. 

•  Vlantana spesialiserte seg tidlig på termotransport og oppdrags- 
mengdene i Norge har økt jevnt og trutt. Datterselskapet Vlantana 
Norge AS ble etablert i 2012 med base på Gardermoen, da med 
nordhordlendingen Kjetil Møn som daglig leder.

•  Da Møn forlot selskapet og overlot driften til Vladas Stoncius Jr.  
i 2014,  hadde Vlantana Norge AS seks biler. I 2018 var det registrert 
244 ansatte, hvorav 236 var sjåfører, på bedriften. Flåten besto 
samtidig av rundt 150 trekkvogner.
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I begynnelsen av september henger plut-
selig saksøkernes bevisførsel i en tynn 
tråd: Dommerfullmektig Silje Stridsklev 
ved Øvre Romerike Tingrett gjennom-
går bevistilgangen og avgjør at saksøker-
ne ikke kan kreve de håndskrevne time-
listene utlevert fra Vlantana Norge. 
Dette er et enormt skudd i baugen for 
advokat Sandra Latotinaite og sjåførene. 
Men der den ene døren lukkes, åpnes 
samtidig en ny. For Stridsklev bestem-
mer i samme vedtak at oppdragslistene 
fra Postnord kan aksepteres som bevis. 

Nå 
gjelder det 

bare å få tak i de listene.
Faren for at disse kan ha blitt slettet fra 

selskapets databaser er overhengende. 
Men kort tid etter kommer heldigvis et 
positivt svar fra Postnord: Oppdragslis-
tene for de aktuelle bilene som sjåførene 
benyttet eksisterer fortsatt, og vil bli  
utlevert. Slaget er dermed ennå ikke tapt 
for saksøkerne. Og det er nå saken for 
alvor tar en bisarr vending.

Et fjell av bevis
Det kan virke som om Vlantana Norge 
nå får total panikk. Advokat Sandra  
Latotinaite har på dette tidspunktet et 
solid overtak med en bevisførsel som  
inkluderer signerte uttalelser fra tidligere 
ansatte i selskapet, som alle bekrefter 
saksøkernes påstander om systematisk 
underbetaling. Samtlige oppgir også å ha 
blitt tvunget til å underskrive en udatert 
egenoppsigelse på ansettelsestidspunktet, 
som Vlantana Norge når som helst kan 
aktivere hvis de ønsker å kvitte seg med 
den aktuelle sjåføren. De har fått utlevert 

opp-
dragslister fra 

Postnord som viser at timelistene 
fra Vlantana Norge tilsynelatende er fri 
fantasi. Kjøretidene fra Postnord-listene 
samsvarer også med dem man finner i  
kjøre- og hviletidsutskriftene. 

Som et gufs fra Sovjet-tiden
Som nærmest i ren desperasjon forsøker 
Vlantana Norge å angripe bevisenes  
troverdighet. Og måten de gjør det på, 
er som et gufs fra den verste Sovjet-tiden. 
Det fremlegges signerte uttalelser fra 
tidligere og nåværende ansatte i selskapet 
som maler et ekstremt positivt bilde av 
arbeidsgiveren. Men språket uttalelsene 
er utformet på, avslører at de åpenbart er 
skrevet av en jurist. 

Det er heller ikke gjort noe forsøk på 
å skjule fagspråket, noe advokatbyrået 
Hjort som representerer Vlantana Norge 
også erkjenner i et senere brev: «At  
erklæringene ikke er utformet av  
arbeidstakerne selv er uten betydning. 
Arbeidstakere har signert, og signaturen 
er bekreftet av notarius publicus i Litau-
en», skriver de i et prosesskriv til dom-
merfullmektig Stridsklev.

NLF AVSLØRER:

IKKE SKREVET AV EN SJÅFØR: Dette er et utdrag fra én av totalt 11 uttalelser som Vlantana Norge fremla i sin 
bevisførsel. Både advokat Sandra Latotinaite og dommerfullmektig Silje Stridsklev bemerket at det mest sannsynlig 
ikke er sjåførene selv som har utformet erklæringene. Dette ble heller aldri bestridt av Vlantana Norge.

AVSLØRT AV SKRIFTGRANSKER: Begge sjåførene leverte håndskrift                prøver som ble analysert av en skriftgransker, som senere fastslo 
at Vlantana Norge må ha forfalsket sjåførenes underskrifter ved en             rekke anledninger.

Røverhistoriene
             Gjennom resten  
av våren og sommeren går 
begge parter i skyttergravene 
og forbereder sine saker. 
Temperaturen øker for  
hver dag som går. 

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

NLF AVSLØRER:  Del 3
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Hevder lastebilene benyttes til 
fisketurer og sightseeing
Det som virkelig er oppsiktsvekkende, er 
påstandene som fremmes i disse  
uttalelsene. Samtlige erklærer at de selv 
har foreslått å arbeide 50 prosent, fordi de 
blant annet ville «føle seg for sliten og 
utrygg på grunn av kontinuerlig kjøring», 
og «vet at det er slitsomt å arbeide i kon-
geriket Norge på grunn av dårlige vær-
forhold». I tillegg var det for flere av  
sjåførene «viktig at stillingen gir mye tid 
for personlige behov, familie og hobbyer».

Så hva gjør disse sjåførene med all 
dødtiden, som de formodentlig har svært 
mye av mens de arbeider halve dager i 
Norge? Jo, det forklarer den ene sjåføren 

villig: «I fritiden bruker vi vogntog uten 
tilhengere som transportmidler for våre 
behov. Ofte kjører jeg sammen med  
kollegaer for å fiske eller se nye steder. 
Noen ganger kjører vi bare til butikker 
eller større kjøpesentre. Selskapet bereg-
ner ikke noe for kjøretøyslitasje. De fore-
tar ingen trekk i lønn på grunn av brukt 
drivstoff.»

Vil undergrave fartskriverdataene
Her hevder altså Vlantana Norge at de 
har en praksis hvor sjåførene kjører land 
og strand rundt i trekkvogner til private 
ærender, som de i tillegg sponser med 
drivstoff. Dette er bare noen av de  
regelrette røverhistoriene som presente-

res i erklæringene. Advokat Sandra  
Latotinaite mistenker at Vlantana  
Norge har skrevet uttalelsene selv, og 
deretter fått sjåfører til å signere: «Tek-
stene oser av juridiske formuleringer. 
Det har derfor formodningen mot seg 
at tekstene er skrevet av lastebilsjåfører», 
uttaler hun i et påfølgende prosesskriv.

Hvis Latotinaites mistanke er riktig, 
er det lett å se motivasjonen. Ved å få 
retten til å tro at sjåførene fritt benytter 
selskapets trekkvogner som private kjø-
retøy på fritiden, kan Vlantana Norge 
undergrave kjøre- og hviletidsdataene 
som bevis i saken.

Skriftgransker avdekker  
falske signaturer
Bare få dager før forhandlingsmøtet er 
planlagt å finne sted i Øvre Romerike 
Tingrett, kommer imidlertid nåde- 
støtet fra advokat Sandra Latotinaite. 
Hun har engasjert skriftgransker  
Reidun Wilhelmsen til å vurdere om 
Vlantana Norge kan ha forfalsket  
sjåførenes underskrifter ved en rekke 
anledninger, deriblant ved timelistene 
som sjåførene mener er manipulerte.

Skriftgranskerens kommentarer og 
konklusjoner er nedslående: «Uoverens-
stemmelsene er så omfattende og av en 
slik karakter, at jeg finner det sannsynlig 
at samtlige av de omstridte signaturene 
er skrevet av en annen enn (navn fjernet) 
selv. En viss ytre likhet kan tyde på at det 
er gjort forsøk på etterligning 
av et ekte navnetrekk.»

LITE TROVERDIG: Ifølge Vlantana Norge benyttes trekkvognene fritt av sjåførene til private formål, som fisketurer og 
sightseeing, på selskapets regning. Derfor mener de at kjøre- og hviletidsdataene ikke kan benyttes i bevisførselen. 
Foto: Stein Inge Stølen

MÅ SKRIVE KONTRAKT OG OPPSIGELSE SAMTIDIG: Dette er et eksempel på en oppsigelse som nyansatte i Vlantana 
Norge må underskrive samtidig som de inngår arbeidskontrakten. Dato påføres ifølge sjåførene først når 
arbeidsgiveren ønsker å avvikle ansettelsesforholdet, gjerne uten forvarsel.

AVSLØRT AV SKRIFTGRANSKER: Begge sjåførene leverte håndskrift                prøver som ble analysert av en skriftgransker, som senere fastslo 
at Vlantana Norge må ha forfalsket sjåførenes underskrifter ved en             rekke anledninger.
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Under intervjuet som finner sted på 
Vlantana Norges kontor på Gardermoen 
15. oktober 2019 stiller både daglig leder 
Terje Larssen og styreleder Vladas Ston-
cius Jr. Temaet for intervjuet er 
NLF-Magasinets uavhengige under- 
søkelser som indikerer at det foregår  
manipulasjon av timelister og systema-
tisk underbetaling av sjåfører, samt retts-
saken som etter planen skal finne sted 
dagen etter. Det NLFs journalist ikke 
vet, er at det i kulissene foregår et frene-
tisk arbeid for å lande en forliksavtale i et 
siste forsøk på å holde sakens pikante 
detaljer unna rettslokalene.

Innrømmer at det ser rart ut
Overraskende nok erkjenner nå Stoncius 
Jr. overfor NLF-Magasinet at de fleste 
sjåførene i Vlantana Norge faktisk er  
ansatt på 50-prosentskontrakter, nesten 
et år etter at han nektet å svare på samme 
spørsmål.

– Det er sjåførene selv som ønsker å 
jobbe på deltid. De har familier hjemme 
som de ønsker å besøke jevnlig, frem- 
holder han.

Deretter blir Vlantana-lederne forevist 
NLF-Magasinets sammenligning  
mellom driftsutgifter og lønnsutgifter 
hos henholdsvis 20 store norske tran- 
sportselskaper og Vlantana Norge. Dag-
lig leder Terje Larssen sier seg etter hvert 

enig i at lønnskostnadene i regnskapet 
for selskapet fremstår som merkelig lave.

– Det skjønner jeg. Jeg kan ikke svare 
for dette i dag, men jeg kan forhåpentlig 
si mer om det om noen uker.

Motsier innholdet i timelistene
Terje Larssen, som ifølge Brønnøysunds-
registrene blir tinglyst som ny daglig  
leder i Vlantana Norge AS samme dag 
som intervjuet finner sted, forteller vide-
re at når sjåførene er i Norge og jobber, 
kjører de utelukkende fulle skift.

– Men de jobber i gjennomsnitt færre 
dager i måneden. Vi vet at de kjører så 
lange skift som kjøre- og hviletidsreglene 
tillater.

Men vent nå litt!
Vlantana Norges offisielle timelister viser 
jo at sjåførene ikke kjører lengre skift enn 
4,5 timer? Har den ferske daglige lederen 
nettopp forsnakket seg?

Det som er helt sikkert, er at styreleder 
Vladas Stoncius Jr., som sitter en halv 
meter unna Larssen under intervjuet, 
plutselig blir veldig rød i kinnene.

Vil holde saken unna  
offentligheten
Bare noen timer etter at disse ordene 
blir ytret, inngår Vlantana Norge et  
forlik med sjåførene. I det opprinnelige 
tilbudet som sendes fra advokatfirmaet 
Hjort finnes et punkt som oppgir  
at saksøkerne må bevare fullstendig 

taushet om saken og innholdet i avtalen. 
Samtidig skal de forplikte seg til å ikke 
gå til media eller andre med opplys- 
ningene.

Dette aksepterer ikke advokat Sandra 
Latotinaite. I sitt mottilbud fjerner hun 
hele dette punktet og serverer et godt 
gammeldags «take it or leave it»-
fremstøt.

Må ut med over to millioner 
kroner
I den endelige forliksavtalen, som  
signeres av partene samme dag som 
NLF-Magasinet intervjuer bedrifts- 
lederne på Gardermoen, innvilges hele 
kravsummen på henholdsvis 804 328 
kroner og 704 328 kroner til de to  
sjåførene, i tillegg til at Vlantana Norge 
dekker alle kostnader tilknyttet saken. 
Dette inkluderer advokatutgifter og  
øvrige utgifter for blant annet doku-

STILTE TIL INTERVJU: Styreleder og tidligere daglig 
leder i Vlantana Norge, Vladas Stoncius Jr., møtte 
NLF-Magasinet bare timer før forliket med sjåførene 
ble inngått. Under intervjuet fremholdt han at alle 
lover og regler er fulgt, samtidig som han innrømte 
den utstrakte bruken av 50-prosentskontrakter. Foto: 
Stein Inge Stølen

VLANTANA NORGE får nå for alvor kalde føtter og melder  
fra at de ønsker å inngå forlik med sjåførene bare få dager før 
rettssaken skal finne sted. Samtidig ansetter de en ny norsk 
daglig leder, som sier ja til et intervju med NLF-Magasinet  
like i forkant av det planlagte forhandlingsmøtet.

Vlantana – del 2:

Millionforliket
STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

NLF AVSLØRER:  Del 4
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mentgranskning, skriftanalyse, over-
settelsesgebyr og reisekostnader. 

Totalt utgjør forliket en kostnad for 
Vlantana Norge på 2 097 556 kroner.

– Noe av det drøyeste jeg har sett
Etter å ha sett saken i mål, reflekterer 
advokat Sandra Latotinaite over proses-
sen. Hun mener Vlantana Norge har 
ført en uærlig kamp i saken, med til- 
bakeholdelse, destruksjon og for-
falskning av bevismateriale. 

– Dette er nok noe av det drøyeste jeg 
har sett så langt i min karriere.

Hun mener også det er alvorlig at  
sjåfører i frykt for å miste sin eneste inn-
tektskilde avstår fra å protestere mot 
ulovlige arbeidsvilkår.

– Dette kan være den største grunnen 
til at selskap som Vlantana lever og 
blomstrer i Norge. 

Praksisen med systematisk under- 
betaling har ifølge Latotinaite foregått i 
årevis, rett under nesen på norske  
kontrollmyndigheter. 

– Uten økt kontroll og inngripen fra 
myndighetenes side fremstår utsiktene i 
kampen mot sosial dumping innen den 
norske lastebilnæringen etter min  
oppfatning som svært dårlige.

I en kort uttalelse til NLF-Magasinet oppgir 
imidlertid daglig leder Terje Larssen at han 
tar påstandene på alvor og vil komme til 
bunns i saken. – Ansatte i Vlantana Norge 
skal ha ryddige arbeidsforhold som ikke  
bryter med norsk lov. Vi er derfor i full gang 
med en prosess der jeg har hyret inn Advo-
katfirmaet Hjort, som gjennomgår rutiner, 
systemer og de alvorlige påstandene som er 
rettet mot oss., sier han.

Hjort-advokatene har riktignok represen-
tert Vlantana Norge helt siden sjåførene 
sendte sitt første erstatningskrav i novem-
ber 2018, og må derfor på dette tidspunktet 
være godt innforstått med sakens detaljer.

– Overveldende og krevende
Larssen legger ikke skjul på at den første 
tiden som Vlantana Norges ansikt utad har 
vært noe spesiell.

– Å møte disse beskyldningene etter å ha 
vært i jobben som daglig leder i kun i fjorten 
dager er overveldende og krevende.

Han understreker at målet er å få alt frem 
i lyset.

– Vi ber om forståelse for at et slikt arbeid 
krever en del tid. I tillegg til det kontinuer- 

lige arbeidet med å undersøke fakta i saken, 
gjennomførte vi nylig en workshop der vi har 
gjennomgått dokumenter og timelister.  
Dette arbeidet pågår fortsatt. Vi vil avvente 
resultatene av undersøkelsen før vi konkret 
kommenterer påstandene som blir frem-
satt.

Ingen respons på sentralt 
spørsmål
Men ett viktig punkt henger fortsatt i luften: 
Mener Terje Larssen fortsatt at de ansatte 
jobber fulle 9-timersskift, og ikke 4,5- 
timersskift? NLF-Magasinet har forsøkt 
gjentatte ganger gjennom både e-post og 
SMS å få et svar fra bedriftslederen.  
Responsen har så langt uteblitt.

–  Skal ha ryddige 
arbeidsforhold

Vlantana Norge ønsker ikke å kommentere detaljene som 
har blitt avdekket av advokat Sandra Latotinaite spesifikt. 

TO MOTSIGENDE 
HISTORIER: Terje 
Larssen er nå daglig 
leder i Vlantana Norge 
AS. Han oppgir i et 
intervju med 
NLF-Magasinet at 
sjåførene arbeider fulle 
dager, selv om 
selskapets timelister 
sier noe helt annet. 
Foto: Stein Inge Stølen

FREM I LYSET: Daglig leder Terje Larssen i 
Vlantana Norge lover at alle fakta i saken 

skal frem. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen
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Region 1  Østfold og Oslo/Akershus

Det er mange, altfor mange, 
som mener at lastebilen er i 
veien og det er minst like 
mange som glemmer hvorfor 
lastebilen er der. De glemmer 
at vi jobber lange dager for at 
Kari og Ola skal få alle 
varene sine trygt levert i 
butikk eller hjem til døren.

Det skal sies at slagordet vårt «Uten las-
tebilen stopper Norge» etter hvert har fått 
et visst gjennomslag blant folk flest og jeg 
blir overrasket over hvor mange venner og 
bekjente har lest om farlige, utenlandske 
vogntog, vinterdekk, manglende kjet- 
tinger, sosial dumping og manglende vin-
tervedlikehold.

Håpløse leveringsforhold
Det er langt vanskeligere å få kontakt, og 
forståelse, for bransjens utfordringer blant 
arkitekter, byggherrer og lokale myndig-
heter. Det bygges skoler, barnehager, va-
rehus og boligkomplekser, hvor tanken på 
varelevering dukker opp i siste liten. Det 
er ganske utrolig at arkitekter ikke setter 
forsvarlig varelevering øverst på priorite-
ringslisten. Spesielt når de tegner nye, 
store kjøpesentre. Det er nesten så en 
skulle tro at flere av dem tror at varer duk-
ker opp i løpet av natten via internett!

For det er jo ofte slik at varemottaket 
befinner seg lengst mulig unna forretnin-
gene. Veien dit er smal og kronglete og 
krydres ofte med en stupbratt og trang 
nedkjøring til varerampen. At vinteren 
dukker opp en gang i året, kommer som 
en gedigen «bombe» på hele batteriet av 
ingeniører, arkitekter, økonomer og kom-
muneplanleggere. Du får sikkert en las-
tebil full av varer til å skli ned eller inntil 
en rampe på vinterføre, men det er ofte 
mye verre å få den tunge bilen opp igjen.

Skolegårder og barnehager
Garasjeporter og svingradius er et annet 

problem. Innimellom tenker jeg at arki-
tektene har hatt en konkurranse om å 
konstruere den minste porten de mener 
en lastebil kan klemme seg gjennom. Og 
dessverre, altfor ofte er det noen arkitek-
ter og ingeniører som taper veddemålet. 
Det viser seg at det faktisk IKKE er mu-
lig å få en lastebil gjennom den tiltenkte 
porten, eller opp den bratte bakken fra 
lasterampen. Men bygger de om porten 
og bakken? Neida, sjåføren må ut i 
snøføyka, ut med jekketralle og slepe og 
dra varene gjennom snø og over issvuller.

Et annet eksempel er når det bygges 
skoler og barnehager. Da er det noen 
smartinger som finner ut at varemottaket 
bør ligge slik at lastebilen må kjøre gjen-
nom skolegården, eller barnehagens ute-
område, for å få losset.

Sviktende HMS-ansvar
I Oslo er byrådet anmeldt og saksøkt for 
ikke å ivareta sitt HMS-ansvar. Det er 
gitt utallige eksempler på hva bransjen 
mener er HMS-brudd, men både politi-
kere og byråkrater fraskriver seg sitt an-
svar.

I Ski kommune har Akershus fylkes-
kommune bestemt å bygge ny videregå-
ende skole midt i byens sentrum. Vare-
mottaket er lagt slik at lastebilene må 

rygge ut i en trafikkert vei, etter at varene 
er levert. Vi antar at det er skoleungdom 
i området på sykler, el-sparkesykler, rul-
lebrett og joggesko.

Det vi ikke skjønner er hvorfor ikke 
arkitekter, rådgivende ingeniører og kom-
munale myndigheter tenker varelevering 
og HMS? LUKS, Leverandørenes 
utviklings- og kompetansesenter, er med 
sine små ressurser høyt og lavt for å av-
verge de verste tabbene. De bistår også 
kommuner og eiendomsutviklere i å få 
rettet opp de farligste løsningene.

Manglende kunnskap og respekt samt 
muligens faglig arroganse, skaper daglig 
farlige situasjoner. Et NLF-medlem vi 
snakket med nylig sukket oppgitt over  
lokale myndigheters holdning: «Ikke bare 
lesser de oss ned med helt urimelige avgif-
ter og hindringer, de legger opp til at job-
ben vår skal være farlig og sterkt fysisk 
belastende».

Vi kan legge til at det psykologiske 
presset på sjåføren også er til stede. Og er 
man sliten og stresset, gjør man feil.

Derfor deltar NLF region 1 aktivt i 
LUKS sitt arbeid og vi bruker enhver an-
ledning til å jobbe for bedre og sikrere ar-
beidsvilkår for norske transportører. Gi oss 
gjerne eksempler på forhold som er helt 
urimelige, så vil vi prøve å gripe fatt i dem.

Varelevering: Nedprioritert av alle

J. KRISTIAN BJERKE jkb@lastebil.no0



      

Service som passer på deg.
Mercedes-Benz Uptime holder hele tiden øye med hvordan bilen din har har det. 
Vi løser eventuelle problemer. Uansett tid og sted.

KJELL BERNTSEN ER PÅ VEI HJEM 
FRA FRANKRIKE MED OST.

ARRGH NEI... 
EN DEKK

-EKSPLOSJON!

AKKURAT DET 
JEG TRENGTE! 

HVORDAN SKAL JEG 
FINNE HJELP HER?

HEI KJELL.. 
DET ER TINA FRA

 MERCEDES-BENZ 
SERVICE. ER ALT OK 

HOS DEG?

JODA, SÅNN 
BORTSETT FRA AT 
ET DEKK AKKURAT 
EKSPLODERTE OG 

JEG ER MIDT 
I BELGIA.

JA, JEG SÅ AT 
DU HADDE ET 
PLUTSELIG 
TRYKKFALL 

PÅ YTTERDEKKET 
VENSTRE BAK.

43 MINUTTER SENERE.

Bon soir
monsiuer. Je

m’appelle George.
Ils disent que
vous avez des
problèmes…*

*GOD AFTEN, MISTER. JEG HETER GEORGE. 
JEG HAR FÅTT BESKJED OM AT DU HAR 
PROBLEMER MED ET DEKK.

GEORGE JOBBER KJAPT.

Voilá monsieur. 
Drive carefully!

Merci
boucoup,
George!

TILBAKE PÅ VEIEN

DIGG AT DET GIKK 
SÅ KJAPT! HVORDAN KUNNE HUN 
EGENTLIG VITE DET SÅ RASKT? 
NÅ REKKER JEG EN SCHNITZEL 

OG EN NATT I DÜSSELDORF 
FØR JEG SETTER SNUTA 
MOT KIEL I MORGEN.

JEG RINGER 
MINE BELGISKE 

KOLLEGER OG SENDER 
EN SERVICEBIL 

TIL DEG.

slutT.

SÅ RINGER TELEFONEN.

TILBAKE PÅ VEIEN
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Region 2  Innlandet

I Innlandet er det behov for 225 nye yr-
kessjåfører. Transportbransjen sliter med 
rekrutteringen. Våre medlemmer forteller 
at de har biler som står eller som de vur-
derer å selge, fordi de mangler folk bak 
rattet. Derfor bør NAV-prosjektet bli tatt 
imot med glede.

«Sjåfører fra NAV. Det har jeg prøvd 
før. Nei takk!» sier noen. Skepsisen var 
like stor i Trøndelag.

– Mange var skeptiske her også, men vi 
har sett at vår modell virker. Så godt som 

alle de 300 jobber fortsatt som sjåfører. 
Bedrifter som før ikke ville ha folk fra 
NAV, har skiftet mening. Nå er det nett-
opp slike sjåfører de vil ansette, forteller 
Gunni Kverndal, leder i NLFs fylkesav-
deling i Trøndelag.

Lastebileierne er med på  
utvelgelsen
I korthet går prosjektet ut på at NAV, 
bransjeforbundet og arbeidsgiverne går 
sammen om å lage et kursopplegg for po-

tensielle yrkessjåfører. Den enkelte delta-
ker blir først plukket ut fra NAV-konto-
renes portefølje, og deretter blir 
vedkommende intervjuet av NAV, bran-
sjekontaktene og en aktuell arbeidsgiver. 
De skal få yrket litt under huden FØR de 
begynner førerkortopplæringen. 

Dersom vedkommende vurderes som 
aktuell kandidat til å gjennomføre pro-

NAV + NLF = 
nye sjåfører
Hver femte NLF-bedrift har ubesatte stillinger. NAV og 
NLF Innlandet er i startgropa for et spennende prosjekt. I 
Trøndelag har den samme «oppskriften» gitt 300 nye sjå- 
fører. Og trønderne er svært fornøyd med kvaliteten.

GUTTORM TYSNES hedopp@lastebil.no0

JOBBTILBUD?: Joacim Hagen hadde med en splitter ny Volvo som mange          var interessert i. Nils Jovik fra Ottestad vil gjerne ha sjåførjobb og 
koste seg bak rattet.

Trafikksikkerhetsprogrammet 
Venner på veien ble initiert av 
forbundsleder Tore Velten, og 
han er fortsatt en ivrig deltaker 
når oppleggene skal gjennomfø-
res for barn. Her demonstrerer 
Velten blindsoner for engasjerte 
elever på Koppang Skole i 
oktober sammen med fylkesleder 
Arild Olsbakk og øvrige ansatte i 
Olsbakk Transport. 

Forbundsleder 
og fylkesleder 
engasjerte barna

FOTO: Marianne Brænd
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grammet, blir det kursing og praksisperi-
ode i ett år. Blant annet skal NLF stille 
med forelesere om trafikksikkerhet og 
omdømme. Kjetil Meeas ble nylig pen-
sjonist, men har lovet å hjelpe oss i gang 
i Innlandet.

«Testdag» med NAV
NLF deltok 3. oktober på NAVs jobb-

messe i Hedmark som en forsmak på det 
nye prosjektet. Der var Trond Johnsen 
Transport, Hagens Transport, Litra, 
Nortransport og opplæringskontoret 
med.

– Det er første gang vi er med på en slik 
jobbmesse, og vi har hatt stor pågang av 
interesserte jobbsøkere, fortalte søstrene 
Trude og Anette Johnsen. De jobber beg-
ge i familiebedriften og har henholdsvis 
12 og 9 år bak lastebilrattet. 

– Dette er et yrke som passer for begge 
kjønn. I dag er det mye som er automati-
sert, og man behøver ikke ha en grovbyg-
get fysikk for å håndtere yrkessjåfør-
gjerningen, smilte de. 

Joacim Hagen hadde med en splitter ny 
Volvo til messa. Han fikk god kontakt og 
mange fine tilbakemeldinger.

10 bransjekontakter fra NLF
NAV tar våre utfordringer på alvor: 

– Vi ser at transportbransjen sliter med 
å rekruttere sjåfører. Dette kan være kri-
tisk for mange virksomheter, fordi de da 
ikke kan ta på seg oppdrag – noe som 
selvfølgelig får konsekvenser for utvikling 
av virksomhetene. NAV har det siste året 
inngått rekrutteringsavtaler med ulike 
aktører for å samarbeide om å få folk ut i 
jobb, sa direktør Bjørn Lien i NAV Inn-
landet da samarbeidsavtalen ble under-
tegnet før ferien.

NLF stiller med en bransjekontakt i 
hver NAV-region, men det er mulig for 
flere lastebileiere å delta på intervjuene. 
Bransjekontaktene skal ikke først og 
fremst rekruttere til egen bedrift, men må 
ha et årvåkent blikk til hele næringen. 

Her er bransjekontaktene
Hamar: Joacim Hagen
Kongsvinger: Tommy Engen
Elverum: Arne Olav Velten
Tynset: Pål Narve Mælen
Gjøvik: Knut Kind
Lillehammer: Stein-Rune Sandvold
Midt-Gudbrandsdal: Åge Widme
Nord-Gudbrandsdal: Erland Tullut
Hadeland: Torgeir Grini
Valdres: Bjørn Ivar Gunhildgard

ERFARNE SJÅFØRER: Søstrene Trude og Anette Johnsen 
ønsker flere sjåfører til familiebedriften. 

JOBBTILBUD?: Joacim Hagen hadde med en splitter ny Volvo som mange          var interessert i. Nils Jovik fra Ottestad vil gjerne ha sjåførjobb og 
koste seg bak rattet.

Brødrene satser på jentene
Flere og flere kvinner vil inn i anleggsbransjen. Hos Brødrene Lunn er over ti 
prosent av sjåførene på E6-anlegget nå kvinner, medregnet underentreprenører. 
En av dem er Juni Jonsson som byttet ut sykepleierstudiene med å bli anleggs-
arbeider, skriver Ringsaker Blad. – Vi blir kjempegodt mottatt av alle her. Det 
går helt fint å komme inn som kvinne i dette yrket, sier hun.

JENTELAGET: Caroline Amundsen Flensborg; Karen Johanne Olstad Aspelund, Kine Nordlien Hagen, Juni Jonsson, 
Majken Hundhammer-Bratland, Bjørn Kleiven, Linda Jordbruen, Jane Aaslund, Gry Ottesen, Anja Helen Tøraasen, 
Linda B Brendhaugen, og Per Arne Lunn. Foto: Brødrene LunnFOTO: Marianne Brænd
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Region 3  Buskerud, Vestfold og Telemark

Noen av de største virksomhetene i Bus-
kerud stilte opp for å presentere sine sel-
skaper og gjennomføre stands og innle-
dende jobbsamtaler. Isachsen Anlegg AS, 
Andersen Gruppen, Utengen Transport, 
Buskerud Anleggstransport, Svensrud 
Transport og GB Transport sysselsetter til 
sammen godt over 1 000 ansatte, og har 
stadig behov for kvalifisert arbeidskraft. 

Morten Utengen som også sitter i fyl-

kesstyret i NLF Buskerud, uttrykker at 
han er godt fornøyd med messen fordi det 
denne gang var flere kvalifiserte og aktu-
elle jobbkandidater enn det var ved forri-
ge messe. Arrangementene er også med 
på å forsterke samarbeidet og øke forstå-
elsen mellom NAV og næringen. Dialo-
gen man får med de NAV-ansatte skaper 
videre utvikling i samarbeidet og nye 
muligheter og tiltak drøftes. 

Bedriftsledere og sjåfører i NLF 
Region 3 som deltok på årets 
høstmøte i Åsgårdstrand fikk en 
nyttig gjennomgang av HMS- 
relaterte saker.
En grundig belysning av en faktisk hendelse 
med fatalt utfall satte søkelys på nødvendig-
heten av å ha systemer og rutiner på plass. 
Tidligere bilsakkyndig Stein Erichsrud skapte 
stort engasjement med sitt foredrag, og det 
var mange som ønsket å dele erfaringer og 
synspunkter.

Fair Transport ble presentert av Eivind Ka-
rikoski. Denne gangen var budskapet tilpas-
set at det også var ansatte sjåfører blant 
tilhørerne. Fair Transport later til å ha god 
oppslutning på alle nivå, og stadig flere be-
drifter slutter seg til konseptet. I dagene før 
høstkonferansen hadde det vært avholdt Fair 
Transport-kurs i tre byer i region 3. Oppslut-
ningen var god, og det lover godt at mange 
bedrifter i regionen er i full gang med å for-
berede seg på å bli Fair Transport-sertifisert.

Kollegahjelpens Guttorm Tysnes snakket 
om formålet med Kollegahjelpen, og gikk 
gjennom en del av det som er utrettet siden 
opprettelsen i 1995. Hans innlegg og den 
påfølgende diskusjonen etterlot ingen tvil 
om at kollegahjelpernes innsats har vært 
svært viktig for mange av dem som har vært 
ute for alvorlige ulykker eller belastende hen-
delser. 

I tillegg ga sjefsarkitekt Lene Stenersen 
fra Statens vegvesen en gjennomgang av 
Bypakke Tønsberg med søkelys på status i 
den politiske behandlingsprosessen, mål-
setninger, traseløsninger og finansiering. 

Fylkeslederen for NLF Vestfold, John Ove 
Villung, var svært fornøyd med gjennomfø-
ringen av årets høstmøte. Med de meget 
viktige og aktuelle temaene som ble tatt opp, 
skulle han imidlertid ønske at langt flere be-
driftsledere hadde stilt opp sammen med 
ansatte.

Ivrige førsteklassinger fra Klevstrand skole har 
hatt besøk av «Venner på veien» fra NLF. Først 
var alle samlet i klasserommet for å snakke om 
utfordringer i trafikken. Filmen «Stopp, se og 
vink» ble vist og med gateteppe og plastfigurer 
ble det illustrert ulike situasjoner i trafikken.

Besøket ble avsluttet med praktiske demon-
strasjoner utendørs, hvor alle var kledd i reflek-
svester. Blindsoner ble testet og barna fikk 
prøvesitte en lastebil fra Tipp Transport 
sammen med sjåføren Kjell Arne Westgaard. 
Fra fylkesstyret i NLF Telemark deltok nestleder 
Morten Natedal og styremedlem Lars-Erik John-
sen. De representerer bedriftene Tipp Transport 
og Nilsen Kokkersvold. De synes skolebesøket 
var en hyggelig erfaring, og at Venner på veien 
åpenbart er et viktig samfunnsprosjekt for NLF.

STEIN ERICHSRUD: fenget med alvorlig tema. Foto: 
Roy N. Wetterstad

Høstmøte i 
Åsgårdstrand

Jobbmesse i Drammen
UTENGEN TRANSPORT: blant bedriftene på jakt etter arbeidskraft. Foto: Roy N. Wetterstad

Samarbeidet mellom NAV og NLF fortsetter i region 3. En 
ny jobbmesse er gjennomført i Drammen. Denne gang kun 
for transportbedrifter og kvalifiserte jobbsøkere. 

ROY N. WETTERSTAD rnw@lastebil.no0

FØRSTEKLASSINGENE: hadde mange spørsmål til 
lastebilsjåfør Kjell Arne Westegaard. 

ELEVENE: lærer om blindsoner og hva de skal passe på i 
trafikken. Morten Natedal instruerer. 

Venner på veien på Klevstrand skole i Porsgrunn
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www.kjemico.no

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

post@kjemico.no
Tlf. 901 56 200

Ta kontakt med oss for gode tilbud.

EN FLEKSIBEL SAMARBEIDSPARTNER

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

Totalleverandør på vask
Høy kvalitet til riktig pris

Fylkesstyret i NLF Buskerud avholdt 
sitt siste møte hos Isachsen Anlegg 
AS i Solbergelva utenfor Drammen. 

Bedriften er med sine rundt 600 ansatte en 
svært betydningsfull aktør innen anlegg og 
transport.

Det var særlig deres innsats når det gjelder 
lærlinger som sto i fokus under bedriftsbesø-
ket. Vert og NLF-kontakt Rune Tøftum hadde 
med seg opplæringskoordinator Line Merethe 
Ristvedt, fagansvarlig lærlinger Vidar Kjenås 
og prosjektsjef spesialprosjekter Anders Høi-
back. De presenterte bedriftens opplærings-
senter i fine undervisningslokaler med blant 
annet øvingsområder for ulike anleggsaktivi-
teter, laboratorium og simulator. For tiden har 
Isachsen Anlegg 39 lærlinger innen 4 fag, hvor 
transport er ett av dem.

Bedriften er opptatt av å gi lærlingene best 
mulig oppfølging. Etter at de oppgraderte sin 
virksomhet på dette området for en del år til-
bake, har de fått en sterk og dedikert fagstab. 
Faste instruktører har ansvar for oppfølging av 
læringene. Det kan være en noe større utfor-
dring å følge opp transportlærlingene som er 

mer i bevegelse enn andre lærlingegrupper. De 
gjennomfører bl.a. samlinger for instruktørene 
for å gjøre dem trygge i rollen før de tar fatt på 
oppgaven med å følge opp lærlingene. Isach-
sen Anlegg AS er svært godt fornøyd med sam-
arbeidet de har med Opplæringskontoret for 
transportfag i regionen. Besøkene de har der-
fra ca. hver tredje måned anses som svært 
verdifulle

Det var interessante drøftinger mellom fyl-
kesstyret og bedriftens representanter om løs-
ninger for å styrke rekrutteringen og for å hol-
de høyest mulig kvalitet på opplærings- 
virksomheten. Det er ingen tvil om at en be-
drift som har lagt ned så mye god innsats i 
opplæringsvirksomheten som Isachsen Anlegg 
AS, vil ha viktige erfaringer å bygge på for å 
veilede transportnæringen og entreprenør-
bransjen til å finne gode løsninger i rekrutte-
rings- og opplæringsarbeidet i årene fremover.

Bedriftsbesøk og fylkesstyremøte hos Isachsen Anlegg

NY GRUPPE LÆRLINGER: fotografert med instruktører og 
støtteapparat. Foto: Isachsen Anlegg
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Region 4  Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland

Den siste tiden har både 
Vegvesenet og media vært 
opptatt av kontroll av vind-
mølletransporter. I Agder 
har SVV hatt mange nattlige 
kontroller av transportene i 
Kvinesdal. 

Det har den siste tiden vært et par eksem-
pler på kjøring uten løyver. Dem har SVV 
tatt ut av drift. På grunn av kontroller går 
alle transportene i området nå på norske 
skilter. Det er riktignok en «ryddejobb» i 
selve vindmølleparkene, men det arbeider 
vi med. Om politiet, Vegvesenet og Ar-
beidstilsynet tok en kontroll, ville de fått 
se på forholdene. 

En tilhenger med et element på flere 
titalls tonn veltet, ingen ting er rapportert 
til Arbeidstilsynet, for ingen ble skadet. 
Men hva med neste gang? Vi har i alle fall 

gitt nødvendig informasjon til Arbeids-
tilsynet, så da må myndighetene ta delan-
svar når noe skjer.

Alle kontrollene på Krossmoen over tid 
viser at det hjelper. Med systematiske og 
gode kontroller skjer det endringer. Langs 
E39 forbi Krossmoen er antall varebiler 
på utenlandske skilter blitt kraftig redu-
sert. Tidligere var det en liten «flåte» av 
utenlandske varebiler med hengere hver 
kveld. Men nå er de nesten borte. Og 
grunnen er selvfølgelig kontroller. Bra 
jobbet SVV!

Bra jobba av utekontrollen 
i Rogaland og Adgder

Årsmøter 2020: Sett av datoen
Årsmøtene i Rogaland og Agder er satt til 13. – 15. mars 2020. Vi kommer 
selvfølgelig tilbake med informasjon om arrangementet, men sett av datoen.

Fair Transport: 
Stadig flere serti- 
fiserte bedrifter – 
bli med du også
I Rogaland har mange bedrifter 
sertifisert seg. Det har gått litt tre-
gere i Agder. Om du vil ha mer infor-
masjon eller hjelp til hvordan du 
går fram for å bli en Fair Trans-
port-bedrift er det bare å ta kon-
takt.

Eivind er veldig god på Fair 
Transport og du treffer ham på 928 
65 901 eller så kommer jeg gjerne 
innom deg for en FT-prat.

Juletallerken
i Arendal 29.11.
I år har vi gleden av å få vår påtrop-
pende fylkesordfører til arrange-
mentet. 

Arne Thommassen vil snakke om 
hvilke forventninger vi kan ha til 
fylkesordføreren og den nye fylkes-
kommunen. Arne vet hva vår utfor-
dring er f.eks. på vei og veivedlike-
hold.

Her får du muligheten til å rette 
dine spørsmål direkte til lederen av 
nye Agder.

Arrangementet er som vanlig sis-
te «freddan» i november. I år blir 
det 29.11., og det finner sted i Aren-
dal Misjonskirke i Østenbuveien 
141 på Myra.

Alle våre medlemmer i Agder er 
hjertelig velkommen. Husk påmel-
ding til Reidar på 907 73 207.

REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no0

Ikke gi fra deg førerkortet ved en hendelse
Det er viktig at du opplyser dine sjåfører om at de ikke skal samtykke til fø-
rerkortbeslag helt uten videre. Om man samtykker vil ofte saken ta lengre tid. 

Om man ikke samtykker har myndighetene ansvaret for å framlegge saken 
for en domstol innen tre uker og deretter skal saken opp innen en uke. Godtar 
man beslaget vil saken ofte bli lagt i «den store bunken». Mange sjåfører sam-
tykker for lett, gjerne på grunn av press fra politiet på stedet.

Ta kontakt med en NLF-advokat etter hendelsen for å få videre råd i saken. 
Du finner alltid en på vakt hos oss. Dette nummeret er det i så fall viktig at 
alle dine sjåfører kjenner til: 950 33 200.



E18 og E39:
Endelig dukket E39 nord for Stavanger 
opp i forslag til statsbudsjett. Regjeringa 
setter av penger til planlegging av ny 
E39 mellom Bokn og Stord, og nå settes 
det også av ressurser til kommunedel-
plan. Det er en viktig milepæl for oss.

E18 mellom Arendal og Tvedestrand 
har nettopp åpnet. Gjennom Bamble 
åpner veien i løpet av 2019. Da har vi 
OK vei med minimum 80 fra Oslo til 
Kristiansand (en kort 70-sone i Gren-
land).

I 2022 er det ny vei fra Kristiansand til 
Mandal. Videre fra Mandal og vestover 
går det suksessivt. Det ligger noen hin-
der i Rogaland i sammenheng med kom-
muner, men planleggingen går sin gang. 
Vi håper det kan bli oppstart fra Ålgård 
og sørover om ikke for lenge. Da man-

gler vi bare en Ytre ringvei rundt Kristi-
ansand. Hørte vi helhetlig? Dette må 
iverksettes ASAP.

Det kan også se ut som Ålgård – Hove 
og Smiene – Harestad går inn i porteføl-
jen til Nye veier AS. Og det er riktig. 
Det ligger i dag i Bypakke Nord-Jæren. 
Tverrforbindelsen og Transportkorridor 
Vest må bli høyere prioritert i bypakka 
om vi skal få helhetlige og gode trafik-
kløsninger i og rundt Stavanger.

E134:
Det er nødvendig med mer fart på E134. 
Dette er et av landets mest lønnsomme 
veiprosjekter og er også anbefalt som ho-
vedvei mellom Øst- og Vestlandet. Vi 
må i gang med utbedringer der det i dag 
ikke er passeringer for to biler, og tun-
nelene på Haukeli må iverksettes.

Det skjer mye på hovedveiene i regionen
Vi ønsker innspill 
fra deg om saker 
du brenner for
Det skjer mye rundt i Agder og Rogaland. 
Det være seg vei, vedlikehold, opp- og 
nedskriving av veier, kontroller og mye 
mer.

Om du har saker som vi ikke fanger 
opp er det fint om du gir oss et hint. Vi er 
for eksempel koblet tett på vindmølle-
transporter. Og her har vi fått tatt et tak. 
Og vi har mange eksempler på at det nyt-
ter når NLF tar kontakt med myndigheter 
eller andre.

Så er det noe du mener vi bør ta tak i 
hører vi fra deg. Du finner kontaktdata til 
alle fylkesledere og administrativt ansat-
te i NLF-Magasinets Gule sider (bakerst).
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Region 5  Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Lørdag 12. oktober ble det 
arrangert en «bransjedag» for 
å sette søkelys på rekrutte-
ringsbehovet i næringen. 
Mellom 150 og 200 potensi-
elle sjåfører deltok.

Rekruttering blir en av transportnærin-
gens største utfordring i årene som kom-
mer. Sjåførmangelen er allerede stor, noe 
flere av våre medlemsbedrifter merker. 
Lastebiler står uvirksomme i mangel på 
sjåfører, og det må takkes nei til oppdrag 
av samme grunn. 

NLF antar at behovet for nye sjåfører 
er fra 1000 til 1500 hvert år, kun for 
NLFs medlemsbedrifter. Så kommer øv-
rige transportselskapers og bussnæringens 
behov. Totalt sett blir det sterk konkur-
ranse om de gode sjåførene.

For å styrke arbeidet med rekruttering 
til næringen, ble det derfor arrangert en 
«bransjedag» 12. oktober. Arrangementet 
var et samarbeidsprosjekt mellom Åsane 
Trafikkskole, Transportkompetanse, 

NAV, Opplæringskontorene for Trans-
port og Logistikk i Hordaland og Sogn 
& Fjordane, samt NLF Hordaland.

Flere NLF-bedrifter stilte med vare- og 
lastebiler for å vise mangfoldet i nærin-
gen. Mellom 150 og 200 potensielle sjå-
fører hadde møtt frem for å få mer infor-
masjon om sjåføryrket.

Inne fikk de fremmøtte informasjon 
om hvordan en kunne få førerkort for de 

tyngste førekortklassene. Her ble det også 
formidlet informasjon om YSK grunn-
kurs og etterutdanning. NAV informerte 
om økonomiske støtteordninger. 

Ute var det utstilt varebiler, lastebiler og 
vogntog. Opplæringskontoret i Sogn & 
Fjordane stilte med den mobile lastebil-
simulatoren.

Dagen ble en suksess på alle måter.

Norske selskaper 
har overtatt vind-
mølletransporten
Etter tips fra NLF ble den ulovlige vindmølle-
transporten i Svelgen i Sogn og Fjordane stop-
pet i september. Nå er bedriftene som utførte 
oppdraget anmeldt og bortvist. 

Det hadde over tid pågått ulovlig vindmølle-
transport fra en ro-ro-rampe i Djupevika og opp 
til anleggsområdet på fjellet der Hennøy Vind-
park er under oppbygging. Etter tips fra NLF gikk 
Statens vegvesen til aksjon. Selskapet Silvasti, 
som hadde kontrakt på frakt av vindmølle- 
utstyret, og deres datterselskap Frank Nørager 
fikk kjøreforbud og ble i tillegg politianmeldt. 
Begge selskapene er nå «kastet» ut og norske 
selskaper har overtatt gjenstående transport- 
oppdrag på anleggsområdet.

Bransjedag på Arnatveit

JAN OVE HALSØY nlfvest@lastebil.no0

Venner på veien ved Garnes Skole
14.-16. oktober ble det gjennomført 
Venner på veien-opplegg ved Garnes 
Skole i Bergen. 

Alle klassetrinnene fra 1. til 7. klasse fikk 
undervisning i refleksbruk, trafikkregler 
og blindsoner. Totalt 350 elever deltok.

Torsdag 17. oktober var den store refleks-
dagen. Da ble hele skolen samlet i en stor 
idrettshall like ved skolen. Idrettshallen ble 
mørklagt slik at elevene ved selvsyn skulle 
få se hvilken effekt refleksbruk har.

Nytveit AS og Olav Rogne AS stilte med 
lastebiler og sjåfører. Venner på veien er et 
viktig forebyggende trafikksikkerhets- 
tiltak.
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Flere NLF-bedrifter og transportkjøpere 
på Stranda, Stryn og Loen ble besøkt av 
forbundsstyret og fylkesleder i Møre og 
Romsdal tidligere i høst. 

Stranda Anleggsservice, totalleveran-
dør på gravetjenester, åpnet dørene. En av 
eierne der er Sverre-Jan Rønneberg, som 
har vært styremedlem i forbundsstyret i 
hele 14 år. På Stranda ble også Stabburets 
pizzafabrikk besøkt. De kjører ut 20 mil-
lioner pizza hvert år. Hele 5 600 norske 
kuer jobber heltid for å lage melk til osten. 

E- Trans AS holdt et glimrende inn-
legg om deres suksesshistorie. Hovedbud-
skap: Økonomistyring er viktig. Opshaug 
Sandtak AS er også lokalisert på Stranda 
og driver anleggsvirksomhet over hele 
Nordvestlandet. Nomek som er spesialis-
ter innen miljø og lastebilpåbygg kunne 

fortelle at de vokser stadig og har kunder 
i hele Norge. 

Thor Tenden Transport AS er et tradi-
sjonsrikt transportselskap på Stryn som 
har over 70 års erfaring i næringen. Thor 
Tenden selv holdt en presentasjon om 
blant annet fremtidens kjøretøy. Dekk-

mann var også til stede med sin spesial-
bygde servicebil som kommer til deg og 
skifter dekk på bilen, uansett hvor den 
måtte være. Nordfjord Kjøtt ble også be-
søkt. Det var en lærerik og flott tur i na-
turskjønne omgivelser.

NLFs forbundsstyre på tur i region 5
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Region 6  Trøndelag

Mange har nok fått  
med seg rekrutterings- 
kampanjen som ble arran-
gert i forbindelse med mes-
sen Transport & Logistikk 
2019. Julianne Brox tok 
utfordringen og kjørte nær-
mere to tusen kilometer fra 
sin hjemby Tromsø og til 
Lillestrøm. 

Underveis har hun inspirert utallige ung-
dommer til å velge yrkessjåførfaget. Hun 
har selv fulgt strømmen, men fant fort ut 
at drømmen var å bli yrkessjåfør. Nå stor-
trives hun som lærling i transportbran-
sjen, nærmere bestemt som bilberger. 
Den 20.-23. september rullet hun inn i 
Trøndelag der hun møtte mange ung-
dommer som var nysgjerrige på hennes 
yrkesvalg. 

Fredagen startet med kolonnekjøring 
sammen med spektakulære lastebiler, fra 
Gråmyra til Ole Wiig på Stjørdal. Her 

Den 4. september hadde vi 
besøk av Kjetil Meaas som 
gjennomførte Dugnad for 
færre skader med vårt 
AMO-kurs i Trondheim. 

Dette var Kjetils siste bidrag til våre kurs 
før han valgte å bli pensjonist. 

Elevene viste å sette pris på hans bidrag 
for bedre adferd og holdninger i nærin-
gen. Vi retter en stor takk til Kjetil for 
hans innsats for trafikksikkerheten gjen-
nom mange år. Forebygging er viktig.

Den 30. september var kurset ferdig, 
noe vi selvsagt markerte med kake og kaf-
fe. Nye yrkessjåfører er klare til å innta 
førersetet i våre biler. Det er fortsatt noen 
som ikke har fått seg jobb, så det er bare 

å ta kontakt med NLF-kontoret dersom 
dere trenger sjåfører.

Den 7. oktober var det på nytt duket for 
oppstart av et AMO-kurs i Trondheim. 
15 forventningsfulle elever hadde kom-
met gjennom nåløyet og var klare for start 
på de 20 ukene de skal gjennom. 

Allerede på første skoledag fikk de for-
ståelse for hvor viktig det er med gode 
holdninger i vårt yrke. Ansvaret man har 

som yrkessjåfør er formidabelt. På den 
ene siden har man kundene som forventer 
kvalitet i alle leveranser samtidig som 
samfunnet forventer at det skal være trygt 
å møte tyngre kjøretøy langs vegene. Da 
blir gode holdninger avgjørende for å lyk-
kes. Mange av våre bedrifter vil etter 
hvert få stifte nærmere bekjentskap med 
elevene gjennom utplasseringer og be-
driftsbesøk.

Gode
holdninger
Selv om det for mange har 
vært en litt rolig periode de 
siste ukene, så vet vi av 
erfaring at dette endres fort. 
Derfor blir det viktig at vi 
fortsetter utdanningen av nye 
yrkessjåfører. I vårt mangeåri-
ge samarbeid med NAV ser vi 
at dette gir resultater og for 
neste år vil vi få på plass flere 
kurs her i Trøndelag. Vi vil selv-
sagt fortsette med samme 
innhold og krav til holdninger. 

Følg drømmen – ikke strømmen
ROAR MELUM rm@lastebil.no0

Nye sjåfører 
med de rette 
holdningene

EN STOR TAKK: til Kjetil Meaas for hans innsats for trafikksikkerheten. Foto: Roar Melum

ROAR MELUM rm@lastebil.no0



ventet 200 fremmøtte for å høre om  
mulighetene innenfor transportnæringen. 
Dagen etter var det tilsvarende arrange-
ment i Trondheim. Mandags morgen var 
turen kommet til Støren der Juliannes 
vogntog var oppstilt utenfor den videre-
gående skolen. Mange ungdommer fikk 
da muligheten til å slå av en prat, noe som 
er viktig når man står fremfor et karriere- 
valg. 

En stor takk til Julianne som fremstår 
som en meget god ambassadør for nær- 
ingen.

Den 5. september hadde vi 
gleden av å besøke Fylkets 
Trafikksikkerhetsutvalg 
(FTU). De hadde invitert 
oss for å få en orientering om 
Venner på Veien. 
Vi hadde først en gjennomgang av opp-
legget der vi også viste filmen om blind-
soner. FTU var imponert over at vi så 
langt har besøkt 34 skoler med til 
sammen over 2.800 skoleelever i Trønde-
lag. Dette er trafikksikkerhetsarbeid satt 
i system. 

Vi poengterte også at alle elevene had-
de sunget en sang for oss, som takk for 
vårt bidrag. FTU greide ikke å bli enige 
om hvilken sang som skulle synges, så 
derfor ble det dessverre ingen sang på oss 
denne gang. 

Vi avsluttet besøket med en demonstra-
sjon utendørs. Her hadde Niklaus Hau-

grønning møtt opp med lastebil. Alle 
fikk muligheten til å sitte bak rattet slik 
at de fikk oppleve blindsonen rundt las-
tebilen. Det ble nok en aha-opplevelse 
for de fleste.

JULIANNE: er en flott ambassadør for næringen. Foto: 
Roar Melum

Følg drømmen – ikke strømmen

Miljøtiltak 
i betong-
bransjen
Den 17. oktober hadde jeg gleden av 
å få være med på en demonstrasjon 
av Trønderbetongs nyinvestering. 
Med en ny betongbil der trommelen 
ble drevet av elektrisitet fra eget bat-
teri, ønsker man å bidra til mindre 
utslipp. 

Dette er et godt bidrag til nullut-
slippsbyggeplasser. Turen gikk fra 
blandeverket på Heggstadmoen til 
byggegropa ved Tempeveien der de 
hadde bestilt betong for å støpe fast 
trekkrør under vegen. Da vi var på 
plass i byggegropa ble bilmotoren 
slått av og all drift ble gjennomført 
med elektrisk kraft. Selve leveransen 
tok én time og ti minutter uten at 
diesel ble brukt. 

Når det gjelder hele oppdraget så 
sparte vi miljøet for 18,33 kg CO2 
sammenlignet med om vi skulle 
valgt en tradisjonell løsning. Det er 
selvsagt en større investering enn en 
tradisjonell betongbil, men slik er 
det som regel med nybrottsarbeid. 

Her kommer også ansvaret til det 
offentlige inn. Gjennom sin inn-
kjøpsmakt er det viktig at man stiller 
krav til slike løsninger, noe som bi-
drar til større lønnsomhet i det grøn-
ne skiftet. Det hører også med til 
historien at Trønderbetong jobber 
med å fjerne utslipp fra selve betong-
produksjonen.

OLAV RØE: sørget for en utslippsfri leveranse i 
byggegropa. Ved normal drift vil det være behov for en 
lading i løpet av dagen, noe som gjøres i forbindelse 
med lunsjen. En annen sak er at man trenger ikke 
hørselsvern ved denne bilen. Foto: Roar Melum

Venner på veien besøkte 
Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg

FTU-MEDLEMMENE: fikk oppleve blindsonene rundt bilen 
til Nik. Haugrønning AS. De var nok overrasket over at 
NLF-bilen var gjemt i blindsonen. En stor takk til Niklaus 
Haugrønning som bidro.  Foto: Roar Melum
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Region 7  Nordland, Troms og Finnmark

Årets høsttreff i Harstad var 
av det innholdsrike slaget. 
Allerede torsdag var det Fair 
Transport-kurs, fredag mor-
gen styremøte i NLF Troms 
og etter lunsj relevante juri-
diske tema med Robert 
Aksnes. 

Under lørdagens fagprogram var alle veie-
iere invitert til å holde innlegg om sitt ar-
beid og målsetninger fremover. Nye Veier 
med prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan 
ønsker seg flere veiprosjekter i landsdelen 
i tillegg til Kvænangsfjellet, i forbindelse 
med rullering av NTP har de lagt inn øn-
ske om alle de største riksveiprosjektene i 
Nord.

Regionvegsjef Turid Stubø Johnsen ori-

enterte om Statens vegvesen sin nye orga-
nisasjon i Nord-Norge. Tromsø får avde-
ling for drift og vedlikehold som en 
nasjonal oppgave etter at SVV er organi-
sert i divisjoner fremfor dagens regioner.

Divisjonsdirektør for samferdsel i den 
nye regionen Troms og Finnmark Bjørn 
Kavli orienterte om hvordan de har tenkt å 
løse oppgaven med veiadministrasjon for 
det nye storfylket. Foreløpig har de ikke fått 
ansatt tilstrekkelig antall medarbeidere fra 

Statens vegvesen for å løse alle oppgaver, 
men de har godt håp om å få dette til.

Harstad kommune var også representert 
ved sin driftssjef og fortalte om prosjekter 
og planer i kommunen. Geir A. Mo av-
rundet med en bred situasjonsbeskrivelse 
av transportnæringen og Fair Transport.

Under middagen på lørdag som fant sted 
på Røkenes gård ble Magne Nymo hedret 
for 40 års medlemskap i NLF. 

Vi gratulerer!

Venner på veien 
på Gakkori skole 
Med god hjelp fra transportfagklassen ved Alta 
videregående skole gjennomførte NLF Venner på 
veien på Gakkori skole i Alta.

Etter en innføring i Venner på veien inne i 
klasserommet med filmvisning, lek på den tra-
fikale matten og refleksutdeling tok vi veien ut 
til lastebilen. Elevene ved transportfaglinjen 
gjennomførte utesesjonen med veiledning av 
lærer Lena Thomassen og regionsjefen i NLF. 
Lærevillige elever og ansatte ved skolen gjorde 
dette til en minnerik oktoberdag. 

Godt gjennomført høsttreff i Harstad

MAGNE NYMO: tildeles heder for 40 års medlemskap av Fylkesleder Alf Erik Eliassen og NLF-direktør Geir A. Mo.
FRANK LAURITZ JENSEN flj@lastebil.no0

Folkefest i Saltdal
Nylig ble Tjernfjelltunnelen 
(Kjernfjelltunnelen) i Saltdal 
åpnet med brask og bram. 
Tunnelen øker trafikksikker-
heten og fremkommeligheten 
til Junkerdalen og Sverige.  

Prosjektleder Knut Sjurs-
heim sier at det er en gledens 
dag endelig å få åpne tunnelen. 
Dette prosjektet skal vi i NLF 
ha mye av æren for, da det var 
NLF som presset på for å be-
nytte de såkalte RDA-midlene 
(endret arbeidsgiveravgift) til å finansiere denne veistrekningen.

– Målet var å åpne før vinteren, og som dere kan se, er det snøfnugg i lufta. 
Vi rakk det akkurat, sier prosjektleder Sjursheim i Statens vegvesen.

Sjursheim er glad for at arbeidet med den 3,3 kilometer lange tunnelen har 
gått så å si knirkefritt.

– Vi har gjennomført arbeidet uten ulykker, og det er vi veldig glad for. Det 
har vært noen uventede problemer med grunnforholdene, men det har vi løst 
underveis, sier Sjursheim.

HØYTIDELIG SNORKLIPPING: med ordfører Rune Berg, statssekretær 
Allan Ellingsen og regionvegsjef Turid Stubø.

2. KLASSE :ved Gakkori skole sammen med transportfag-
klassen ved Alta VGS.



 

BRUKER BEDRIFTEN 

DIN FOR MYE STRØM?
Snakk med en rådgiver!

Les mer på fjordkraft.no/nlf

Alle NLF-medlemmer får ekstra 
gode avtaler hos Fjordkraft!

En avtale med Fjordkraft gir bedriften din mer enn en god strømavtale:

•  Erfarne energirådgivere hjelper dere å redusere kostnader
•  “Min bedrift” gir full oversikt over løpende forbruk og fakturaer
•  Mulighet for å lage ditt eget klimaregnskap

Over 30 000  norske bedrifter har avtale med Fjordkraft. 
Vi håper din bedrift blir den neste!
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Jubilanter:

75
13.12

Hans Thorshaug, 3430 Spikkestad
Hans Thorshaug startet å kjøre i 1983 med en Volkswagen LT35 kapellbil. Han har enda ikke gitt seg og kjører i dag distribusjon for TAB 
(Transportsentralen Asker og Bærum). Han har vært engasjert i NLFs lokallag og ser gjerne en fotballkamp eller to på fritiden.

75
03.12

Sigurd Auen, 3090 Hof 
75-åringen Sigurd Auen har kjørt lastebil siden han var 18 år i 1962, den gangen materialtransport med en Volvo. Han startet eget firma i 
1987 og kjørte i flere år fast mellom Holmestrand og Haugesund med flis i lasten på sin Iveco. I dag er Sigurd pensjonist og bruker gjerne 
dagene på gåturer.

60
05.12

Knut Steinar Myrvollen, 3158 Andebu
Sjåførkarrieren til Knut Steinar begynte i en Mercedes 2632 tippbil for Svene Maskin AS i 1980, før han senere samme  
år penset over på Sverigekjøring med Volvo F89 og senere F12 for Gods & Bil i Tønsberg. I 1988 startet han Myrvollen 
Transport med en Scania 142, fortsatt med kjøring for Gods & Bil. I 2000 gikk han over til kranbil og har i dag fire kranbiler 

av MAN- og Scania-fabrikat. Han har vært engasjert i NLF gjennom styret i lokallaget i Tønsberg og i fylkesstyret i Vestfold. I tillegg til 
kranbildriften driver han også et småbruk. På fritiden går det i veteranlastebil, traktor og familie og barnebarn.

70
10.12

Arne Frivoll, 4514 Mandal
Arne har vært på vegen siden 1973. Den gangen kjørte han for Tine Meierier og hentet melk på gårdene i en Mercedes 1113. 
Denne kjøringen fortsatte han med frem til 1991 da han skaffet seg egen bil - en Volvo FL7. Tine ble fortsatt oppdrags- 
giveren og etter hvert ble firmaet utvidet med både flere biler og ansatte frem til 2005. Etter den tid har Arne kjørt 

langtransport, brøyting og tippkjøring, og sistnevnte driver han fortsatt med i dag i en Mercedes 2653. 

75
05.12

Erling Bredesen, 2815 Gjøvik 
Da Erling Bredesen startet med distribusjonskjøring i 1962, var det i en 56-modell Chevrolet. Med unntak av et avbrudd på 
70-tallet har han tilbrakt hele sitt karriereliv som yrkessjåfør. Fra 2006 kjørte han for linjegods med en Mercedes Actros. Han 
har også vært engasjert i NLF-styret lokalt. I dag er Erling pensjonert og tilbringer gjerne fritiden på fisketur eller i bobilen.

75
17.12

Harald Bjørgum, 7357 Skaun 
Første januar 1963 satte 18 år gamle Harald Bjørgum seg for første gang bak rattet på sin fars Mercedes L322 grusbil.  
Tre år senere overtok han bilen og karrieren som lastebileier var dermed født. Siden den gang har han blant annet brøytet 
og strødd for Vegvesenet og Mesta i 43 år og kjørt grus og pukk for Skaun kommune i 55 år. Han ser tilbake på en rivende 

utvikling på lastebilfronten, og det er klart kontrasten er stor fra den første Mercedes L322-en i 1963 og til hans nyeste bil, en fireakslet 
2018-modell Volvo FH 540. Han bemerker også at han har hatt en tålmodig kone, som har hatt middagen klar uansett om han kommer 
hjem fra arbeid klokka 16 eller 23.

75
19.12

Bjørn E. Løkken, 2388 Brumunddal 
Bjørn startet å kjøre i 1965, da som sjåfør på en Bedford med sementvarer i lasten. I 1974 begynte han som selvstendig 
næringsdrivende med kjøring hos Langmoen AS i Brumunddal. Han har i dag tre Volvo FH i fast kjøring med trelast for 
Moelven. Bjørn har vært kasserer i Ringsaker Lastebileierforening siden 1988, og er i dag kasserer for Hamarregionen 

Lastebileierforening. Han har jobben som hobby og trives godt rundt lastebiler og veterantraktorer på fritiden.



RENAULT TRUCKS 125ÅR 
I 1894 startet Renault Trucks sin reise mot å bli en av verdens største 
lastebilsprodusenter. 125 år med utvikling og innovasjon har gitt våre 
kunder en lastebil med høy kvalitet og svært lave eier-kostnader.

Våre nye Euro 6 step D-motorer er de mest drivstoffvennlinge vi har 
produsert noensinne. Sammen med vår OPTIDRIVER girkasse, kan 
du være sikker på at du får den beste komforten og kjøreopplevelsen, 
samtidig som du sparer drivstoff.

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med din nærmeste forhandler.
renault-trucks.no

R E N A U LT 
T R U C K S 
DET SMARTE 
V A L G E T

125år_A4.indd   1 30.09.2019   11:31:51



Jubilanter:

85 år
2.  Kåre Pettersen, 1539 Moss

80 år
3.  Roald Udnæseth, 2283 Åsnes Finnskog
4.  Tore S Nøren, 2550 Os i Østerdalen
24.  Bjørn Hansen, 1787 Halden

75 år
3.  Sigurd Auen, 3090 Hof
5.  Erling Bredesen, 2815 Gjøvik
13.  Hans Thorshaug, 3430 Spikkestad
17.  Harald Bjørgum, 7357 Skaun
19.  Bjørn Edg Løkken, 2388 Brumunddal
25.  Roald Galåen, 7374 Røros

70 år
2.  Olger J. Juliussen, 8690 Hattfjelldal
3.  Oddgeir Hansen, 3660 Rjukan
10.  Arne Frivoll, 4516 Mandal
17.  Johnny Johan Jacobsen, 8613 Mo i Rana
22.  Arstein Brunes, 9325 Bardufoss

22.  Arill Gabrielsen, 2007 Kjeller
29.  Magne Bragelien, 2670 Otta
31.  Leif Kåre Helling, 3579 Torpo

60 år
3.  Harald Nilssen, 9011 Tromsø
4.  Sverre Langseth, 4520 Lindesnes
5.  Knut Steinar Myrvollen, 3158 Andebu
17.  Thor Idar Dalan, 9024 Tomasjord
22.  Terje Pedersen, 5229 Kalandseidet
30.  Svein R. Bringedal, 4291 Kopervik

50 år
1.  Finn-Erik Reinholt, 2114 Disenå
2.  Stig Elvrum, 7045 Trondheim
2.  Liselotte Lp. Petersen, 2312 Ottestad
4.  Ronald Karlsen, 9272 Tromsø
8.  Fred Jonas Dyrstad, 9751 Honningsvåg
19.  Arvid Grimstad, 2611 Lillehammer
21.  Jon Aslak Vik. 9027 Ramfjordbotn
27.  Jon Anders Tønsberg. 1940 Bjørkelangen

Fødselsdager i desember
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• 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



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.
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Forbundsstyret Fylkesavdelinger

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

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

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

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

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

REGION 3
Regionsjef Roy N. Wetterstad
PB 1027, 3601 Kongsberg
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

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 E-post Mobil
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Ledes av Kjell Haugland kh@lastebil.no 91 13 53 00
Fagansvarlig Dag Nordvik dn@lastebil.no 99 50 17 17

Resurspersoner
Region 3: Ivar Mustvedt ivarmust@online.no 99 45 21 61
Region 3:Jan Petter Abrahamsen smijan@online.no 95 19 94 46
Region 5: Per Bortheim per@bortheim.no 95 11 45 30
Region 5: Inge Råheim inge@raaheim.no 91 66 57 57
Region 6: Arnt Egil Aune ae@aune-transport.no 91 39 69 69
Region 6: Kay Arne Kristensen kayarne@kristensenstransport.no 90 77 16 36

Spesialtransport  
Region 1:Thomas Aarnæs thomas@bulltrans.no 93 44 08 72
Region 2: Iver Grini lamask@online.no 45 24 24 24
Region 4: Kai Werdal kai@werdal.no 90 16 15 55
Region 6: Sverre Fordal sverre.fordal@proventransport.no 97 03 87 02
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BESØK LEGEN

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

I samarbeid med:

Helse- 
forsikring

i If


