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Mindre drivstoff 
– mer kraft

Nyhet 

Den ultimate langtransportbilen
Volvo er klasseledende på sikkerhet, sjåførkomfort og driftssikkerhet. Vi har nå 
forbedret bilenes drivstofføkonomi ytterligere, ved å utvikle vår mest drivstoff-
effektive motor noensinne. Du sparer opptil 7 % drivstoff* med vår nye Volvo 
FH I-Save med Turbo Compound-motor og drivstoffpakken for langtransport.

Ta kontakt med en av våre forhandlere for prøvekjøring.

Les mer om vår beste lastebil på volvotrucks.no/i-save

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

Volvo isave

A4-oppslag des 2019 v3.indd   1 03.12.2019   10:59

KLAR, FERDIG,
LEVERT

VOLVO PRO og PRO+ har blitt en kjempesuksess! 
Konseptet er enkelt, og sjåførene digger det!

Vi har hørt på proffene innen transport; kundene våre, påbyggere og våre 
egne produkteksperter. Sammen har vi spesifisert ulike langtransports-, 
 distribusjons- og anleggslastebiler med høy lastekapasitet og god lønn-
somhet for ulike transportoppdrag og med tanke på norske kjøreforhold. 
De står  allerede hos våre forhandlere og har dermed kort leveringstid. 
Du får en  meget god bil til ditt behov og følgelig til en lavere pris.

Les mer om VOLVO PRO OG PRO+ på volvotrucks.no
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Volvo | pro | pro+
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Gjennom hele 2019 har vi arbeidet hardt for å virkeliggjøre vår visjon 
om ansvarlig transport. Sakte ser vi at arbeidet bærer frukter. Kundene 
våre forstår budskapet om at også de må stille krav til annet enn lavest 
mulig pris. Flere og flere krever nå Fair Transport-sertifisering eller 
tilsvarende av sine underleverandører. Dette er virkelig godt nytt, og 
en trend vi skal gjøre vårt for at fortsetter også neste år. 

Samtidig ser vi at også kontrollmyndighetene er i ferd med å få grep 
på hvordan de skal avdekke avansert organisert kriminalitet i næring- 
en. NLF har med glede bistått med vår innsikt og ekspertise. Vlantana 
Norge-saken er et skrekkens eksempel på hvor ille det kan gå når det 
å bryte loven blir selve forretningsmodellen. Vi er glade for at flere og 
flere av selskapets kunder nå sier nei til å ha noe mer med dette røverselskapet å gjøre. 

Det foregår også et intenst arbeid for å hindre at vi får nok en ulykkesvinter de neste månedene. 
NLF har identifisert en rekke faktorer som vi mener er årsaken til de tilstandene vi ser på vegene 
og som vi mener til tider kan beskrives som uforsvarlig. Det verste er at mye av det vi ser er en såkalt 
varslet katastrofe. Vi vet at været skifter. Vi vet at temperaturen endrer seg. Vi vet at det kommer 
til å snø og at bråe endringer er blitt regelen og ikke unntaket. Likevel håndteres det ikke av  
myndighetene i tilstrekkelig grad.

Manglende handling førte til at vi like etter sommeren kalte inn entreprenører og relevante 
representanter fra etatene til åpen dialog om vinterdriften. Her ble det rettet krass kritikk mot 
anbudsprosessene og driftskontraktene som danner rammevilkårene for entreprenørene.

Det er sterkt bekymringsverdig at de som skal sørge for god og sikker vinterdrift opplever å bli 
presset så hardt på pris at de ikke er i stand til å gjøre den grundige jobben som de gjerne vil. Og 
det i et land som har forpliktet seg til en visjon om null drepte og hardt skadde i trafikken. 

Det er likevel flere grep som kan tas for å motvirke den utviklingen vi nå ser. Først av alt må 
entreprenørene sikres gode rammevilkår. Det skal lønne seg å salte og strø når behovet er der. 
Tilfellet i dag er at flere faktisk tjener mer penger på å la bilen stå i enkelte situasjoner. Deretter 
må myndighetene i større grad benytte seg av muligheten de har til å gi lokale kjøreforbud til 
toakslede trekkvogner når vær- og føreforhold tilsier det. For det hjelper lite med bedre dekkregler 
og strengere sanksjoner mot manglende vinterutstyr når selve kjøretøyet ikke er egnet for 
bruk på vinterføre. På sikt må også NLFs krav om dokumentert vinter- 
kompetanse for alle yrkessjåfører som ferdes i Norge på plass. 

Vi oppfordrer dere alle til å opptre ekstra varsomt i  
de kommende måneder. Én ulykke er én for mye. 

Vi benytter også anledningen til å ønske  
alle våre lesere en riktig god jul og et godt nytt 
transportår! Det blir nok å gjøre både for NLF  
og våre medlemsbedrifter i 2020.

Flere og flere 
krever nå 

Fair Transport- 
sertifisering eller 

tilsvarende  
av sine under- 
leverandører



fornuft.



fornuft.



AKTUELT & SMÅSTOFF

Nå kommer den 
første Nikolaen 
til Europa
CNH/Iveco innledet tidligere i år et partnerskap 
med amerikanske Nikola med mål om å sammen 
utvikle utslippsnøytrale tunge lastebiler for det 
europeiske markedet. I desember fikk vi se det 
første synlige resultatet av partnerskapet, en ny 
versjon av konseptet Nikola Tre.

– Jeg vil kalle dette et partnerskap hvor to  
sjelevenner har møtt hverandre, fortalte en enga-
sjert direktør i CNH Industrial, Hubertus Mühlhäu-
ser under en pressekonferanse i Torino tidlig i  
desember.

Der presenterte han det første konseptet  
utviklet av CNH og Nikola i fellesskap. Lastebilen 
ser tilforlatelig lik Nikola Tre-konseptet som den 
amerikanske lastebilprodusenten viste tidligere i 
år. Men ser man nærmere på detaljene finner man 
spor av Iveco S-WAY flere steder, blant annet ved 
dørene og siderutene.

Opptil 720 kWh batteripakke
Spesifikasjonene har imidlertid forandret seg  
veldig siden Nikola presenterte sin opprinnelige 

versjon i Arizona, USA i april. For mens den første 
utgaven av Tre skulle være en hydrogendrevet  
lastebil med rekkevidde opp mot 1200 kilometer, 
oppgir Iveco i en pressemelding at bilen nå er  
batterielektrisk med en rekkevidde på 400 kilo- 
meter.

Energien lagres i et modulbasert batterisystem 
med kapasitet opp mot 720 kWh, eller rundt  
regnet åtte Tesla-batterier av gjennomsnittlig 
størrelse. Total vekt på en slik batterimengde vil 
raskt passere fire tonn, så det blir spennende å se 
hva det har å si for total nyttelast. Det skulle i alle 
fall ikke være noe problem å få trykk på drivakselen.

Hydrogenversjon i 2023
Ifølge Iveco skal den i tillegg til trekkvogn også bli 
levert som 18- eller 26-tonns distribusjonsbil. 
Den offisielle lanseringen av Nikola Tre vil finne 
sted på IAA i Hannover høsten 2020.

De som føler litt på skuffelse når de leser spe-
sifikasjonene, kan glede seg over at dette bare er 
starten. I pressemeldingen opplyser Iveco nemlig 
at de planlegger å ha en hydrogendrevet versjon 
klar for salg i 2023.

Så gjenstår det å se om bilen vil bli testet i 
Norge i løpet av 2020, slik Nikolas grunnlegger 
Trevor Milton lovet i november 2018...

EUROPAMODELLEN: Nikola Tre vil få et modulært batterisystem med kapasitet på opptil 720 kWh. Bilen skal 
etter planen lanseres på IAA i Hannover til høsten. Foto: Iveco/Nikola
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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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Dagen før NLFs transportkonferanse arrangeres 
et spennende seminar hvor en ser på nye måter å 
utnytte transportmateriellet på med redusert 
miljøbelastning som resultat.

– Myndighetene ønsker å stimulere til utvik-
ling og bruk av energieffektive og miljøvennlige 
kjøretøy og transportløsninger. Lastebilprodusen-
tene bruker nå milliardbeløp årlig på å utvikle 
bærekraftige og klimanøytrale løsninger. Men 
mange av disse forutsetter at infrastrukturen for 
levering av drivstoffløsninger bygges parallelt, 
forteller Dag Nordvik, teknisk fagsjef i NLF.

Skal gi deltakerne ny kunnskap
Han har forståelse for at mange sliter med å hol-
de oversikten over alle de forskjellige løsningene 
som presenteres.

– Det er vanskelig å forutse hvilken energibæ-
rer som vil bli den mest riktige. Derfor inviterer vi 
til et seminar med tittel «Effektiv transport» 16. 
januar i Oslo. Her vil vi forsøke å gi deltakerne 

gode forutsetninger for å ta riktige valg knyttet til 
bærekraftige løsninger i fremtiden.

På foredragssiden vil det være representanter 
fra Vegdirektoratet og svenske Trafikverket,  
lastebilprodusenter, chassisleverandører og be-
drifter med bred erfaring innen bærekraftig 
transport.

For mer informasjon og påmelding, gå inn på: 
www.lastebil.no.

Lad opp til transportkonferansen 
med seminar om effektiv transport

NYE LØSNINGER: Bedre utnyttelse av transport- 
materiellet er et av temaene som diskuteres under 
seminaret «Effektiv transport» 16. januar i Oslo.  
Foto: Stein Inge Stølen

På seminaret «Effektiv 
transport» får du blant 
annet disse temaene:
•  Utslipp av CO2 – Tiltak til reduksjon 

på kort og lang sikt. Hva har størst 
effekt? 

•  Dekksikkerhet, miljø, økonomi og  
nye regler for vinterdekk

•  Vegslitasje ved økte vekter og 
dimensjoner for tungtransporten

•  Brobelastning ved økte vekter og 
dimensjoner for tungtransporten

•  Optimalt dekkvalg – singel eller 
tvilling?

•  24 meter vogntog, smart eller hybrid?

•  Regjeringsoppdraget i Sverige for 
bærekraftig transport

•  Modulvogntog på tømmerbilvegnettet

•  Aktuelle tekniske saker i NLF



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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Fair Transport

En kjemperessurs – også for de små
DOKUMENTERT KVALITET: Frode Håkensbakken har 
sertifisert sin bedrift etter Fair Transport-standarden. 
Han mener det er et viktig verktøy for å vise hvem 
som driver seriøst. Foto: Henrik Hornnæss
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En kjemperessurs – også for de små

Frode Håkensbakken (38) er som en fersking å regne med sine to 
lastebiler og kun fem års driftstid. Likevel går det så det suser, dels 
takket være NLFs kvalitetssystemer. Han tror Fair Transport kan 
være nøkkelen til stabil drift for nyetablerte transportører.
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Håkensbakken Transport 
AS holder til på Skreia i 
Oppland og er samarbeids-
partner med Moelven  
Limtre. 

Det innebærer transport av bedriftens 
produkter over hele landet. Det å kjøre 
limtre for den store bedriften i Ringsaker 
gir stor variasjon i oppdragene. Det kan 
være langtransport, lokaltransport og 
spesialtransport av større konstruksjoner.

– Hovedtyngden på det vi frakter er 
limtre, men det blir også transportert  
betong og stål på den andre bilen. Denne 
bilen går kun for Moelven, sier Håkens-
bakken og retter et stolt blikk mot en blå 
Scania R580 med en uttrekkbar henger, 
som kan forlenges til 28 meter.  

Meldte seg som pilotbedrift
For Håkensbakken er trafikksikkerhet og 
spesielt lastsikring en viktig del av hver-
dagen som transportør for Moelven Lim-
tre. De lange dragerne må sikres på en 

god og trygg måte. Derfor er det viktig 
for totningen å vise næringen at han leve-
rer kvalitet. Av den grunn meldte  
Håkensbakken Transport AS seg frivillig 
til å delta som pilotbedrift i Fair Tran- 
sport-programmet. 

– Her kan en dokumentere at det drives 
på en seriøs måte og vise at en er en an-
svarsfull transportør, sier bedriftslederen.

Bidrar til millionomsetning
Lastebileieren hadde om lag ti års erfa-
ring som sjåfør før han bestemte seg for å 
starte eget firma, noe han gjorde i 2014. 
I dag har han to biler og har fått med seg 
sin far på laget.

– Det var veldig spennende, og litt tøft, 
å starte bedrift. Det var en del nytt å  
sette seg inn i som lastebileier og en bratt 
læringskurve. Da er verktøy som Fair 
Transport veldig bra. Det innehar gode 
retningslinjer som understreker hva en 
skal og må forholde seg til. Det er absolutt 
noe å anbefale, sier Håkensbakken.

Verktøyene har også hjulpet bedriften 
å sikre seg gode resultater. Regnskapstal-

HENRIK HORNNÆS0

OPPSTARTSHJELP: Håkensbakken mener Fair Transport 
også kan være et godt hjelpemiddel for de som starter ny 
bedrift. Foto: Henrik Hornnæss

Fair Transport



15NLF-MAGASINET 2019 • NR 8

lene fra 2018 viser en 
omsetning på hele 3,6 
millioner kroner.

Senker risikoen for transport- 
kjøperen
Siden starten av mai har en lang rekke av 
NLFs medlemsbedrifter jobbet med å 
registrere og dokumentere sitt arbeid 
innenfor trafikksikkerhet, miljø, klima og 

ansvar. De som til-
fredsstiller kravene har 

muligheten til å oppnå Fair 
Transportstatus. Nå er også 

transportkjøperverktøyet på www.fair-
transport.no tilgjengelig. Det tror Hå-
kensbakken er et riktig steg videre.

– Jeg har tro på at det kan være et godt 
verktøy for transportkjøperen for å finne 
transportører som driver på en seriøs 

måte, fremfor å fokusere kun på pris.  
Sertifiseringen viser også at bedriften har 
HMS-systemene i orden og følger alt til 
punkt og prikke. Det vil være en lav risi-
ko for transportkjøperen ved å ta i bruk 
dette, mener han.   

Det var en del nytt å 
sette seg inn i som lastebileier 
og en bratt læringskurve. Da 
er verktøy som Fair Transport 

veldig bra.
LANGLAST: Som transportør for Moelven Limtre hender 
det at Frode Håkensbakken frakter langlast. Da får han 
bruk for den uttrekkbare hengeren på bilen, som kan 
forlenges til 28 meter. Foto: Henrik Hornnæss



Hva kjenne- 
tegner et godt 

vinterdekk?

Hvorfor kan ikke alle 
dekk ha godt grep?
– Du kan ikke få i pose og sekk når det 
kommer til dekk. Et dekk med godt grep 
på tørr veg kan ikke samtidig være et 
godt dekk på vått føre. Dette gjelder 
også for vinterkjøring. Tørr snø og våt is 
gir helt forskjellige utfordringer. Det er 
målkonflikter i alle parametere, både 
når det kommer til dekkets levetid, grep 
på vanskelig føre og støy.

Hvorfor nye 
vinterdekkregler?
– Både myndighetene og næringsorga-
nisasjonene er bekymret for ulykkes- 
statistikkene. Men det er også et 
samfunnsøkonomisk spørsmål knyttet til 
fremkommelighet. Stengte veger utgjør 
redusert produktivitet.

Hva utgjør et M+S-krav?
– Det eneste kravet til et M+S-dekk er 
at det skal gi bedre feste enn et 
referansedekk. Men referansedekket, 

Kunnskap om dekk er avgjørende for trafikk- 
sikkerheten, og da særlig på utfordrende vinter- 

føre. Likevel er det mange som ikke har kjennskap 
til grunnleggende prinsipper ved dekk- og gummi-

kvalitet. Her svarer Torleiv Dalen Haukenes i  
Dekkmann på de vanligste spørsmålene  

knyttet til vinterdekk.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

FOTO: Jon Terje Hellgren Hansen.

Eksperten svarer:
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som produseres av Michelin, er i prinsip-
pet et blankt dekk med fire langsgående 
riller. Det betyr at de aller fleste dekk 
som produseres kan lovlig utstyres med 
M+S-merking.

Hva utgjør et 3PMSF-krav?
– For å kunne merke et dekk med 
3PMSF må det beviselig ha minimum 
25% bedre grep enn referansedekket. 
Det innebærer at de dårligste M+S- 
dekkene faller ut, men det er fortsatt  
et stykke opp til gode vinterdekk. De 
aller fleste drivdekk klarer derfor 
3PMSF-kravet. Selv dekk som blåses 
opp i media som «blankslitte sommer-
dekk».

Hva kjennetegner 
et godt vinterdekk?
– Først og fremst er det måten dekket 
er seipet på, og at det har mykere 
gummi og et åpnere mønster enn et 
standarddekk. I tillegg har de fleste 
dekk som er fremstilt for vinterkjøring 
et visuelt uttrykk på dekksiden, gjerne 

med et mønsternavn som gjenspeiler 
dette (Winter, Ice, Nordic, Scandinavia, 
Snow og lignende). Ofte har man også 
merket dekket med snøkrystaller eller 
annen vinterdekor. De fleste produsen-
ter klassifiserer også dekkene sine 
tydelig etter bruksområde.

Hva er seiping, og 
hvorfor gjør man det?
– Seiping, eller lamellering som vi også 
kaller det, er å mønsterskjære dekk ved 
å utføre snitt i gummien. Man tar altså 
ikke bort gummi og det ser derfor ikke 
ut som spor med det blotte øye, men når 
dekket ruller vil det gi god friksjons- 
effekt. Det er kun lov til å mønster- 
skjære dekk for kjøretøy over 3,5 tonn. 
Navnet kommer fra John Sipe, som fant 
opp metoden på 1920-tallet. Han jobbet 
på et slakteri og var lei av å skli rundt 
på våte gulv. Han laget da snitt i skoene 
sine for å få bedre grep. Dette fikk han 
deretter patentert. Man kan velge om 
dekket skal hel-lamelleres, eller kun i 
enkelte soner av dekket. Normalt sett 

gjøres dette i midten av dekkbanen og 
ikke ved dekkskulderen for å beholde 
stabiliteten, og i tillegg gjøre det enklere 
å pigge. Dekkmann lamellerer vanligvis i 
midten av dekkbanen og vi benytter en 
egen maskin for å utføre dette.

Hvordan kan vinterdekk 
og dekkmerking bli enda 
bedre?
– Det er fortsatt en lang veg å gå for å 
sikre at alle lastebiler som kjører på 
norske vinterveger har dekk som er 
egnet for føret. Det neste steget er 
enten å  påvirke europeiske myndig-
heter til å heve kravet til 3PMSF, eller å 
jobbe for å oppnå en egen nordisk dekk- 
merking. Det er viktig å huske på at 
forskriften om bruk av kjøretøy er 
overordnet alle andre regler. Den sier at 
kjøretøyet ikke må brukes uten at det er 
sikret tilstrekkelig veggrep i forhold til 
føret. Det spiller derfor ingen rolle hva 
det står på dekket, så lenge det ikke 
tilbyr optimalt grep på det føret man 
skal kjøre på.

KOMPLISERT: Det er et hav av dekk på  
markedet. Hvordan finner du det som passer  

ditt bruk? Torleiv Dalen Haukenes i Dekkmann kan 
hjelpe. Foto: Stein Inge Stølen
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Kritiske røster maler et bilde av et ute-
kontrollapparat på veg inn i vanskelige 
tider. Kompetanseflukt, juridiske grå- 
soner, begrensede ressurser kombinert 
med enda flere kontrolloppgaver, og ikke 
minst stadig mer avansert juks 
hos de useriøse og krimi-
nelle aktørene i tran- 
sportnæringen.

De som er litt mer 
optimistisk anlagt, 
ser derimot store 
muligheter når 
Vegvesenet nå ri-
ver opp hele orga-
nisasjonsstruktu-
ren med rota og 
planter nye frø. Kjetil 
Wigdel er en av disse. 
NLF-Magasinet har tatt 
turen til Lillehammer for å slå 
av en prat med den påtroppende avde-
lingsdirektøren for utekontrollen i Norge.

Mer fagorientert og færre  
mellomledd
På intervjutidspunktet er han fortsatt  
avdelingsdirektør for Trafikant- og  
kjøretøyavdelingen i Statens vegvesen 
Region øst. Men fra nyttår får han ansvar 

for alt som skjer ute på kontrollplassene i 
hele landet, samt øvrige kontrollressurser 
som blant annet bedriftstilsyn mot trans-
portforetak. 

Tidligere hadde én avdelingsdirektør i 
Vegdirektoratet fagansvar for 

både tilsyn og kontroll i 
Statens vegvesen, mens 

det operative kontroll- 
arbeidet var styrt av 
lederne i de fem re-
gionene. Nå vil 
tilsynsbiten un-
derlegges en egen 
stilling som geo-
grafisk plasseres i 

Arendal. Kjetil 
Wigdel vil imidlertid 

fortsatt bli sittende i 
Vegvesenets bygg i Lille-

hammer.
– Den største forskjellen fra hvordan 

Vegvesenet tidligere var organisert, er at 
vi nå vil ha langt mer fagorienterte divi-
sjoner som arbeider spesifikt inn mot 
konkrete områder. De vil nå ha et tota-
lansvar for alt fra det faglige knyttet til 
lover, regler og forskrifter til det opera- 
tive arbeidet rundt om i landet. 
Dette gir positivt utslag ved at 

Det foregår nå omfattende strukturelle endringer i Statens 
vegvesen. Fra 2020 opprettes en egen avdeling med ansvar 
for utekontrollen i hele landet. Mannen som skal lede denne 
avdelingen heter Kjetil Wigdel. Og utfordringene han står 
overfor, er slett ikke få.

Møt Kjetil Wigdel, 
Norges nye utekontrollsje f

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

Rundt 50 prosent av de vi  
kontrollerer, har feil og mangler. 

Vi ønsker å komme til 100 prosent. 
Men det betyr jo ikke at alle tunge 

kjøretøy har mangler. Det er en 
utfordrende statistikk å  

kommunisere
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Møt Kjetil Wigdel, 
Norges nye utekontrollsje f

KLAR TIL INNSATS: Som avdelingsdirektør for 
utekontroll vil Kjetil Wigdel sørge for at de som har 
tingene i orden skal oppleve mindre heftelser langs 
vegen. Har man derimot urent mel i posen vil man 

gå vanskeligere tider i møte. Foto: Stein Inge Stølen
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Utekontroll:

det nå kun blir én linje fra vegdirektøren 
til trafikant- og kjøretøydirektøren, og 
videre ut til avdelingsdirektørene innen-
for de forskjellige fagområdene, forteller 
Wigdel engasjert.

Fra påbyggerbransjen til Vegvesenet
Den påtroppende utekontrolldirektøren 
vokste opp i Vang i Valdres. Her fikk han 
på nært hold se hvor viktig trafikksikker-
hetsarbeidet kunne være for både lokal-
samfunnene og for trafikantene, etter 
hvert som trafikkmengdene på E16, eller 
E68 som hovedvegen gjennom Valdres 
het den gangen, økte år for år. 

Etter hvert fant han vegen til salgs- og 
markedsføringsjobber, blant annet i en 
virksomhet i Moelv som bygget spesial-
kjøretøy til forsvaret og sivile bergings- 
biler.

– Det å bygge en bergingsbil er utfor-
drende, særlig når man må ta hensyn til 
vekter og dimensjoner, og når man tauer 
et annet kjøretøy.

Erfaringen fra påbyggerbransjen kom 
godt med da han søkte seg til en seksjons-
lederjobb i Statens vegvesen. 

– Jeg ledet «Fagseksjonen for trafikant 
og kjøretøy Region øst». Dette er en en-
het på Lillehammer, som blant annet  
bidrar med faglig støtte til den operative 
driften ute i felten. Så fikk jeg i 2012 job-
ben som avdelingsdirektør for hele Regi-
on øst, som dekker alt fra Svinesund til 
Tynset og Otta, og Filefjell i vest.

Vil gi kontrollørene nye verktøy
Wigdel ser frem til en sterk utvikling 

innen bruk av ny teknologi for å avdekke 
trafikkfarlige kjøretøy gjennom kontrol-
lapparatet ute på vegene.

– Vi vil ta i bruk nye verktøy som  
styrker utvelgelsesprosessen i henhold til 
den risikobaserte kontrolltankegangen. 
Kontrollørene skal kunne få opp mest 
mulig info på sine mobile Vadis-termi- 
naler idet kjøretøyet ruller inn på plassen. 

Wigdel ramser opp en rekke spennende 
muligheter: Skiltgjenkjenningsteknologi 
kan kobles opp mot vektsløyfer slik at 
man får indikasjoner på overlast på et  
tidligere tidspunkt. Bombrikkelesere ser 
at kjøretøyet har bombrikke og sjekker 
denne mot en gyldig avtale. 

– Det jobbes også med å integrere  
termokameraer som kan gi indikasjoner 
på varmgang i bremser. Eller at det ikke 
er varme i det hele tatt. Begge deler kan 
jo være kritisk.

Kontrollørenes kompetanse 
fortsatt viktigst
Disse verktøyene sjekker igjen kjøretøyet 
opp mot risikoklassifiseringssystemet, 
hvor dato for siste kontroll kommer opp 
automatisk når skiltnummeret leses av. 

– Hvert firma får en risikoscore i 
systemet og vi kan legge inn forskjellige 
typer alarmer i systemet basert på dette, 
som igjen gir kontrollørene et bedre 
grunnlag til utvelgelse.

Samtidig har ikke Wigdel tenkt å stole 
blindt på automatiske systemer.

– Vi er helt avhengig av god kompetan-
se der ute. Det er mange situasjoner og 
forhold som man ikke kan kontrollere 

med automatiserte systemer. Et godt  
eksempel på dette er lastsikring. Her må 
kontrollørene være erfarne og ha god 
kjennskap til sikker bruk av både strop-
per, strammere og beslag.

Får ikke lov til å lagre kritisk data
En av de største utfordringene kontroll- 
apparatet står overfor i dag, er kort 
lagringstid av data.

– Man kan i en kontrollsituasjon i det 
store og hele ikke nyttiggjøre seg av data 
fra andre kontrollstasjoner, fordi man i 

ETTERRETNINGSARBEID: Wigdel peker på at Vlantana 
Norge-saken har åpnet nye dører for bedre samarbeid på 
tvers av kontrolletatene. Foto: Stein Inge Stølen
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dag mangler tillatelse til å lagre data over 
lengre tidsintervaller enn én time.

Dette betyr at hvis en lastebil  
registreres med varmgang i bremser eller 
manglende bremsekraft gjennom termo- 
scanning ved et automatisk kontroll-
punkt, vil ikke denne informasjonen være 
tilgjengelig for andre kontrollører. Man 
mister altså et effektivt verktøy for å stan-
se trafikkfarlige vogntog, fordi dataene 
automatisk slettes etter én time.

Årsaken til dette, forklarer Wigdel, er 
blant annet at skiltnummer regnes som 
personinformasjon som er underlagt 
strenge GDPR-regler.

– Tollvesenet kan imidlertid lagre data 
knyttet til både kjøretøy, last og foretak i 

opptil et halvt år. Vi jobber med å finne 
ut hvordan vi kan få utvidet Vegvesenets 
lagringsperiode. Samtidig må vi se på 
hvor langt vi ønsker å ta det med hensyn 
til overvåkning. 

Færre mellomledd skal gi  
bedre forståelse
De siste årene har Vegvesenets kontrol- 
lører med jevne mellomrom meldt fra om 
utfordringer knyttet til forståelsen av  
regelverket som skal håndheves. Dette 
håper Wigdel vil bedre seg fremover.

– En av fordelene nå, er at juristene som 
jobber med fagorienterte saker vil ha en 
enda enklere tilgang til fagpersonene. 
Det vil bli færre mellomledd, og for- 
håpentlig som en følge av dette også fær-
re ubesvarte spørsmål og bedre forståelse. 
Jeg opplever at både juristene som jobber 
sentralt med regelverk, og kontrollørene 
ute i felten er like opptatt av å sikre at 
håndhevelsen er effektiv og korrekt. 

Samtidig understreker han at Vegvese-
net må ta hensyn til omverdenen også 
utenfor Norge. – Vi er medlem av EØS, 
så vi står ikke helt fritt til å gjøre ting 
etter eget hode. Men jeg tror vi har en 
enda bedre mulighet nå til å sikre oss at 
instrukser og arbeidsrutiner blir både  
likere og mer forståelig.

Store forskjeller i hvordan  
saker håndteres
Han har forståelse for at enkelte kontrol-
lører har følt på frustrasjon når alvorlige 
brudd skal følges opp.

– Vi har sett at det i noen tilfeller har 
vært ulik praksis ved håndtering av gro-
vere overtredelser rundt omkring i regio-
nene. På noen områder har vi et kom-
plekst regelverk som skal håndheves både 
internt og i oppfølging hos politiet når 
saker blir anmeldt, som gjør at vi er  
avhengig av god juridisk kompetanse 
både hos oss og hos politiet. 

Han erkjenner at Vegvesenet kan  
bli flinkere til å forberede og følge opp 
sakene som anmeldes, samt sikre god  
dialog med politiet slik at det blir lettere 
for dem å gjøre sin del.   

– Det vi vil prioritere fremover, er  
å finne en felles forståelse for hva som  
skal være fokusområdene. 
Hvordan kan vi bedre følge opp 

SER FREMOVER: Selv om det er trangt om ressursene er 
påtroppende avdelingsdirektør for utekontroll Kjetil 
Wigdel optimist med tanke på fremtiden. Foto: Stein Inge 
Stølen

RISIKOBASERT KONTROLL: Arbeidet med å plukke ut 
de riktige kjøretøyene til utvidet kontroll vil bli stadig 

enklere fremover, takket være nye systemer og 
avansert teknologi. Foto: Stein Inge Stølen
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anmeldelser, for eksempel ved å samle og 
dedikere egne ressurser til å følge opp 
dette? Dette er noe vi nå ser på.

Wigdel legger ikke skjul på at det frem-
over kan bli enda større utfordringer med 
hvordan ressursene forvaltes. Det legges 
nye oppgaver til Vegvesenet, som for  
eksempel at myndighetene har bedt om at 
Vegvesenet skal innhente dokumentasjon 
om lønns- og arbeidsvilkår i tillegg til den 
eksisterende kontrollvirksomheten.

– Dette blir en tilleggsoppgave, som 
Statens vegvesen har vært skeptiske til. 
Det er ikke slik at lønns- og arbeidsvilkår 
ikke er viktig, for det er det. Spørsmålet 
blir jo hvordan vi skal prioritere dette  
arbeidet opp mot det øvrige kontrollarbei-
det som ligger innenfor vårt fagområde. 

Vlantana Norge-saken som 
juridisk spydspiss
Han tror dette i stor grad vil løses gjen-
nom å avholde flere tverretatlige aksjoner 
hvor Vegvesenet og Arbeidstilsynet sam-
arbeider om informasjonsinnhenting ute 
på kontrollplassene. Samtidig erkjenner 
han at disse aksjonene fortsatt har et  
forbedringspotensial, spesielt når det 
kommer til utveksling av informasjon i 
etterkant.

– Alle former for samarbeid utvikles 
over tid. Vi kan få enda mer ut av de sam-
ordnede aksjonene fremover, men vi har 
lenge hatt GDPR-problemstillingen 
hengende over oss også her. Det er ikke 
alle data man kan dele på tvers av etatene 
helt uten videre. Men også dette er vi nå 
i ferd med å finne ut av.

Han peker på Krimseksjonens arbeid i 
Vlantana Norge-saken, hvor mange tidli-
gere uutforskede juridiske stier nå er tråk-
ket opp. Dette baner veg for et lettere sam-
arbeid gjennom etablering av nye rutiner 
på bakgrunn av de ferske erfaringene.

– Krimseksjonen samler inn data og får 
inn tips, og har greid å knytte sammen 
fagfolk fra de forskjellige etatene på en 
veldig god måte. Dette bidrar til at vi nok 
i større grad enn før blir bedre på å dele 
tips og utveksle informasjon fremover.

Tilbakeviser rykte om  
gebyrlegging
Vegvesenets kontrollbiler er i dag utstyrt 
med kortterminaler som benyttes for å 

sikre innbetaling av gebyrer på stedet. 
Den siste tiden har det versert rykter om 
at kontrollørene ikke får anledning til å 
bruke disse i gebyrlegging av utenlandske 
transportører, med unntak av overlast- 
gebyr. Dette tilbakeviser Wigdel kontant.

– Det stemmer ikke. Vi bruker kort- 
terminalene i gebyrlegging av utenland-
ske transportører akkurat på lik linje med 
norske transportører. Nå kan jeg riktig-
nok kun svare for den regionen jeg leder i 
dag, nemlig Region øst. Hvis det skulle 
vise seg å være forskjellig praksis andre 
steder i landet, så skal jeg sørge for at det 
endrer seg.

Han understreker at likebehandling 
prioriteres høyt. Det skal skilles mellom 
trafikksikre og trafikkfarlige vogntog, 
seriøse og useriøse - ikke nødvendigvis 
norsk og utenlandsk.

– Men det å bruke alle sanser og vur-
dere ut fra erfaring, det er vel så viktig. 
Derfor er det noen som vil oppleve at de 
stanses oftere, og da er det gjerne gode 
grunner til det. Det mine kontrollører 
brenner for, er å stoppe farlige vogntog 
langs vegen. Det er fortsatt for mange 
brudd. Men heldigvis ser vi at ulykkes- 
tallene går i riktig retning.

Misforståtte kontrollstatistikker  
er et problem
Han forstår at mange yrkessjåfører rea- 

gerer når kontrollstatistikker presenteres 
i media. Her kommuniseres det ofte at 
bruddandelen er skyhøy, fordi man ikke 
tar i beregning alle de kjøretøyene som 
vinkes videre etter en overflatisk kon-
troll.

– Rundt 50 prosent av dem vi kontrol- 
lerer, har feil og mangler. Vi ønsker å 
komme til 100 prosent. Men det betyr jo 
ikke at alle tunge kjøretøy har mangler. 
Det er en utfordrende statistikk å kom-
munisere. Men vi har nå begynt å oppgi 
hvor mange kjøretøy som har vært inn-
om kontrollplassene ved en gitt kontroll. 

Han forteller videre at de fra neste år 
får en dedikert kommunikasjonsarbeider 
som vil følge opp utekontroll spesifikt. 

– Da håper vi å unngå at det kommu-
niseres forskjellig tallgrunnlag ved  
forskjellige anledninger, og på den må-
ten vil det bli enda tydeligere og klarere 
kommunikasjon fremover. 

Wigdel håper at transportbedrifter fra 
2020 vil oppleve at Vegvesenet fortsetter 
å gjøre en viktig jobb for trafikksikker-
heten.

– Og jeg håper at de opplever at vi 
kontrollerer både oftere og mer treffsik-
kert. At vi er enda flinkere til å plukke 
ut de som har urent mel i posen, og at de 
som har ting i orden slipper lettere gjen-
nom, sier han, før han raskt legger til: 
– Men vi vil fortsatt utføre stikkprøver. 

PLUKKER UT: ANPR, eller skiltgjenkjenningskameraer som det heter på godt norsk, står sentralt i utvelgelsen av kjøretøy 
til kontroll. Skiltdata sjekkes opp mot Vegvesenets systemer og finner eventuelle tidligere mangler allerede før kjøretøyet 
har ankommet kontrollplassen. Foto: Stein Inge Stølen
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NLF-medlemmer får ekstra gode 
betingelser hos Fjordkraft!
Fjordkraft er mer enn en strømleverandør. Vi er din energipartner.

I tillegg til en god strømavtale får du blant annet:
•  Erfarne energirådgivere som hjelper deg å optimalisere strømforbruket
•  Tjenesten Min Bedrift, som gir deg full oversikt over løpende forbruk og fakturaer
•  Mulighet for å lage bedriftens klimaregnskap og skape en klimanøytral verdikjede

Over 30 000 norske bedrifter har avtale med Fjordkraft
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Ulykkesstatistikk: 

I november kom det en 
oppsiktsvekkende nyhetsmel-
ding fra NTB som hevdet at 
norske yrkessjåfører var over-
representert i dødsulykker. 

NLF reagerte og tok kontakt med redak-
sjonen, og ikke lenge etter kom en ny mel-
ding hvor budskapet var totalt endret.

Det var nok mange som satte kaffen i 
vrangstrupen da blant annet nyhetsopp- 
leserne i P4 fortalte at «norske sjåfører er 
involvert i flest dødsulykker på norske  
veger» en morgen i midten av november. 
Kilden til nyheten skulle vise seg å være en 
nattevakt i NTB, som hadde laget en  
nyhetsmelding basert på Samferdsels- 
departementets budskap om sterk reduksjon 
i antall dødsulykker med tunge kjøretøy.

Ville hindre stigmatisering
Men i stedet for å ta utgangspunkt i kjer-
nen i departementets pressemelding, nem-
lig at antallet dødsulykker med tunge kjø-
retøy er redusert med hele 55 prosent i 
perioden 2012-2018, baserte NTB-jour-
nalisten overskriften med utgangspunkt i 
bakgrunnstallene, som viste at i av totalt 
140 dødsulykker var 105 av sjåførene nor-
ske.

– Dette stemmer godt med sammenset-
ningen av norske og utenlandske tunge 

kjøretøy på vegene våre, og er derfor ikke 
oppsiktsvekkende på noen som helst måte, 
forteller NLF-direktør Geir A. Mo.

For å hindre at norske yrkessjåfører blir 
urettmessig stigmatisert, tok NLF kontakt 
med NTB og krevde at oppslaget ble kor-
rigert. Ikke lenge etter ble det sendt ut en 
ny melding hvor blant annet TØIs under-
søkelser knyttet til ulykkesrisiko ble frem-
hevet. Disse viser at risikoen for å havne i 
møteulykker er halvparten så lav for norske 
som for utenlandske sjåfører.

– Trafikksikkerhetsarbeidet virker
NLF-direktøren er glad for at NTB rea-
gerte raskt og profesjonelt.

– Dette sikret at det opprinnelige bud-
skapet ikke ble misforstått. I utgangs-
punktet handlet dette om en reduksjon i 
antall dødsulykker, noe som er viktig å 
få frem i allmennheten.

Han ser med stor glede på at antallet 
dødsulykker med tunge kjøretøy er re-
dusert så sterkt siden 2012. 

– Det viser at arbeidet som legges ned 
for å styrke trafikksikkerheten virker. Jeg 
er stolt av det skarpe fokuset dette arbei-
det har i NLF og i våre medlemsbedrif-
ter, men det er dessverre ikke nok. Én 
ulykke er én for mye, så arbeidet må 
fortsette med uforminsket styrke.

NTB snudde etter NLF-reaksjon

IKKE OVERREPRESENTERT: Norske yrkessjåfører er på 
ingen måte verstinger i dødsulykker. Snarere tvert imot. 
Her øver brannvesenet på redning ved sammenstøt 
mellom tunge og lette kjøretøy. Foto: Jan Harry Svendsen

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

FØR OG ETTER: Slik så nyhetsvarselet fra NTB ut på P4s 
nettsider før og etter NLF grep inn. Foto: Skjermdump, 
P4.no

Et mindretall av dødsulykkene utløses av tunge kjøretøy
NLF-direktør Geir A. Mo mener det også er viktig å 
peke på at tre av fire dødsulykker hvor tunge kjøretøy 
er involvert utløses av motparten. 
– Samtidig forteller ikke disse tallene hele sann-
heten. Mange dødsfall som inntreffer på norske ve-
ger hvert år tas nemlig ut av de offisielle statistikke-
ne for trafikkdrepte, forklarer NLF-direktøren.
Han sikter til hendelser hvor det er snakk om selv-
drap.

– For yrkessjåførene spiller det liten rolle hvorvidt 
den møtende parten selv velger å utløse sammen-
støtet eller ikke. Det oppleves fortsatt som en ulykke. 
Derfor er det viktig å også ha med også disse i  
beregningene, sier Mo.

Traumer og ettervirkninger skaper store problemer
Ifølge Folkehelseinstituttets rapport om psykisk hel-
se fra 2018, er det rundt 15 selvvalgte dødsfall i 
trafikken hvert år. Etter en slik hendelse sitter det 
ofte igjen en fysisk uskadd yrkessjåfør i det møtende 
kjøretøyet. Men selv om man ikke er synlig skadet, 
kan traumene og ettervirkningene forårsake store 
problemer i ettertiden.

Kollegahjelpen stiller opp
Norges Lastebileier-Forbund (NLF) drifter Kollega-
hjelpen, som er en landsdekkende støtteordning 
for lastebileiere og -sjåfører, som har opplevd ulyk-
ker, nestenulykker, ran eller andre sjokkartede opp-
levelser i forbindelse med jobben.

– Gjennom Kollegahjelpen vet vi hvor viktig det 
er å ivareta yrkessjåfører som sitter igjen med 
traumer etter en ulykke. Da er det spesielt viktig at 
man ikke farer med feilinformasjon knyttet til ulyk-
ker og risiko, slik at denne yrkesgruppen blir urett-
messig stigmatisert, avslutter NLF-direktøren.



Elektriske biler lansert
Renault vil i 2020 som eneste merke i Norge og Europa ha 
elektriske biler tilgjengelig både innenfor nyttebil- og tung-
bilsegmentet. Dette åpner nye dører for transportører som 
både ønsker en grønnere profil, men som også vil være 
med å kjempe om attraktive anbud innenfor distribusjon, 
avfall og ikke minst anleggstrafikk i storbyene, hvor kravet 
til utslipp er en vesentlig del av anbudskriteriene.

– Vi lanserte Renault Master ZE og vil få de første bilene 
på lager allerede før jul, sier Viggo. Nå er det også mulig å 
bestille biler i 16 tonns- og 26-tonnssegmentet. 

Bestiller du en bil med elektrisk drivlinje, vil du ha rett til 
støtte fra Enova for investeringen. I tillegg får du redusert 
pris i bomringer over hele landet, noe som isolert sett 
representerer en stor utgift for transportselskapene. 

– Det er en betydelig investering å kjøpe elektrisk tungbil sam-
menlignet med en dieselbil, men vi har kunder som har regnet 
på dette og kommet fram til at det er regningssvarende, sier 
Viggo. Da har de blant annet lagt til grunn Enova-støtten, 
besparelser på bomring og drivstoff, samt mulighet for å delta 
i anbudsprosesser som krever bruk av elektriske biler.

Rå når vi må med K- og C-Range
I løpet av 2019 lanserte Renault sin første tømmerbil og 
et råskinn av en anleggsbil som kommer seg fram uan-
sett hvor du måtte ha behov for det.

– K-Range  er bygget på prinsipper fra tilsvarende biler i 
det franske forsvaret, og har veldig god framkommelig-
het, smiler Viggo. Det har blitt noen timer med testkjøring 

med kunder allerede, og én ting er at det er utrolig gøy å 
«leke» litt, men dette er biler som leverer, i test etter test.

Renault bruker en 13-liters motor og en Optidriver girkasse fra 
Volvo Group. Girkassen er en tilpasset Volvo I- Save-kasse, med 
inntil 2 krabbegir (K-Range), 12 gir forover og 5 gir bakover. 
Dette gjør bilen svært fleksibel i drift. Den har også en offroad 
cruisecontrol, som blant annet forhindrer utilsiktet gasspå-
drag når du kjører gjennom en grop eller kraftig dump i veien.

Renault Trucks – det smarte valget
Renault Trucks er en del av Volvo-konsernet, og har derfor 
både motor og drivverk fra Volvo. Dette gjør at Renault kan 
tilby den samme kvaliteten og tilgang på deler som hos Volvo.

– Å velge en Renault Truck er det smarte  valget, sier 
 Viggo. Du får en bil med svært høy kvalitet, med en 
driftsøkonomi få andre merker kan matche oss på, og 
et service nettverk som kun er forbeholdt premium-
merkene i Norge. Det  beste er allikevel dette; alle 
 skeptikere som har satt seg inn i en bil for å prøvekjøre 
kommer like målløse tilbake, for de opplever alle en 
 usedvanlig retnings stabil og kjøreglad bil, med et fører-
hus som er moderne, stille og utrolig romslig. 

Det er dette som gjør  Renault til et av  Europas mest 
solgte merker, og hvorfor  flere og flere  norske sjåfører 
får  øynene opp for at  diamanten i grillen virkelig er en 
 diamant på veien – og et smart valg!

Ønsker du å teste det smarte 
 valget – kontakt oss i dag – vi har 
biler klare for prøvekjøring.

RENAULT FEIRER 2020 MED EN REKKE NYHETER

Kontakt din nærmeste forhandler på renault-trucks.no

Renault er et av Europas mest solgte lastebilermerker, kjent for høy kvalitet, 
 driftssikkerhet, god driftsøkonomi og ikke minst gir kundene oss topp-score på 
kjørbarhet. – I 2020 kommer vi med en rekke nyheter og forbedringer som gjør 
 Renault til det smarte valget, sier Viggo Noreng, salgsdirektør for Renault i Norge.

Renault A4-side des 2019 v1.indd   1 09.12.2019   10:16



Ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal:
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– Dette gir en god indikasjon på hvor  
positivt det er å bygge strekninger som 
ikke bare styrker økonomien i de enkelte 
transportbedriftene, men også gir en mål-
bar miljøgevinst, forteller Jan Magnussen, 
daglig leder i Transport-Service AS i 
Arendal.

Bedriften kjører mye på både gamle og 
nye E18 mellom Tvedestrand og Arendal, 
og bestemte seg nylig for å gjøre en uhøy-
tidelig måling av forbruk på to forskjelli-
ge biler, en 2017-modell Scania S580 og 
en 2019-modell Scania R650, med hver 
sin sjåfør. Resultatene var mildt sagt  
imponerende.

Fjerner utslipp tilsvarende 300 
lastebiler daglig
Sammenlignet med målingene fra gamle 
E18 kunne bedriften se en drivstoff- 
besparelse på hele 34,6 prosent ved å bru-
ke den nye firefeltsvegen. En tredjedel av 
dieselkostnadene og CO2-utslippet for-
svinner derfor fra regnskapet på denne 
strekningen. 

Ifølge trafikktall fra Statens vegvesen 
har det siden åpningen passert rundt 800 
kjøretøy med lengde over 16 meter, her-
under tunge lastebiler og vogntog, på nye 
E18 mellom Tvedestrand og Arendal 

hvert døgn. Dette er samme antall som 
tidligere ble registrert ved gamle E18. 
Etter juni falt dette tallet til under femti 
passeringer i døgnet for den gamle strek-
ningen. De fleste velger altså å kjøre nye 
E18.

Det betyr at hvis man legger Tran- 
sport-Service AS sine målinger til 
grunn, sparer man nå 22,6 
tonn CO2 hver eneste dag 
mellom Tvedestrand 
og Arendal. Det be-
tyr at man i ut-
sl ippssammen-
heng har «fjernet» 
cirka 300 av de litt 
over 800 tunge 
lastebilene og 
vogntogene som 
kjørte på streknin-
gen. 

Reduserte antall 
oppbremsinger betraktelig
Det er en kjent sak det ikke krever på 
langt nær like mye energi å opprettholde 
en hastighet som det krever å akselerere 
opp til denne hastigheten. Derfor er det 
mye å hente på å redusere behovet for  
akselerasjon. Ved gamle E18 målte sjå- 

førene henholdsvis 31 og 40 oppbremsin-
ger. For hver av disse oppbremsinge-

ne må man akselerere på nytt 
opp til fartsgrensen, som 

medfører et betraktelig 
merforbruk av driv-
stoff.

På nye E18 ser 
man derimot at 
antall oppbrem-
singer reduseres 
med over 70 pro-

sent. Dette er ho-
vedårsaken til at 

også forbruket og ut-
slippet er så drastisk for-

andret fra det man målte på 
den gamle strekningen. 

– Noe annet å ha med seg er at dette 
også senker stressfaktoren betraktelig. 
Færre nedbremsinger og ikke minst kor-
tere reisetid gjør at man både får en jev-
nere kjøring og har tiden på sin side, sier 
Magnussen.

Kuttet forbruket 
med en tredjedel
Da nye E18 mellom Tvedestrand og Arendal åpnet i  
sommer, falt reisetiden for tunge kjøretøy på strekningen  
fra 42 til 34 minutter. Men det forteller bare halve historien. 
Etter å ha undersøkt forbruk og kjøremønster har Tran- 
sport-Service AS sett en formidabel endring som kommer 
både næringens bunnlinje og miljøet til gode.

Fjerner  
utslipp tilsvarende 

300 lastebiler  
daglig

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

STOR MILJØGEVINST: På nye E18 mellom Tvedestrand og 
Arendal målte Transport-Service AS en reduksjon i 
dieselforbruk på hele 34,6 prosent sammenlignet med 
gamle E18, i tillegg til å bruke åtte minutter mindre på 
strekningen. På bildet sitter daglig leder Jan Magnussen 
selv bak rattet. Foto: Transport-Service AS



Et godt øyeblikksbilde
Totalvekten under den målte kjøringen 
var svært lik, i gjennomsnitt 46,5 tonn 
både ved den nye og gamle strekningen. 
Det må tas forbehold for trafikale situa-
sjoner som kan ha oppstått ved de enkel-
te kjøreturene. På gamle E18 er faren for 
både kø og stans større enn ved nye E18, 
med dertil flere oppbremsinger og mer 
tomgangskjøring. 

Samtidig er dette et godt bilde på ut-
fordringene man opplever på strekninger 
hvor det ikke legges opp til kjøring med 
flyt.  Med kun fire datapunkter sier det 
seg selv at dette ikke er en statistisk sig-
nifikant undersøkelse, men det gir likevel 
en god indikasjon på hvor drastiske 
endringer som kan oppnås ved å bygge 
veger som tillater en miljøvennlig kjøre-
stil.

Her er målingene:
Måleparameter Scania S580 Scania R650 Gjennomsnitt

Gamle E18

Totalvekt under kjøringen 47 46 46,5
Antall liter diesel brukt 34 25 29,5
Drivstofforbruk (liter/100km) 66,7 51,1 58,9
Oppbremsinger 40 31 35,5
CO2 (kg) 90,4 66,5 78,5

Nye E18

Totalvekt under kjøringen 48 45 46,5
Antall liter diesel brukt 20 18 19
Drivstofforbruk (liter/100km) 42,6 38,3 40,45
Oppbremsinger 8 10 9
CO2 (kg) 53,2 47,9 50,25

Reduksjon fra gamle E18 til nye E18

Antall liter diesel brukt -41,2% -28,0% -34,6%
Drivstofforbruk (liter/100km) -36,1% -25,0% -30,5%
Oppbremsinger -80,0% -67,7% -73,6%
CO2 (kg) -41,2% -28,0% -34,6%
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Vinterdrift:

Kritiske tilstander 
på vintervegene

– Strengere regler for dekk på tunge 
kjøretøy vinterstid er et viktig steg i 
retning av nullvisjonen. Men det hjel-
per dessverre fint lite om underlaget 
som dekkene skal kjøre på ikke hol-
der mål. De som frykter en ny vinter 
med mange stygge ulykker på vegene 
våre, de tror jeg dessverre kommer til 
å få rett, sier administrerende direk-
tør i NLF, Geir A. Mo.
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Endrede rammevilkår for entreprenører, kompe- 
tanseflukt i Statens vegvesen og omklassifisering av 
vegstrekninger bidrar nå til at vinterdriften står under 
sterkt press. Dette kan få store konsekvenser for  
trafikksikkerheten allerede for inneværende vinter.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0
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Mange kjører med  
hjertet i halsen
Han advarer nå myndighetene mot å 
bruke de strengere kravene og ret-
ningslinjene knyttet til vinterutstyr 
på tunge kjøretøy som en hvilepute.

– Signaler vi får fra medlemmene 
våre peker på en bekymringsverdig 
utvikling. Det saltes, brøytes og 
strøs, men ikke på langt nær nok til 

at yrkessjåførene føler seg trygge på 
vegene. Mange melder at de nå kjører 
med hjertet i halsen på det som tid-
ligere var oppfattet som trygge vin-
terstrekninger. Slik kan vi ikke ha 
det.

Han forteller at NLF i lengre tid 
har påpekt at myndighetene samtidig 
som de innfører strengere 
krav til vinterdekk også må 

BEKYMRET: NLF-direktør Geir A. Mo ser alvorlig på 
tilbakemeldingene fra medlemmer, som varsler om 
livsfarlig glatte veger. Foto: Stein Inge Stølen

STORE FORSKJELLER: Enkelte steder, som 
her på E6 sør for Oslo, er fremkommelig-

het høyt prioritert. Derfor er det også solid 
beredskap på plass når snøen laver ned. 

Men slik er det ikke overalt.
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være villig til å bruke mer ressurser på 
vinterdrift.

– NLFs medlemsmasse består både av 
vegbrukere og entreprenører. Og blant de 
av våre medlemsbedrifter som faktisk ut-
fører vinterdriften meldes det om 
stor frustrasjon. Myndighete-
ne strammer inn på mu-
lighetene entreprenø-
rer og brøytere har til 
å gjøre en skikkelig 
jobb, noe som ikke 
bare skader bunn-
linjen til bedrifte-
ne, men som også 
i verste fall går på 
trafikksikkerheten 
løs.

Vegvesenet advarer
Selv om flere enkeltstreknin-
ger utmerker seg i negativ forstand, 
frykter NLF-direktøren at utviklingen 
med dårligere vinterdrift også vil merkes 
på andre veger.

Tidligere i år gikk daværende konsti-
tuert vegdirektør Bjørne Grimsrud ut i 
media og advarte mot kompetanseflukt. 
Han mener at man etter nyttår mange 
steder vil oppleve store problemer med å 
følge opp vinterdriften.

– Et veldig sentralt område er dette 
med driftskontrakter, for drift av vegen. 
Der har vi entreprenører som gjør alt av 
brøyting, strøing og måling. Men vi har 
en organisasjon som følger opp dette som 
byggherre, og for byggherreorganisasjo-
nen ser det kritisk ut, uttalte han til VG 
i høst.

Ambulansetjenesten:  
– Livsfarlige riksveger
Lokale medier over hele landet rapporte-
rer allerede nå om svært vanskelige for-
hold på strekninger hvor det tidligere var 

et velfungerende driftsapparat. Til 
og med ambulansetjenesten 

har gått ut og advart mot 
livsfarlige glatte riks-

veger, da spesielt på 
kvelds- og nattes-
tid.

– Utover dagen 
og ettermiddagen 
er mannskapene 
ofte ute. Men på 

kvelden og natten 
ser vi dem nesten 

ikke. Det er også stor 
forskjell på ulike streknin-

ger, forteller ambulansesjef 
Syver Tveito til avisa Hallingdølen.

Endret status gir dårligere  
trafikksikkerhet
Enkelte strekninger har også fått endret 
klassifisering og derfor også vinterdrifts-
strategi. Riksveg 25 mellom Elverum og 
Trysil er en av flere som nå har fått status 
som «vinterveg». Det betyr i praksis at det 
ikke lenger er et mål for Statens vegvesen 
at vegen skal være fri for is og snø til en-
hver tid.

– Det er ikke godt nok for oss yrkessjå-
fører. Vegen er fabrikkgulvet til sjåførene 
våre. Når det er som verst, sitter du med 
høye skuldre og håper du skal komme 
fram uten å skade noen, fortalte for-
bundsleder Tore Velten til NRK nylig.

Dårlig samkjøring av driftsroder
En annen problemstilling som er at en-
kelte strekninger kan ha flere forskjellige 
klassifiseringer. Riksveg 3 gjennom Øst-
erdalen er en av landets tettest trafikker-
te tungbilstrekninger, hvorav mange av 
kjøretøyene er utenlandske. Her opplever 
sjåførene å gå brått fra saltede bare veger 
til is- og snøføre. Dette mener fylkesleder 
i NLF Innlandet Arild Olsbakk kan gå 
på trafikksikkerheten løs.

– Når man har kjørt på salt gjennom 
hele Østerdalen og plutselig havner i et 
område hvor Vegvesenet har bestemt at 
det skal være vinterveg, altså uten salting, 
kan det oppstå farlige situasjoner. Derfor 
er det viktig at man samkjører kravene på 
tvers av de forskjellige rodene.

Kritiserer anbudsmodellen
Olsbakk er også daglig leder i Arne Ols-
bakk Transport, som inntil nylig hadde 
kontrakt på vinterdrift i Østerdalen. 

Vinterdrift:

Her er det etter vår vurdering  
virkelig behov for å se nærmere på 
rutiner og ressursbruk. Vi skal ikke 
måtte akseptere at store hoved- 
veger nærmest stenges bare det 

kommer to centimeter nysnø»

ADVARER: Arild Olsbakk la frem sine bekymringer for kollegaer og representanter for myndighetene under NLFs 
vinterdriftsseminar tidligere i høst. Foto: Stein Inge Stølen
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Denne kjøringen har han nå takket nei til 
for inneværende vinter, delvis på grunn av 
sikkerheten til ansatte på strekningen, 
men også på grunn av de økonomiske 
rammene som Vegvesenet setter. 

Han kritiserer anbudsmodellen hvor 
underentreprenører må ta mesteparten av 
den økonomiske risikoen. Han ønsker en 
ny modell for prissetting for å gi bedre 
forutsigbarhet. Olsbakk har regnet ut at 
man i enkelte anbud i beste fall får 390 
kroner per time med effektiv brøyting.

– Og da er ikke lastetid eller eventu-
elle uforutsette variabler medberegnet. 
Jeg mener at både dekning for skiftar-
beid, ståtid på bil, timepris på utførelse 
fra start til stopp, samt krav til kvalitet 
på utstyr må med i totalberegningene 
ved et anbud.

Et sammensatt problem som 
krever en sammensatt løsning
NLF-direktør Geir A. Mo kritiserer 

også myndighetenes evne til å håndtere 
«varslede katastrofer».

– Ved bråe temperaturendringer eller 
kraftige snøfall fremstår reaksjonsevnen 
som altfor dårlig. Her er det etter vår 
vurdering virkelig behov for å se nærme-
re på rutiner og ressursbruk. Vi skal ikke 
måtte akseptere at store hovedveger nær-
mest stenges bare det kommer to centi-
meter nysnø.

Han peker samtidig på at utfordringene 
ved vinterkjøring er et sammensatt pro-
blem, som krever en sammensatt løsning.

– Det er flere tiltak som bør iverkset-
tes for å bedre trafikksikkerheten på 
norske vinterveger. Strengere krav til 
vinterdrift er noe vi kan innføre umid-
delbart, som også gir svært god effekt. 
Det er nemlig ikke sikkert at dagens 
krav til friksjon er tilstrekkelig når vi 
slipper inn transportbedrifter fra hele 
Europa som skal ferdes under krevende 
norske vinterforhold.

Han understreker også at kompetan-
sen hos den enkelte sjåfør er avgjørende.

– Vi har lenge tatt til orde for skjerpede 
krav til vinterkompetanse i yrkessjåføropp-
læringen, ikke bare for norske sjåfører, 
men også for sjåfører ansatt i utenlandske 
firmaer som kjører i Norge.

– Toakslede trekkvogner er uegnet 
for norsk vinterføre
Som et ytterligere tiltak foreslår Mo at 
myndighetene kan trappe opp bruken av 
lokale kjøreforbud for toakslede trekkvog-
ner ved særlig utsatte områder som fjello-
verganger og lignende, når vær og førefor-
hold tilsier det.

– Det er hevet over enhver tvil at kom-
binasjonen toakslede trekkvogner og norsk 
vinterføre er en uhyre dårlig kombinasjon. 
Det er en god grunn til at det ofte er disse 
som setter seg fast og som utløser flere av 
de alvorlige ulykkene vi ser 
langs norske vinterveger.

KAOSOPPSKRIFT: Problematiske anbudsmodeller, 
kompetanseflukt i Vegvesenet og ikke minst et trafikkbilde 

som fylles av stadig flere toakslede trekkvogner kjørt av 
sjåfører uten tilstrekkelig vinterkompetanse - det er ifølge 

NLF oppskriften på vinterkaos og dårlig trafikksikkerhet. 
Foto: Stein Inge Stølen
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Vinterdrift:

Maksimal syklustid for brøyting

Maksimal syklustid for strøing (inkludert henting av strømidler)

Start strøing

Tidskrav for gjenopprettet godkjent føreforhold etter værhendelse

1,5 timer

1,5 timer

Ved behov

ÅDT over 6 000: Bar kjørebane innen 2 timer

ÅDT under 6 000: Bart i hjulspor på minst 2/3 av kjørefeltsbredden 
innen 2 timer, bar kjørebane innen 4 timer

Innsats ved værhendelse Driftsklasse A

Maksimal syklustid for brøyting

Maksimal syklustid for strøing (inkludert henting av strømidler)

Start strøing (inkluderer også preventiv strøing)

Sandstrøing i forbindelse med snønedbør

Tidskrav for gjenopprettet godkjent føreforhold etter værhendelse

Innsats ved værhendelse Driftsklasse B – Høy

Her er vegvesenets 
vinterdriftskrav
Dette er kravene som settes til  
vintervedlikehold ved forskjellige  
driftsklasser. Klasse A og B er  
strekninger underlagt den såkalte  
barvegsstrategien. 
Klasse C, D og E er såkalte vinterveger hvor det ikke 
stilles krav til bar veg. 

Slik finner du driftsklasse på en konkret  
strekning
Full oversikt over hvilke strekninger som er underlagt de 
forskjellige klassene finnes på Statens vegvesens digitale 
karttjeneste. Denne finner du ved å gå inn på www.veg-
vesen.no, velger fanen «Trafikk» og deretter «Vegkart». 
Når du har fått opp kartet skriver du inn «Vinterdrifts-
klasse» i søkevinduet oppe til høyre, og velger denne fra 
menyen som dukker opp. Zoom deretter inn og trykk på 
den aktuelle strekningen på kartet.
Kilde til oversikten: Statens vegvesens håndbok R610 «Standard for drift og vedlikehold av riksveger»

2 timer

2 timer

Ved forventet friksjon lavere enn krav til godkjent føreforhold (0,25)

Startes når snønedbør slutter

Bart i hjulspor på minst 2/3 av kjørefeltsbredden innen 2,5 timer, 
bar kjørebane innen 24 timer



2 timer

2 timer

Ved forventet friksjon lavere enn krav til godkjent føreforhold (0,25)

Startes når snønedbør slutter

Bart i hjulspor på minst 2/3 av kjørefeltsbredden innen 4 timer,  
bar kjørebane innen 48 timer

Maksimal syklustid for brøyting

Maksimal syklustid for strøing (inkludert henting av strømidler)

Start strøing (inkluderer også preventiv strøing)

Sandstrøing i forbindelse med snønedbør

Tidskrav for gjenopprettet godkjent føreforhold etter værhendelse

Innsats ved værhendelse Driftsklasse B – Middels

2 timer

2 timer

Ved forventet friksjon lavere enn krav til godkjent føreforhold (0,25)

Startes når snønedbør slutter

Bart i hjulspor på minst 2/3 av kjørefeltsbredden innen 5 timer,  
bar kjørebane innen 5 døgn

Maksimal syklustid for brøyting

Maksimal syklustid for strøing (inkludert henting av strømidler)

Start strøing (inkluderer også preventiv strøing)

Sandstrøing i forbindelse med snønedbør

Tidskrav for gjenopprettet godkjent føreforhold etter værhendelse

Innsats ved værhendelse Driftsklasse B – Lav

2,5 timer

3 timer

Ved forventet friksjon lavere enn krav til godkjent føreforhold (0,25)

Startes når snønedbør slutter

3 timer

24 timer

Maksimal syklustid for brøyting

Maksimal syklustid for strøing (inkludert henting av strømidler)

Start strøing (inkluderer også preventiv strøing)

Sandstrøing i forbindelse med snønedbør

Tidskrav for gjenopprettet godkjent føreforhold etter værhendelse

Tidskrav for gjenopprettet godkjent føreforhold etter værhendelse 
med hensyn til tykkelse og ujevnhet på hard snø/is

Innsats ved værhendelse Driftsklasse C

3 timer

4 timer

Ved forventet friksjon lavere enn krav til godkjent føreforhold (0,25)

Startes når snønedbør slutter

4 timer

48 timer

Maksimal syklustid for brøyting

Maksimal syklustid for strøing (inkludert henting av strømidler)

Start strøing (inkluderer også preventiv strøing)

Sandstrøing i forbindelse med snønedbør

Tidskrav for gjenopprettet godkjent føreforhold etter værhendelse

Tidskrav for gjenopprettet godkjent føreforhold etter værhendelse 
med hensyn til tykkelse og ujevnhet på hard snø/is

Innsats ved værhendelse Driftsklasse D

3 timer

4 timer

Ved forventet friksjon lavere enn krav til godkjent føreforhold (0,20 )

Startes når snønedbør slutter

4 timer

72 timer

Maksimal syklustid for brøyting

Maksimal syklustid for strøing (inkludert henting av strømidler)

Start strøing (inkluderer også preventiv strøing)

Sandstrøing i forbindelse med snønedbør

Tidskrav for gjenopprettet godkjent føreforhold etter værhendelse

Tidskrav for gjenopprettet godkjent føreforhold etter værhendelse 
med hensyn til tykkelse og ujevnhet på hard snø/is

Innsats ved værhendelse Driftsklasse E
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Trond Johnsen Transport på Furnes satte 
nylig denne flotte Volvoen i drift. Her blir 

bilen observert langs E6 ved Stange i 
Hedmark. Foto: Stein Inge Stølen
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Tradisjonen tro stiller  
både samferdselsministeren, 
toppolitikere, vegdirektøren 
og en rekke næringslivsledere 
og beslutningstakere på 
NLFs transportkonferanse 
17.-18. januar 2020. Du er 
selvfølgelig også invitert.

2019 har vært et dramatisk og innholds-
rikt år for næringen. Endringer i regel-
verk og transportskandaler har preget 
nyhetsbildet, som utvilsomt vil danne 
grunnlaget for den politiske diskusjonen 
også i 2020. Og som vanlig settes årets 
agenda på NLFs transportkonferanse.

Høyaktuelle og krevende temaer
– Vi har sikret oss de viktigste navnene 
også i år. På den måten er vi garantert at 
vår stemme blir hørt av de som har 
hånda på rattet innen transportpolitikk 
og byråkrati, sier administrerende direk-
tør i NLF, Geir A. Mo.

På listen over foredragsholdere finner 
man blant annet samferdselsminister Jon 
Georg Dale, vegdirektør Ingrid Dahl 
Hovland, avdelingsdirektør for utekon-
troll i Statens vegvesen Kjetil Wigdel, 
konsernsjef i Telenor Sigve Brekke, samt 
forskningssjef Britt Ann K. Høiskar i 
NILU. 

Temaene som skal diskuteres og  
debatteres er både høyaktuelle og kre-
vende. 

– Vi vil blant annet se på hva som fak-
tisk gjøres for å sikre at transporten i 
fremtiden skal bli mer bærekraftig, både 
når det kommer til konkurransevilkår, 
miljø og ikke minst samfunnsutvikling, 
forklarer NLF-direktøren.

For mer informasjon og 
påmelding: www.lastebil.no

Transportkonferansen 2020: 

Spikrer årets agenda samme n med deg

VIKTIGE NYHETER: Da samferdselsministeren deltok på Transportkonferansen 2019, kom han med store nyheter om endringer i reglene for vint       erutstyr. Hva kommer han med denne gangen? Foto: Stein Inge Stølen

NYTT PERSPEKTIV: En av tradisjonene som NLF har etablert, er å invitere ungdomspolitikere til å kjøre lastebil under 
konferansen. På den måten får de selv oppleve utfordringene som yrkessjåførene står overfor. Foto: Knut Gravråk

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0



37NLF-MAGASINET 2019 • NR 8

09.30 – 10.30

10.30 – 10.40 

10.40 – 11.40

11.40–12.00

12.00–15.00

13.00–14.00

14.00–14.50

14.50–15.15

15.15–15.35

15.35–16.10

16.10–16.50

16.50–17.15

19.30

REGISTRERING OG MESSEVANDRING

Velkommen!

Bærekraftig transport – visjon eller virkelighet? 

NLFs visjon for en bærekraftig transport

Slik skal nye Statens vegvesen bidra til en bærekraftig 
transportnæring

Samtale

PAUSE OG MESSEVANDRING

Grønn distribusjon i byer og tettsteder  
– hva er egentlig det?

Hvem er det egentlig som forurenser i byene våre?

Q/A

Det blir ikke grønt skifte med rød bunnlinje!  
Vi liker å være «Dønn grønn»

LUNSJ OG MESSEVANDRING

Er sykkel-trailer løsningen på fremtidens  
bydistribusjon?

Vi vil gjerne kjøre klimavennlig,  
men mangler alternativer.

Samtale mellom innlederne om rammebetingelser  
for bærekraftig transport

Europa – stadig viktigere for norsk  
og nordisk lastebilnæring

Status NLF og NLAs internasjonale arbeid

•  EUs mobilitetspakke

•  NLAs arbeid i IRU

•  Samarbeid med andre organisasjoner

PAUSE OG MESSEVANDRING

Fair Transport virker!

Samferdsel Norge rundt
Q/A

Ambassadør for sjåføryrket  
– ny satsing for økt rekruttering

MIDDAG

Forbundsleder Tore Velten, NLF

Administrerende direktør Geir A. Mo, NLF 

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland,  
Statens vegvesen

Moderator Jan Erik Larssen

Forskningssjef  Britt Ann K. Høiskar   
NILU – Norsk institutt for luftforskning
Moderator Jan Erik Larssen

Driftsleder Knut Berger  
Transport-Formidlingen SA

Peter Stangeland, og Lars Sveen,  
Schenker – Oslo City Hub

Transport- og logistikksjef  
Audun Tharaldsen, Optimera As

Moderator Jan Erik Larssen

Formann Erik Østergaard,  
NLA – Nordic Logistics Association  
og medlem av styret i IRU –  International 
Road Transport Union

Markedsdirektør Kjell Olafsrud, NLF

Samferdselsminister Jon Georg Dale, FrP

Moderator Jan Erik Larssen

Ambassadører, lærlinger m.fl

FREDAG 17. JANUAR 2020

MESSEVANDRING
Kaffe og smågodt i messeområdet

Nytt fra NLF-advokatene

Juridiske problemstillinger som påvirker din bunnlinje

«Teknisk time»

Siste nytt fra NLFs tekniske utvalg

Drøfting av aktuelle tekniske spørsmål som krever  
NLFs  fokus som f.eks.

• Økte vekter 

• Modulvogntog på tømmerbilnettverket

• Andre aktuelle spørsmål

PAUSE OG MESSEVANDRING
Siste utsjekk av rom

Kontrollstrategien i nye Statens vegvesen  
– slik skal de useriøse tas!

Fremtidens megatrender... er her nå!

Avslutning

LUNSJ OG HJEMREISE

Advokat Robert Aksnes,
VECTIO DA

Leder av NLFs tekniske utvalg
Kjell Haugland og fagsjef 
Dag Nordvik, NLF

«Utekontrollsjef» Kjetil Wigdel –
Statens vegesen

Konsernsjef Sigve Brekke,  
Telenor ASA

Forbundsleder Tore Velten, NLF

LØRDAG 18. JANUAR 2020
09.00 – 09.30

09.30–10.00

10.00–11.00

11.00–11.30

11.30–12.00

12.00–12.45

12.45

13.00

Spikrer årets agenda samme n med deg

VIKTIGE NYHETER: Da samferdselsministeren deltok på Transportkonferansen 2019, kom han med store nyheter om endringer i reglene for vint       erutstyr. Hva kommer han med denne gangen? Foto: Stein Inge Stølen

TILBAKE: Ingrid Dahl Hovland har også deltatt på NLFs 
Transportkonferanse tidligere, men da som direktør for 
Nye Veier. I 2020 representerer hun Statens vegvesen 
som Norges nye vegdirektør. Foto: Stein Inge Stølen
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I forrige utgave av NLF-Magasinet 
kunne du lese om hvordan Vlantana 
Norge systematisk har svindlet sine 
sjåfører over flere år. Redaksjonens 
gravearbeid la grunnlaget for en tver-
retatlig storaksjon koordinert av Sta-
tens vegvesens krimseksjon, som re-
sulterte i to uanmeldte tilsyn i april og 
juni 2019. Etter å ha analysert den 
innsamlede dokumentasjonen har eta-
tene nå konkludert at selskapet ved 
bruk av forfalskede timelister gjen-
nomgående har underbetalt sine sjåfø-
rer over lang tid.

Anmeldelse og kundeflukt
Nå er Vlantana Norge politianmeldt 
og en rekke større transportkjøpere har 
allerede sagt opp sine avtaler med sel-
skapet. I tillegg står løyvene i fare for 
å bli trukket tilbake, etter at man av-
dekket at den operative driften i prak-
sis foregår i Litauen, i strid med norsk 
lovgivning. 

I etterkant har Vlantana Norge lagt 
mye ressurser i å redde stumpene av fore-
takets omdømme og kunderelasjoner. 

Etter å ha hyret inn advokat Sandra Latotinaite for å rydde opp i de interne  
forholdene, erklærer Vlantana Norge nå at de vil iverksette en erstatningsprosess.
Basert på advokatens egne estimater av tapt lønn og lidt skade for tidligere  
klienter, foreligger det nå et sannsynlig estimat  
av den aktuelle kravsummen.

VLANTANA NORGE-SKANDALEN: 

MISTANKENE STEMTE: I forrige utgave av NLF-Magasinet ble det fremlagt bevis som indikerte at samtlige sjåfører i Vlantana Norge har blitt systematisk underbetalt over flere år. Nå har 
kontrolletatene bekreftet mistankene og bedriften har offentlig erkjent forholdene. Foto: Stein Inge Stølen

ADVOKATENS VURDERING: Sandra Latotinaite krevde 804 328 kroner i erstatning på vegne av sin klient. Av dette 
utgjorde 400 000 kroner erstatning for manglende lønn, overtidstillegg og feriepenger over en periode på to år. 
Som en del av forliket ble hele erstatningssummen utbetalt til yrkessjåføren av Vlantana Norge. Foto: Faksimile 
fra saksdokumenter, NLF-Magasinets uthevinger

Antyder erstatning på over hundre millioner kroner

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0
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De 
fikk inn advo-

kat Sandra Latotinaite i styret, 
som bare noen uker i forveien hadde 
representert tidligere ansatte i en er-
statningssak som endte i millionforlik. 
Rollebyttet vakte oppsikt, samtidig 
som det fremsto som et klokt valg i lys 
av situasjonen selskapet befant seg i.

Skal sørge for at påført skade blir 
erstattet
På den andre siden blir det nå mer og 
mer tydelig at Vlantana Norge kan ha 
skapt et nytt problem ved å få inn ad-
vokaten i styret. Latotinaite forteller 
nemlig til NLF-Magasinet at hun skal 
sørge for at samtlige ansatte får erstat-
ning for lidt skade, på lik linje med 
sjåførene hun tidligere representerte.

– Vlantana Norge AS har bedt om 
aktiv bistand til å innføre og opprett-
holde ryddighet i alle forhold, samt 
være med på å iverksette en erstat-
ningsprosess for lidt skade. For meg 
personlig fremstår det som moralsk 
riktig å bidra for å berge arbeidsplasser 
samt sørge for at påført skade blir er-
stattet. Alle fortjener en ny sjanse, sier 
advokaten.

Erstatningssaken mot Vlantana 
Norge som i oktober endte i forlik, sik-
ret to sjåfører i overkant av 1,5 millio-
ner kroner i erstatning. Av dette var 
henholdsvis 300 000 og 400 000 kro-
ner konkret knyttet til økonomisk tap 
grunnet systematisk underbetaling over 
en periode på to år.

– Mange jobbet enda mer  
enn oss
NLF-Magasinet kontaktet en av de 

t i d -
ligere ansatte 

som gikk til sak mot Vlantana 
Norge. Han mottok totalt 400 000 
kroner for manglende lønn etter to års 
arbeid. Yrkessjåføren ser ingen grunn 
til at de andre sjåførene ikke skal få 
erstatning i tilsvarende størrelsesorden.

– De fleste sjåførene fulgte samme 
arbeidsrutine som oss. Men det var 
også mange som jobbet enda mer, spe-
sielt de som kjørte på tosjåførsordning 
i Nord-Norge.

Gjennom innsynsbegjæringer har 
NLF-Magasinet fått tilgang til 238 
kontrakter tilhørende sjåfører som iføl-
ge Vlantana Norge utgjør samtlige 
ansatte i etatenes kontrollperiode. Etter 
manuell gjennomgang fremgår det at 
gjennomsnittlig ansettelsesperiode for 
samtlige 238 sjåfører er omtrent 2,5 år. 

Vil ikke kommentere 
beregningene
Med utgangspunkt i advokat Latito-
naites krav i erstatningssaken og sjåfø-
renes egen vurdering av arbeidsmeng-
dene til de øvrige ansatte, kan man 
legge til grunn at 200 000 kroner per 
sjåfør per år fremstår som en rimelig 
erstatningssum. Hvis samtlige 238 an-
satte skal få erstatning for hele arbeids-
perioden på i gjennomsnitt 2,5 år, vil 
den samlede kravsummen ende på over 
hundre millioner kroner.

Advokaten vil ikke kommentere 
NLF-Magasinets beregninger, men 
understreker at målet er å eliminere 
samtlige brudd som er påvist av myn-
dighetene, samt kompensere for skade 
som er gjort.

– Det er for tidlig å si noe om kon-
struksjonen på erstatningene, 
det må vi komme tilbake til.

MISTANKENE STEMTE: I forrige utgave av NLF-Magasinet ble det fremlagt bevis som indikerte at samtlige sjåfører i Vlantana Norge har blitt systematisk underbetalt over flere år. Nå har 
kontrolletatene bekreftet mistankene og bedriften har offentlig erkjent forholdene. Foto: Stein Inge Stølen

FASTSATTE ERSTATNINGSSUM: Advokat Sandra 
Latotinaite krevde 200 000 kroner per år for manglende 
lønn, overtidstillegg og feriepenger for sin klient. Nå 
sitter hun i styret i Vlantana Norge og skal iverksette 
en erstatningsprosess for samtlige ansatte. Men hva 
blir totalbeløpet? Foto: B.T. Stokke AS

Antyder erstatning på over hundre millioner kroner

Om man legger forlikssaken  
til grunn og forutsetter at disse  

to ansatte ikke var i en særsituasjon,  
da vil jo selv forsiktige anslag  

tyde på et nisifret  
erstatningsbeløp
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VLANTANA NORGE-SKANDALEN: 

Understøttes av  
regnskapstallene
Det finnes også en annen måte å 
sannsynliggjøre at denne pengesum-
men kan være i samsvar med beløpe-
ne som sjåførene har blitt svindlet for. 
Påstanden i erstatningssaken var at de 
ansatte jevnt over har fått halvparten 
av den lønna de egentlig hadde krav 
på, hvis man ser på antall timer arbei-
det og eventuelle tillegg for kvelds- og 
nattarbeid. Dette understøttes av eta-
tenes foreløpige konklusjoner.

Hvis man undersøker regnskapene 
til Vlantana Norge fra tiden etter at 
minstelønn ble innført i godstrans-
porten i Norge sommeren 2015, ser 
man at lønnsutgiftene for hele perio-
den ligger på over 150 millioner kro-
ner. Forutsatt at denne praksisen har 
foregått over flere år, noe myndighe-
tenes funn og rettssaken mot Vlanta-
na Norge indikerer, er det rimelig å 
anta at utestående lønnskrav kan være 
i samme størrelsesorden. 

– Må omsette for  
to milliarder kroner
Per Herman Pedersen i Statens veg-
vesens krimseksjon mener dette ikke 
høres usannsynlig ut.

– Vi registrerer uttalelser gitt i me-
dia hvor det er tatt til orde for å erstat-
te mangelfull lønn til alle ansatte i 
tråd med norske regler, og dette uten 
at den enkelte ansatte skal behøve å 
gå rettens veg. Dette synes vi er gode 
signaler. Men om man legger forliks-
saken til grunn og forutsetter at disse 
to ansatte ikke var i en særsituasjon, 
da vil jo selv forsiktige anslag tyde på 
et nisifret erstatningsbeløp.

Han understreker samtidig at 
Vlantana Norge ikke fremstår som 
økonomisk kapabel til å håndtere et 
slikt erstatningskrav.

– Med de marginene det opereres 
med i transportnæringen, som etter vår 
erfaring gjerne ligger under fem pro-
sent, må du omsette for minimum to 
milliarder kroner for tjene dette inn 
igjen.

I regnskapsåret 2018 omsatte Vlantana 
Norge for 282,9 millioner kroner og bok-
førte et negativt driftsresultat 
på 4,2 millioner kroner. 

I RIKSMEDIA: En tidligere ansatt i Vlantana Norge fortalte om arbeidsforholdene til TV2 Nyhetene tidligere i høst. Han bekrefter også lønns- og arbeidsvilkårene overfor 
NLF-Magasinet. Foto: Skjermdump, TV2

ENORME BELØP: Per Herman Pedersen i Vegvesenets 
krimseksjon mener selv forsiktige anslag indikerer en 
erstatningssum på over hundre millioner kroner. Foto: 
Stein Inge Stølen



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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NOVEMBER 2019 vil bli husket 
som måneden da Vlantana 
Norge gikk fra himmel til 
helvete. Informasjon avdekket 
av kontrolletatene indikerer 
samtidig at skandalen slett 
ikke stopper i det norske 
selskapet. 

– Vi innrømmer alle feilene. Spesielt 
med tanke på beregning av arbeidsti-
mer. Vi har ikke hatt tilstrekkelig 
kunnskap om det norske regelverket, 
fortalte Vlantana Norges hovedaksjo-
nær Tomas Stonys på et pressemøte i 
midten av november. 

Det gikk nærmest sjokkbølger gjen-
nom transportnæringen da selskapet 
gikk ut offentlig og innrømte de omfat-
tende regelbruddene som har blitt av-
dekket i tilsynsprosessen mot selskapet. 
Men det var en viktig nyanse ved disse 
innrømmelsene. De ville ikke gå med 
på at lovbruddene har vært satt i sys-
tem, og de hevdet hardnakket at brud-
dene begrenser seg til det norske selska-
pet. Men hvor sannsynlig er egentlig 
det? La oss se på bevisene.

«Ingen kommentar»
Noen dager før pressemøtet hadde  

Advokatfirmaet Hjort på 
vegne av klienten Vlantana Norge 
sendt sitt svar til Arbeidstilsynet, som 
hadde påpekt brudd ved hele åtte for-
skjellige lover og forskrifter i sine tilsyn 
tidligere i 2019. Svaret fra selskapet var 
kort og greit: 

«Vlantana Norge AS har ingen kom-
mentarer til beskrivelsene, påleg-
gene eller fristene.»

Ved å ikke komme med noen innsi-
gelser eller kommentarer til Arbeidstil-
synets funn, sa bedriften seg i praksis 
enig i konklusjonene og erkjente over-
tredelsene. Dette gjelder omfattende 
manipulering av timelister og underbe-
taling, ikke bare av noen få, men av 
samtlige ansatte undersøkt av Arbeids- 

tilsynet over en kontroll- 
periode på mange måneder. Timelistene 
som legges til grunn for lønnsberegning 
er etter sammenligning med kjøre- og 
hviletidsdata funnet å ikke ha rot i vir-
keligheten. Alle er fullstendig fiktive.

Et forsøk på å distansere seg
Tilbake til pressemøtet. Der gjorde 
Stonys og styreleder Vladas Stoncius 
Junior sitt aller beste i å overbevise de 
oppmøtte mediene, deriblant NRK 
Dagsrevyen, Romerikes Blad og 
NLF-Magasinet, om at bruddene had-
de sitt opphav i administrasjonen i 
Norge.

– Hvis du ser på Vlantana (i Litauen, 
red.anm.), har alle tilsyn vist at alt er i 
orden. Vlantana Norge ble styrt separat 
fra Vlantana. Så fort vi fikk vite at noe 
var galt, tok vi grep, fortalte Stonys, 
som også er administrerende direktør i 
Vlantana UAB i Litauen.

VLANTANA NORGE-SKANDALEN: 

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

Derfor må lovbruddene

ha foregått i Litauen

VLANTANA NORGE-SKANDALEN: 

...MEN HER: Alt peker på at den reelle driften av Vlantana Norge har foregått ved Vlantana UABs hovedkontor i 
Klaipeda, Litauen. Foto: Vlantana UAB
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Problemet er bare at tilsynsmyndig-
hetene har avdekket noe helt annet.

«Den faktiske driften skjer i 
Vlantana UAB»
Statens vegvesen og Arbeidstilsynet har 
slått fast at «den faktiske driften og ho-
vedadministreringen av transportvirk-
somheten skjer i Vlantana UAB og 
ikke i Vlantana Norge». I dette ligger 
det at administrasjon og innkjøp, per-
sonaloppfølging og lederansvar, tra-
fikkstyring og flåtestyring med til- 
hørende datalagring, økonomirappor- 
tering og kundefakturering, timelister 
og lønnsutregning, samt kjøre- og hvi-
letidsregistrering i Vlantana Norge i 
realiteten har blitt utført av Vlantana 
UAB.

Sjåførene har levert sine håndskrev-
ne timelister til Vlantana UAB, ikke 
til Vlantana Norge. Disse skal ifølge 

Arbeidstilsynet samsvare med kjøre- 
og hviletidsdataene, som gjerne viser 
omfattende nattarbeid og arbeidsdager 
tilsvarende 100 prosent arbeid, eller 
mer. Deretter ble også timelistene be-
arbeidet og lønnen utregnet i Litauen. 
Når lønnsslippene til slutt var klare, 
viste disse et timeantall som samsvar-
te med kontraktenes stillingsbrøk på 
50 prosent, takket være forfalskede 
timelister. 

De falske timelistene må ha blitt 
generert ved Vlantanas Litauen-avde-
ling, siden all timeregistrering og 
lønnsutregning i Vlantana Norge iføl-
ge tilsynsmyndighetene i realiteten 
har foregått her. Med andre ord: På-
standen om at lovbruddene er begren-
set til det norske selskapet, holder ikke 
vann. Dette kan også Per Herman 
Pedersen i Statens vegvesens krimsek-
sjon bekrefte.

– Vi ønsker ikke å spekulere i hvor 
bestemmelser som har ledet frem til 
brudd har skjedd, eller av hvem, men 
generelt er vi av den oppfatning at 
Vlantana Norge AS i stor grad frem-
står drevet av Vlantana UAB.

Fremstår som gjennomført
Men har manipulasjonen vært syste-
matisk, eller er den kun begrenset til 
noen få ansatte i administrasjonen? 
Også her er det nyttig å se på tilsyns-
myndighetenes konklusjoner.

Både Statens vegvesen og Arbeids-
tilsynet måtte purre i månedsvis før de 
fikk ut dokumentasjonen de etterspur-
te fra Vlantana i Litauen, og selv da 
var datagrunnlaget svært mangelfullt. 
Dette lå til grunn for politianmeldel-
sen fra Statens vegvesen, som antydet 
at bedriften bevisst har tilbakeholdt og 
destruert bevismateriale, blant annet 
gjennom et påstått serverhavari.

Pedersen viser til etatenes rapporter, 
som påpeker at spesielt avvik knyttet 
til føring av timer fremstår som gjen-
nomført. 

– Og legger man til grunn at påstan-
der fremmet og erstattet i forlikssaken 
også påpekte det samme, kan det se ut 
for at disse konkrete bruddene har 
foregått over lengre tid, sier 
han.

Derfor må lovbruddene

ha foregått i Litauen
IKKE HER...: Vlantana Norges offisielle kontoradresse 
er her, i Hovinmovegen 14 på Gardermoen. Det 
knøttlille kontoret huser en håndfull mennesker som 
ifølge etatenes konklusjoner hovedsakelig driver med 
markedsføring og kundeetablering. Foto: Stein Inge 
Stølen

SKADEKONTROLL: Under et pressemøte i november innrømte ledelsen alle forholdene avdekket av kontrolletatene. 
Men de ville ikke gå med på at Vlantana UAB kunne være involvert. Fra venstre: Styremedlem Vladas Stoncius 
Senior, aksjonærrepresentant Tomas Stonys og styreleder Vladas Stoncius Junior. Foto: Stein Inge Stølen
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VLANTANA NORGE-SKANDALEN: 

Samtidig avslører regnskapstall used-
vanlig høy gjeld til tjenesteleverandø-
rer, hvorav hovedleverandøren er 
Vlantana i Litauen. 

Vlantana ble etablert i 1996 av brø-
rene Vladas og Antanas Stoncius. Iføl-
ge topplister publisert gjennom det 
litauiske tidsskriftet «Top 500» har de 
i 2019 en samlet formue på over 1,5 
milliarder kroner. Vladas Stoncius se-
nior har alene 900 millioner kroner på 
bok, en økning på flere hundre milli-
oner bare de siste to årene.

Denne formidable formueøkningen 
har altså skjedd i samme tidsrom som 
Arbeidstilsynet og Statens vegvesen 
har konkludert at det har foregått om-
fattende underbetaling av sjåfører i 
Vlantana Norge. Ifølge advokat San-
dra Latotinaites kalkyler og sjåførenes 
egne vurderinger kan det være snakk 
om et nisifret beløp som har blitt un-
derslått i denne perioden, ikke medbe-
regnet eventuelle manglende skatter 
og avgifter til den norske stat.

Jakten på millionene
Samtidig er det påfallende at Vlantana 
Norge, til tross for de minimale lønn-
skostnadene, har levert negativt drifts-
resultat for både 2017 og 2018. Så hvor 
har pengene forsvunnet?

Tilbake i november 2018 gikk 
NLF-Magasinet gjennom regnskapet 
i Vlantana Norge og i 20 konkurreren-
de transportbedrifter av tilsvarende 
størrelse. Slik ble det avdekket at lønn-
skostnadene var uforholdsmessig lave, 
sett i sammenheng med driftskostna-
dene. Dette dannet også grunnlaget 

for Krimseksjonens storaksjon mot 
selskapet.

Nå har NLF-Magasinet gjort sam-
me øvelse på ny, men denne gangen 
har redaksjonen sett på regnskapspos-
ten «Leverandørgjeld». Dette er gjeld 
som en bedrift har hos en leverandør 
som de kjøper varer og tjenester av, og 
inngår som en egen post under kort-
siktig gjeld i balansen.

Halve lønnskostnader, dobbel 
leverandørgjeld
Hvis man ser på leverandørgjeld for-
delt på antallet ansatte i bedriften, 
finner man at gjennomsnittet for nor-
ske transportbedrifter i regnskapsåret 
2017 var rett i overkant av 100 000 
kroner per ansatt. Mens i Vlantana 
Norge var dette tallet omtrent dobbelt 
så høyt - 207 315 kroner, for å være 
konkret.

Vlantana Norge har altså halvparten 
av lønnskostnadene per ansatt enn 
gjennomsnittet. Samtidig har de dob-
belt så høy leverandørgjeld. Bare de 
siste tre regnskapsårene har det for-

svunnet over 120 millioner kroner i 
denne regnskapsposten.

Reell fortjeneste trenger ikke 
være synlig
NLF-Magasinet har ikke inngående 
kjennskap til faktureringsrutinene i 
Vlantana Norge. Derfor vil det kun 
være mulig å spekulere i eventuelle år-
saker til den høye leverandørgjelden. 
Samtidig er det gjennom etatenes tilsyn 
nå kjent at Vlantana UAB i Litauen 
leverer en rekke tjenester til Vlantana 
Norge, deriblant regnskap, flåtestyring, 
kjøretøyoppfølging herunder innkjøp 
av slitedeler, kundeservice og generell 
administrasjon. 

Dette gjør det i teorien svært enkelt 
for Vlantana Norge å skape sannsynli-
ge faktureringer knyttet til disse tjenes-
tene, slik at pengene på lovlig vis lar seg 
kanalisere til Vlantana UAB i Litauen.

Krimseksjonen ønsker ikke å speku-
lere rundt hva som kan være årsaken 
til at Vlantana Norge over flere år har 
drevet med underskudd, til tross for å 
ha minimale lønnskostnader.

– Det vil kreve en enda grundigere 
økonomisk gjennomgang enn hva som 
har vært utgangspunktet for vår tver-
retatlige kontroll. På generelt grunnlag 
uavhengig av aktør kan ønske om 
vekst i et marked alene være motiva-
sjon, hvor en priser sine tjenester billig 
i en vekstperiode, for senere å utnytte 
sin posisjon for bedre inntjening. Eller 
i tilfeller med avanserte selskapsstruk-
turer i inn- og utland kan jo en hypo-
tese være at reelle fortjenester ikke er 
synlige i det norske selskapet.

Sjåførene ble under- 
betalt, ledelsen håvet inn 
hundrevis av millioner

VLANTANA-LEDEREN: Vladas Stoncius Senior (til 
venste) har styrt butikken siden starten i 1996. Nå er 
han ikke lenger Vlantanas direktør, men holder 
fortsatt i tømmene som hovedaksjonær i de 
overordnede investeringsgruppene. Den daglige 
driften er overlatt til Tomas Stonys (til høyre).

SØKKRIK: Vladas Stoncius Senior er en av Litauens 
aller rikeste, med en formue på 90 millioner Euro - 
over 900 millioner kroner. De siste årene har 
pengebingen økt betraktelig, i samme tidsrom som 
sjåførene i Vlantana Norge har blitt svindlet for 
penger. Foto: Skjermdump, www.top500.lt

I SAMME TIDSROM som Vlantana Norge vokste til å bli en av 
landets største transportbedrifter, økte Stoncius-familiens 
personlige formue med flere hundre millioner kroner. 
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Region 1  Østfold og Oslo/Akershus

Vi er litt usikre på om dette 
er en god eller dårlig nyhet, 
men vi har landet på at den 
god. En gladnyhet, faktisk.

Norske riks- og lokalmedier er fulle av  
avsløringer om det liatuiske transport- 
selskapet Vlantanas mange lovbrudd og 
krumspring i Norge. NLF har gjennom 
langvarig og møysommelig arbeid avdek-
ket store brudd på kjøre- og hviletid, 
lønnsutbetalinger og arbeidsvilkår i selska-
pet. Dette har fanget nasjonal interesse. 

Men vi henger nå på i resten av landet 
også. I forrige uke ble et litauisk vogntog 
sperret inne på Glavas anlegg i Askim. 
Det var gutta på lageret som tok affære. De 
registrerte at vogntoget hadde svært slitte 
dekk og manglet kjettinger. Da de fikk vite 
at turen var planlagt over fjellet til Bergen, 
sa de Glava-ansatte stopp. «Dette kan vi 
rett og slett ikke slippe ut på veien», sa de 
og ringte politiet.

Bot og nye dekk
Sjåføren måtte pent vente til politiet 
svingte inn på gårdsplassen og han ble 
ilagt en kraftig bot. Han fikk også kjøre-
forbud inntil bilen fikk forskriftsmessige 
dekk på hjulene. Ifølge NRK var sjåføren 
takknemlig, ikke for boten, men for at 
sjefen hans nå måtte sende opp nye dekk.

NLF Østfold er også takknemlig og 
med NRK hakk i hæl møtte Ragnar Lar-
sen og regionsjef J. Kristian Bjerke i  
resepsjonen hos Askim-bedriften. Larsen 
er mangeårig fylkesstyremedlem i NLF 
Østfold, leder i Indre Østfold Lastebilei-
erforening og han kjører selv med egen bil 
for Glava. 

I hendene bar Larsen en stor blomster-
bukett som ble overrakt de ansatte på 
lageret i bedriften. De tok det ansvaret 
mange norske transportkjøpere ikke tar. 
De krevde at bilen som skulle over fjellet 
om vinteren skulle ha forskriftsmessig 
utstyr. Glavas logistikkdirektør Håkon 
Kvåle, ga de ansatte full støtte og sa at 
bedriften ønsker å bli enda bedre på sikre 
transporter.

Ansvar
Det er vel og bra at Glava vil gjøre en 
innsats, men bestilleren i dette tilfellet var 
en annen norsk bedrift, Optimera AS. 
Begge eies av det internasjonale konsernet 
Saint-Gobain. Hva vil Optimera gjøre 
fremover? Etter hva vi forstår var sjåføren 
bak gardinet i den litauiske bilen, fjerde 
eller femte ledd i verdikjeden. Hvis ut-
gangspunktet er at Optimera krever svært 
lav pris for transporten, samtidig som 
denne blir satt ut til fire eller fem ledd, da 
er det grunn til å spørre om hva som blir 
igjen til sjåføren på en parkeringsplass ved 
Glava i Askim?

Litauer innesperret på Glava

Etter flere år med mye stopp og problemer, kun-
ne Vegvesenet endelig åpne den nye traseen på 
RV 110 inn mot Fredrikstad. 

På sett og vis ble det hele et lite antiklimaks. 
Her har vi stampet i ekstra lange køer i årevis 
og sett at noen har drevet med noe på andre 
siden av veien. Bygninger er blitt fjernet og det 
er bygget støttemurer mot Seut-elven. Sakte, 
men sikkert har vi forstått at det faktisk bygges 

ny vei ved innkjøringen til Fredrikstad. Ikke mye 
vei, men bittelitt. I tillegg er krysset ved av-
kjøringen til Gressvik ordnet slik at hovedtrafik-
ken inn og ut av Fredrikstad går planfritt. Frem-
deles bare tofeltsvei, men forhåpentlig vil dette 
gli mye bedre enn på lenge.

I tillegg er det brukt store ressurser på å byg-
ge ny bro over Seut-elven. Her gikk det boksta-
velig i svart for entreprenøren, da de traff mye 

dårligere fjell enn forutsatt. Dette kompliserte 
byggeprosessen betydelig og Vegvesenet ville i 
utgangspunktet ikke betale for merkostnaden. 
Dermed ble det stopp i arbeidene. Til slutt krøp 
vel begge parter til korset og broen er nå ende-
lig ferdigstilt. 

Men billig blir det ikke og gjett om deler av 
gildet skal finansieres med bompenger? Joda, 
men stat og fylke har spyttet i godt over 50 pro-
sent av kostnaden og det er kanskje en mager 
trøst når man kjører den snaue kilometeren 
med ny vei i Fredrikstad.

Ny bro åpnet ved Seut

J. KRISTIAN BJERKE jkb@lastebil.no0



nordeafinans.no

Nordea Finans har 
vært NLFs samarbeids-
partner siden 2008

• Hver låne- eller leasingkontrakt
innebærer økonomisk støtte til
NLF

• Vi har finansiert over 4000 biler
for NLF-medlemmer

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

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

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

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

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

10
 års samarbeid 

m ed NLF
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Region 2  Innlandet

Kai Sandvold (64) er transportveteran. 
Han begynte i næringen allerede i 1973 
og har deretter holdt hjulene i gang som 
sjåfør, befrakter og lastebileier. Kai er 
sterk og klar når han serverer meningene 
sine. Han innrømmer at han kan være 
sta og egen. Men han deler gjerne litt av 
sine erfaringer fra en lang karriere i en 
spennende næring.

For drøye 20 år siden startet han og 
Frode Glomstad Transportpartner AS. 

– De ti første åra var de beste vi har 
hatt. Firmaet gikk veldig bra. Vi samlet 
inn tomgods over hele Norge. Til og 
med på Finnmarksvidda, der vi måtte 
bruke snøscooter for å hente sekkene. Vi 
hadde containere i enhver norsk by. 

Så kom finanskrisen og mye ble snudd 
på hodet. 

– Vi mistet den største kunden på pris 

i 2008. I 2017 solgte vi deler av firmaet. 
Omsetningen sank fra 55 millioner til 
nesten null. I 2018 kom også et etterslep 
etter salget – blant annet skulle feriepen-
ger utbetales.

Tre klare krav
Transportpartner har tre regler som  
det ikke er lov å bryte. Sjåførene må skri-
ve under på at de ikke skal kjøre inn i 
underganger, ikke skal kjøre dieseltomt 
og ikke skal miste hjul langs vegen. An-
nenhver måned skal sjåførene innom 
dekkverkstedet og sjekke lufttrykk og 
hjulmuttere.  Bilene er plombert på  
85 km/t.

– Vi har søkelys på disse sakene. Og 
det har vi godt betalt for. Skadeandelen 
er lav og det er viktig i et tøft marked. 
Heldigvis har vi svært dyktige sjåfører.

Neste generasjon 
på plass
Kai Sandvold kjenner halve transport-Norge. Han er en 
fargeklatt med sterke meninger. Transportpartner AS har 
opplevd store svingninger. Nå er firmaet på veg opp igjen – 
og neste generasjon har blitt gode medspillere for far sjøl.

GUTTORM TYSNES hedopp@lastebil.no0

FAMILIEBEDRIFTEN: Kai er sjefen, men har god hjelp av Maria og                            Kristoffer. – Jeg er glad for at de to yngste barna vil drive 
firmaet sammen med meg. De er lærevillige og flinke, sier Kai.TRIVES: Kristoffer har det aller best i lastebilen. 
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Maria og Kristoffer
Kai er ikke redd for å overlevere ansvaret 
til neste generasjon. Maria (29) skal jobbe 
på fulltid som transportansvarlig fra nytt-
år. Hun har en bachelor i organisasjon og 
ledelse fra Høgskolen på Lillehammer 
samt en årsenhet i økonomi – begge fra 
NTNU i Gjøvik. Maria vil ha full orden 
og trives med papirarbeid. Hun har sørget 
for at samtlige biler og sjåfører har egne 
ryddige mapper som de kan vise fram ved 
kontroll. Under den siste bedriftskontrol-
len spurte Arbeidstilsynet om å få bruke 
dem som gode eksempler. Kontrollen ble 
for øvrig gjennomført uten merknader.

Kristoffer (24) er utdannet maskinfører 
og jobbet fem år som det før han tok  
lastebillappen. Han trives best bak rattet, 
men også han deltar i styringen av bilene 
og er et viktig bindeledd i firmaet. 

– Dere ble ikke skremt av en far som 
jobbet ekstremt mye?

– Vi er jo født og oppvokst med laste-
biler. Vi er positive, og det er dette vi har 
lyst til å arbeide med, svarer de to som 
kaller senior for «fatter’n» hjemme og Kai 
på jobben.

Vest-Oppland har mye industri.  
Bedriftene eksporterer varer for over ti 
milliarder kroner. Beliggenheten sentralt 
i landet gjør regionen til et transportmek-
ka. Her ser en lastebiler overalt. Maria og 
Kristoffer vet at det blir mye gods som 
skal fraktes i åra som kommer. Tall fra 
Transportøkonomisk Institutt gir bud om 
en kraftig vekst på vegen.

Tett samarbeid rundt i landet
– Vi har to store kunder i Felleskjøpet og 
Ragn Sells. Nå er vi i vekst og på veg opp 
igjen. Det blir penere tall i år enn i fjor. 
Når en har rykket og revet i telefonrøret i 
så mange år, så får en kontakter overalt. 
Graarud, Espeland og Transportservice 
Skien er dem vi har tettest samarbeid med. 

– Hva må til for å overleve for norske 
transportører?
– At vi stiller likt, men det gjør vi dess-
verre ikke nå. Lik konkurranse er helt 
avgjørende. Jeg mener at vi ikke kommer 
lenger fordi vi for eksempel har tariffav-
taler. Det skal være en fordel, men jeg 
opplever ikke det. Vi har tvert imot for 
store utgifter og stiller bakerst i køen. Vi 
er med i NLF, har tariffavtale og AFP. Vi 

gjør det meste riktig, men det koster.  
Slike ting kan vær en fordel når en re-
krutterer sjåfører over 50 år. Men de unge 
bryr seg ikke om AFP.

– Hva kan NLF gjøre?
– NLF må være mye tydeligere og stå på 
enda hardere for næringen. Dere er for 
snille. Hvis jeg hadde sittet med makta i 
14 dager, så skulle det blitt forbudt å  
kjøre inn i Norge i vinterhalvåret med 
toakslet trekkvogn. Sjåførene burde også 
vist at de kan legge på kjettinger før de 
kommer inn i landet. Dessuten må det 
skje noe med vegvedlikeholdet, som er 
blitt for dårlig. Det er feil at det skal spa-
res penger på noe som er så viktig. Bruk 
de pengene som er nødvendig for å ha  
trafikksikre veger.

Takk til kona
Kai fikk slag i 2012, har AFP og kunne 
trukket seg tilbake i hus og campingbil, 
men:

– Jeg er nødt til å ha noe å drive med. 
Hver dag er ikke like effektiv. Jeg kan 
begynne når jeg vil og slutte når jeg vil, 
og får fast lønn den 20. i hver måned. 
Men det er godt å gå på jobben og det blir 
fortsatt mange lange dager.

Maria og Kristoffer er nevnt. Kai  
understreker at vi heller ikke må glemme 
kona Anne Marie: 

– Hun stiller opp til alle døgnets tider 
og gjør alt for oss. Hennes innsats har 
vært helt avgjørende for at jeg har kunnet 
drive slik jeg har gjort. 

FAMILIEBEDRIFTEN: Kai er sjefen, men har god hjelp av Maria og                            Kristoffer. – Jeg er glad for at de to yngste barna vil drive 
firmaet sammen med meg. De er lærevillige og flinke, sier Kai.

FAKTA
I 1998 startet han Transportpartner 
sammen med Frode Glomstad. Innsamling 
av bokser og flasker for Norsk Resirk var 
god butikk. I 2001 ble det også frakt av 
kjøkken for svenske og danske fabrikanter. 
I 2002 kom Hakon Gruppen inn som en stor 
kunde. På det meste hadde Transportpart-
ner 38 egne vogntog. Etter finanskrisen i 
2008 måtte firmaet redusere aktiviteten. I 
2017 overtok Torpa Bilruter deler av sel-
skapet og etablerte Transportpartner Gods 
avdeling Dokka. Transportpartner på Gjø-
vik har seks egne vogntog og to innleide, 
med Ragn Sells og Felleskjøpet som de 
største kundene.  Kai ble eneeier i 2015.
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Region 3  Buskerud, Vestfold og Telemark

Statens vegvesen arrangerte 
de to siste dagene i oktober 
sin årlige bypakkekonferan-
se. I år var arrangementet 
lagt til Porsgrunn. NLF  
var representert både på de- 
ltaker- og foredragssiden.

Fungerende vegdirektør Bjørne Grimsrud 
åpnet konferansen og tok i sitt innlegg 
blant annet for seg utfordringene i 
NTP-prosessen. Det lydhøre konferan-
sepublikummet besto for det meste av 
ledere, planleggere og politikere fra ulike 
forvaltningsnivå.

Statssekretærene Anders Werp og Lars 
Jakob Hiim fra henholdsvis Samferdsels-
departementet og Kommunal- og moder-
niseringsdepartementet fikk sette den 
politiske agendaen i sine åpningsinnlegg 
om regjeringens bypolitikk. Hovedtema-
er var bærekraftig by- og knutepunktut-

vikling og bompenger – fakta og mulig-
heter.

NLF og NHO representerte 
næringslivet 
I bompengedebatten fikk nærings- og 
arbeidsgiverorganisasjonene NLF og 
NHO slippe til med hver sin innledning. 

NLF tok blant annet opp det vi ser på 
som en grunnleggende selvmotsigelse i 
dagens bompengepraksis. 

Et av formålene med bompenger er å få 
ned privatbilismen. Tungtransporten der-
imot er alle enige om, inkludert i NTP, 
at det skal legges til rette for. Likevel av-
giftsbelegges en næring som skal stimu-
leres langt mer enn de som skal straffes. 
Nå ser det ut til at det har blitt en slags 
tommelfingerregel at det skal være dobbel 
pris for tungtrafikken, men noen steder 
er det blitt både tre- og firegangeren. 
Dette skaper inflasjon og er ikke heldig. 

NLFs regionsjef understreket at det bør 
være fullt mulig å dekke inn de 11 bom-
pengemilliardene i et statsbudsjett på 
1 430 milliarder.

Bør vurdere alternativ  
organisering
Opprettelsen av Nye Veier og det inn- 
sparingspotensial de har beregnet bare 
ved å løse oppgavene annerledes, viser at 
vi kan ha mye å hente gjennom å organi-
sere samfunnsoppgaver på en annen 
måte. Hvorfor skal Norge behøve 214 000 

Bypakkekonferanse med poli tikk i fokus

NLF-veteranene Arne Yri 
og Olav Kortnes fra NLFs 
lokalavdeling i Lier og 
Hurum er stadig på farten 
med skolebesøk. 

I løpet av høsten besøkte de Hegg  
skole og Tofte skole.

Det var duoens sjette skolebesøk da 
elever og lærere ved Tofte skole fikk en 
fin Venner på veien-gjennomgang i 
november. De inspireres av engasje-
mentet fra elevene, og er ikke i tvil om 
at det er en svært samfunnsnyttig inn-
sats NLF bidrar med ved å fremme 
trafikksikkerhet på skoler over hele 
landet.

Erfarne venner på veien i Buskerud

ARNE YRI: i skolegården på Hegg skole. Foto: Roy N. WetterstadOLAV KORTNES: i aksjon i klasserommet på Tofte skole. Foto: Roy N. Wetterstad

ROY N. WETTERSTAD rnw@lastebil.no0

ROY N. WETTERSTAD rnw@lastebil.no0
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flere offentlig ansatte enn vårt naboland, 
selv om de også har flere innbyggere enn 
oss? De klarer seg likevel uten bompenger 
for å finansiere et godt veinett.

NHO ved regiondirektør Nina Solli 
hadde en annen tilnærming til problem-
stillingen, og tok til orde for veiprising 
som alternativ til dagens bompenge-
system.

Viktig å være på banen  
om samferdselspolitikk og  
byplanlegging
I siste del av konferansen var det mer by-
planmessige tema som var oppe, spesielt 
hvordan nye tider og ny teknologi vil 
kunne påvirke utviklingen. NLFs  
næringspolitiske seniorrådgiver Thorleif 
Foss deltok på konferansen. Han mener 
det er viktig at NLF prioriterer å være til 
stede på denne type møteplasser. Det gir 
oss en anledning til å bidra med premisser 
som skiller seg fra det politikere og offent-
lige planleggere er vant til å få presentert. 
Det er en tendens til at disse miljøene ten-
ker svært likt, og de backer hverandre vel-
dig på eget virkelighetsbilde.

Bypakkekonferanse med poli tikk i fokus Komplett E134 
øst-vest-forbindelse 
bør komme 

Nå har Nye Veier lagt frem bereg- 
ninger som viser at de kan gjen-
nomføre en total fornyelse 
av øst-vest-forbindelsen 
mellom Oslo og Ber-
gen som kan reduse-
re reisetiden fra 
dagens om lag syv 
timer til godt under 
fire timer. De be-
krefter en verdifull 
samfunnsøkonomisk 
gevinst ved å satse på en 
moderne firefelts motorvei 
som i hovedsak følger dagens trase, 
og har 110 km/t fartsgrense.

Nye Veier har allerede indentifisert 
en kostnadsbesparelse på 20 prosent, 
og hevder det er mulighet for å spare 
ytterligere 10–20 prosent.

Topptung veikonferanse 
På en veikonferanse i regi av Hauke-
livegen AS, Kongsbergregionen og 
Vegforum øst-vest som ble arrangert 
på Kongsberg i november var NLFs 
regionsjef blant innlederne om E134 
i NTP-sammenheng. NLFs tema var 
transportnæringens reisetid, trafikk-
sikkerhet og økonomi. I tillegg innle-
det blant annet Kongsbergs ordfører 
Kari Anne Sand, fylkesordfører Roger 
Ryberg, statssekretær Tommy Skjær-
vold, ledere fra næringslivet, represen-

tanter fra Statens vegvesen, Samferd-
selsdepartementet og Nye Veier. På 

konferansens deltakerliste sto 
det politiske representanter 

fra alle nivå, inklusive 
ordførere og stortings-
representanter. I til-
legg en rekke admi-
nistrative ledere og 
representanter for  

næringsorganisasjoner 
og næringslivet. Fra 

NLF deltok også regionsjef 
Reidar Retterholt.

NLF med ros og ris 
NLF gjennomgikk de positive virk-
ningene god veier har for sikkerhet, 
miljø, transportøkonomi og samfunn-
søkonomi. Vi måtte imidlertid helle 
malurt i begeret for den sterke bom-
pengebelastningen med tre ganger så 
høy avgift for tungtransporten. Dette 
spiser opp mye av den transportøko-
nomiske gevinsten, og er en dårlig 
løsning som politikerne bør revurdere. 
I tillegg rettet NLF kritikk mot noen 
av løsningene som var valgt i Kongs-
berg. Blant annet slår rundkjørings-
virvaret i Kongsberg negativt ut for 
tungtransporten. Det at man må  
stadig opp og ned i hastighet øker 
drivstofforbruket og fører til unødven-
dig høy miljøbelastning.

Nye og utbedrede strekninger på E134 åpner i  
desember og på nyåret. Mælefjelltunnelen, ny trasé 
gjennom Kongsberg og noen andre forandringer vil 
redusere normal reisetid med om lag en halv time  
mellom øst og vest.

Erfarne venner på veien i Buskerud

ARNE YRI: i skolegården på Hegg skole. Foto: Roy N. Wetterstad

ROY N. WETTERSTAD rnw@lastebil.no0

NLF gjennomgikk  
de positive virkninger gode 

veier har for sikkerhet, miljø, 
transportøkonomi og sam-

funnsøkonomi.
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Region 4  Agder og Rogaland

Vi er særdeles glade for at  
så mange stiller opp på  
medlemskvelder. 

De siste ukene har vi hatt nærmere 300 
deltakere innom på arrangementene hos 
Vegvesenet i Haugesund og Stavanger, 
samt i Lyngdal og på Rolands i Kristi-
ansand.

Vegvesenet og utekontrollen har stått 
sentralt på flere av arrangementene. Det er 
viktig for SVV at den «største kunden» 
kommer tett på, får luftet sine meninger 
og kan komme med spørsmål og kommen-
tarer. Vi setter også pris på at Vegvesenet 
stiller opp for oss. Det er sunt for samar-
beidsklimaet, for vi er samarbeidspartnere.

Flere temaer
I tillegg har vi hatt gleden av foredrag av 
både teknisk guru Dag Nordvik hos NLF, 
utbyggingssjef Anne Stine Johnson fra 
Nye veier AS på E39 og ordfører Jan Kris-
tensen fra Lyngdal.

Forbundsleder Tore Velten deltok i  

Haugesund og Stavanger sammen med 
Fair Transport-nestor Eivind Karikoski. 
Det er viktig at det er korte linjer i en med-
lemsorganisasjon. Derfor er det godt å 
være tett på Tore med spørsmål og kom-
mentarer til NLFs arbeid.

I tillegg fikk vi dele ut merker til flere 

jubilanter. Tudor Rasmussen og Kåre 
Myrvang fikk begge 40-årsmerket. Kjell 
Haugland, Ole M. Merkesdal, Knut M. 
Molde og Thor A. Vigeland fikk alle 
25-årsmerket. Vi gratulerer.

Vi takker for frammøte, foredrag og losji. 

Lastebilkvelder med fantastisk oppslutning

HER DELER: Tore Velten ut blomster til medlemskapsjubilantene Kjell Haugland (25 år) og Tudor Rasmussen (40 år). 
Foto: Reidar Retterholt

REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no0



Leverandørenes Utviklings- og Kompetansesenter 
(LUKS) gjør en fantastisk, men nesten usynlig jobb for oss i 
region 4. Derfor fortjener de ekstra ros.

LUKS har aktive grupper både i Agder og Rogaland og arbeider med spørsmål knyt-
tet til varelevering. De har blant annet utarbeidet Bransjestandard for varelevering.

Dette skal resultere i et bedre arbeidsmiljø for all vår distribusjon. De har som mål 
å redusere belastningslidelser, yrkessykdom og ulykker hos distribusjonsansatte, som 
igjen gir økt effektivitet og ressursutnyttelse innen distribusjon.

De hjelper oss også med spørsmål knyttet til ekspertise for å optimalisere hente- og 
leveringsforhold, taler varetransportørenes sak hos de som setter rammebetingelsene 
for varetransport og informerer om kommende endringer i myndighetskrav blant 
annet på bakgrunn av Norges relasjon til EFTA, EU, EØS, CEN og ISO.

Årsmøte 2020 flyttes til helgen 6.-8. mars
Arrangementet for regionen vil være på «Quality» i Sørlandsparken, eller 
Scandic Sørlandet som det heter etter noen runder med navneskifte. Sett 
av datoene for en faglig og sosial helg med masse gode kollegaer.

GOD JUL 
til alle medlemmer og  
samarbeidspartnere!

Hilsen Rita Birkeland,  
Herman Berg og Reidar Retterholt

Takk til LUKS

JURG OG SVEN I LUKS: er uvurderlige ressurser for de medlemmer som har distribusjon som fagfelt. Her gjør de seg klar 
til foredrag under Logistikkdagen i Rogaland. Foto: Reidar Retterholt

Står vi foran 
et gjennom-
brudd på Ytre 
Ringvei?
I et dokument som er sendt til re-
gjeringen i forbindelse med rulle-
ringen av neste NTP fra Nye Veier 
AS, står det at Ytre Ringvei vil 
åpne i 2026, gitt visse forutsetnin-
ger. 

Nye Veier må sammen med Kris-
tiansand kommune kutte noen 
kostnader før det blir en realitet, 
men det nærmer seg. Kutter man 
fra 6,5 til 5,8 milliarder, går kan-
skje «spaden i jorda»?

I de foreløpige dokumenter med 
ferdigstillelse i 2026 heter det:

«De foreløpige konklusjonene 
baserer seg på at grunnforholdene 
er gode og at kommunen i kom-
mende planprosesser stiller seg bak 
de optimaliserte løsningene».

Så det hviler mye ansvar på Kris-
tiansand kommune. 

Et prosjekt til 5 – 6 milliarder vil 
utgjøre det største industriprosjek-
tet i byens historie. Og ringvirknin-
gene utgjør en tredjedel av kostna-
den. Det vil si butikker, lege, taxi, 
mat, drikke, klær vil bli omsatt for 
ca. 2 milliarder kroner. 

Kristiansand må benytte seg av 
muligheten nå før Nye Veier AS 
tilføres nye prosjekter. For da kan 
Ytre Ringvei havne bak i køen. Det 
er nå det skjer, Kristiansand!
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Region 5  Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

I november besøkte NLF 
Møre & Romsdal Sande, 
Tredal, Ålvundfjord og 
Løykja barneskole. Til 
sammen har 135 barn i 1. og 
2. trinn med lærere tatt del i 
trafikksikkerhetsprogrammet 
«Venner på veien».

Lærernes tilbakemeldinger er udelt po-
sitive. Særlig knyttet til den første delen 
av opplæringen, som foregår inne. Her 
får barna konkretisert en rekke trafikk-
situasjoner med bilmatte, lekebiler og 
legofigurer. Filmen «Stopp, se og vink» 
var også en øyeåpner. NLF fikk god 

kontakt med elevene og de var lydhøre 
og flinke til å svare på spørsmål.

Også opplæringen som foregår ute 
høstet lovord fra lærerstaben. Her kan 
både små og store lære noe nytt med tan-
ke på store kjøretøy og blindsoner. De 
praktiske øvelsene og at barna fikk sitte 
i kjøretøyet og erfare hvor vanskelig det 
er å se fotgjengere og biler i blindsonene 
ble spesielt trukket fram. Barna satte 
også stor pris på å få eget arbeidshefte, 
refleksvest og refleks.

Alle skoler takket for et veldig godt 
gjennomført opplegg og håper at NLF 
vil fortsette med dette i årene framover. 
Det er hevet over enhver tvil at initiati-
vet virker forebyggende med tanke på 
ulykker og risiko i trafikken. Både Aura 
Avis og Driva hadde i etterkant reporta-
sjer i sine aviser om besøkene.

En helt spesiell undervisningstime 
i trafikksikkerhet

POPULÆRE GAVER: Alle barn som gjennomfører Venner på 
veien-opplæring får et morsomt aktivitetshefte, refleks 
og refleksvest. Foto: Heidi Rudaa

ØYEÅPNER: Her står alle barna i blindsonen. Takk til T. Ottem Transport som stilte med sjåfør og bil. Foto: Heidi Rudaa

JAN OVE HALSØY nlfvest@lastebil.no0
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E16 Gudvangatunnelen 
hadde en fri høyde før tun-
neloppgradering på 4,5 meter. 
Samtidig var bredden på 
kjørebanene i tunnelen 3,0 
meter. 
Alle som har kjørt Gudvangatunnelen 
med lastebil og vogntog vet at tunnelen har 
vært krevende på flere måter. Veidekket var 
ujevnt og tunnelen virket mørk og smal. 
Opp gjennom årene har flere skadet både 
påbygg og speiler i tunnelen.

Dette ville Statens vegvesen gjøre noe 
med når de likevel måtte oppgradere tun-
nelen i henhold til Forskrift om minimum 
sikkerhetskrav til visse veitunneler (tunnel-
sikkerhetsforskriften). Gudvangatunnelen 
er en av mer enn 200 tunneler på Vestlan-

det som er omfattet av forskriften.
Etter en del diskusjoner mellom Statens 

vegvesen og Vegdirektoratet ble en tiltaks-
plan for oppgraderingen i Gudvangatun-
nelen godkjent. I tiltaksplanen ble det 
beskrevet at hver kjørebane i tunnelen 
skulle være minimum 3,25 meter bred. 
Det skulle også settes av plass til et bredt 
og «storbilvennlig» sinusfrest midtfelt. 
Tunnelen skulle i tillegg ha minimum 4,2 
meter fri høyde. Som kjent måles den frie 
høyden vertikal fra den hvite kantlinjen og 
opp mot tunneltaket. Laveste målte punkt 
i tunnelen danner grunnlag for skiltet fri 
høyde.

Den frie høyden i tunnelen ble etter 
kontrollmåling satt til 4,3 meter. Dette er 
også den høyden «høydehinderet» ved hver 
inngangsportal er montert på. «Kjørebok-
sen» i tunnelen blir ut fra disse målene 6,5 
meter i bred og 4,3 meter i høy. Høyde-

hinderet er en massiv konstruksjon som er 
boltet fast i tunneltaket. Ved sammenstøt 
vil deler av konstruksjonen vippes opp, for 
så å falle på plass igjen etter passering. 
Hinderet vil gi sjåfør skikkelig respons ved 
treff, og i tillegg kan kjøretøyet bli påført 
skade.

Alt utstyr i tunnelen som kabelbroer, 
belysning og ventilatorer har en større høy-
de over veibanen enn 4,3 meter.

Vi i NLF har etter innspill fra flere 
transportører belyst utfordringen som har 
oppstått etter at høydehinderet er montert 
ved portalene. Spesialtransporter har ofte 
høyder over 4,3 meter, det samme for blant 
annet biltransporter. Tilbakemeldingene 
så langt er at Statens vegvesen vegrer seg 
for å fjerne høydehinderet. De frykter at 
dette vil åpne for at for høye kjøretøy kjører 
inn i tunnelen og påfører tunnel eller ut-
styr i tunnelen skade.

E16 Gudvangatunnelen: Fri høyde 4,3 m etter tunneloppgradering

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

brilleland.no

Bestill synsprøveonline i dag!
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Region 6  Trøndelag

Den 21. oktober ble det 
arrangert et kick-off for 
Kunnskapspakke Gods i 
Trondheim. Dette som en 
oppfølging av Workshop 
Gods som ble arrangert  
27. mars på Stjørdal. 

Som nyvalgt politisk leder for Hoved- 
utvalg veg, ønsket Hallgeir Grøntvedt 
velkommen til kick-off. Etter kun to 
dager i stolen hadde han valgt å ta med 
seg Karin Bjørkhaug som støtte da hun 
har fulgt denne prosessen fra starten av. 
Hun er politisk leder for Hovedutvalg 

Transport og vil nok ha sterke meninger 
også om dette området. 

Fylkesdirektør for samferdsel Trønde-
lag, Erlend Solem, innledet om kunn-
skapspakken. Han pekte på forventet 

Den 22. oktober hadde 
NLF Trøndelag styremøte 
der vi behandlet spørsmålet 
om E6 mellom Åsen og 
Steinkjer. Der ble det fattet 
et vedtak.

Som kjent så fikk Nye Veier i oppdrag 
å se på hvordan en del av prosjektene i 
NTP kan gjennomføres, deriblant E6 
Åsen – Steinkjer. For ikke lenge siden 
presenterte de et forslag der de kan  
videreføre en firefelts motorveg med 
110 km/t fra Åsen til Steinkjer. 

Dette har skapt en del diskusjoner og 
motstand på Innherred. Spesielt er det 
hensynet til dyrkamark som engasjerer. 
Styret mener at E6 er blodåra gjennom 
Trøndelag og at nasjonale og regionale 
hensyn må gå foran. Likevel er det vik-
tig at jordvernet blir ivaretatt på en best 
mulig måte. Dette må sikres gjennom 
konstruktive planleggingsprosesser. 

Styret fattet vedtak om at NLF Trøn-
delag krever firefelts motorveg med 110 
km/t mellom Åsen og Steinkjer.

Nye Veier AS legger opp til  
gode løsninger
Leiv Sand Transport AS var vertskap og 
i forlengelsen av styremøtet ble det arran-
gert et åpent møte der Lars Bjørgård fra 

NLF Trøndelag kre ver firefelts motorveg med 
110 km/t mellom Å sen og Steinkjer

Kommentar:

Samfunnsansvar 
i styrerommet
Det er kanskje for tidlig å si at 
avsløringene rundt Vlantana blir 
årets julegave til den seriøse delen 
av transportbransjen, men det er 
lov til å håpe på at dette skal 
bidra til like konkurranseforhold i 
næringen. At det bør være en 
vekker for norske transportkjøpere 
er det nok heller ingen tvil om. Nå 
har de virkelig muligheten til å 
markedsføre at de tar avstand fra 
useriøse transportører på våre 
veger, at de tar et samfunnsan-
svar som bidrar til at alle får en 
tryggere hverdag på vegen. For 
styrene i norske bedrifter må det 
være godt å vite at man bidrar til 
at alle skal komme trygt hjem til 
jul. Vi har ingen å miste.

ROAR MELUM rm@lastebil.no0

ROAR MELUM rm@lastebil.no0

Kick-off for Kunnskapspa kke Gods

ETTER SIGNERING: av avtale mellom Trøndelag fylkeskommu-
ne SINTEF og NTNU, var det tid for håndtrykk og gode ord 
med på veien. Fra venstre: Karin Bjørkhaug (Krf), Hallgeir 
Grøntvedt (Sp), Beate Kvamstad-Lervold (SINTEF), Inge Hoff 
(NTNU) og Erlen Solem. Foto: Roar Melum

Vi ønsker 
alle en riktig 
god jul og et 
godt nytt år
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Nye Veier AS orienterte om prosjektene i 
Trøndelag. Han poengterte at det var 
mange utfordringer med vegbygging på 
Innherred. Jordvernet står sentralt, men 
bunnforholdene er også en kritisk faktor 
mange plasser. Når det gjelder hensynet 
til jordvernet så vil Nye Veier AS hele ti-
den jobbe for å finne de beste løsningene. 
Det legges også opp til insitamenter i 
kontraktene slik at man reduserer bruk av 
dyrket mark, både i byggefasen og i slutt-
produktet.

NLF Trøndelag kre ver firefelts motorveg med 
110 km/t mellom Å sen og Steinkjer

LARS BJØRGÅRD: fra Nye Veier ga oss en orientering om 
arbeidet med prosjektene i Trøndelag. Det var en del 
spørsmål knyttet til hva som vil skje dersom man 
bestemmer seg for å fortsette utbyggingen fra Åsen til 
Steinkjer. Foto: Roar Melum

vekst i godstransporten og at det meste 
vil komme på veg. Dersom vi ikke finner 
gode løsninger basert på fakta og kunn-
skap, er man stygt redd for at infrastruk-
turen ikke vil kunne ta imot denne øk-
ningen. Derfor er kunnskapspakke Gods 
nødvendig for at vi skal finne de gode 
løsningene for fremtiden. 

Trøndelag Fylkeskommune bidrar 
derfor med 2 millioner til et forprosjekt 
som gjennomføres av SINTEF og 
NTNU. Beate Kvamstad-Lervold, SIN-
TEF og Inge Hoff, NTNU ga oss en 
orientering om forprosjekt Kunnskaps-
pakke gods før avtalen ble signert. Det 
blir spennende å se hva som kommer ut 
av dette og det er ingen tvil om at vi 
trenger å tenke nytt når det gjelder 
håndteringen av gods.

Kick-off for Kunnskapspa kke Gods Hazidsamlinger i forbindelse med ny E6 i Trøndelag
Det er ingen tvil om at vi nærmer oss oppstart på de 
store prosjektene i Trøndelag. For Nye Veier AS og 
deres samarbeidspartnere har det selvsagt vært 
fullt trykk i lengre tid, men nå ser vi at det rører seg 
i marken også. 

Som en del av arbeidet gjennomføres såkalte Ha-
zidsamlinger der man samler forskjellige fagområ-
der og interessegrupper i den hensikt å redusere  
risiko i de forskjellige prosjektfasene og ikke minst i 
sluttproduktet. 

Bygger vi veg som bidrar til 0-visjonen? Gjennom 
slike samlinger går vi gjennom foreløpige planer for 
prosjektene og identifiserer uønskede hendelser som 
kan oppstå. Dette kan være hendelser som påkjøring 
av myke trafikanter til at nødetatene ikke kommer 
frem ved utrykning. 

Når så mulige hendelser er identifisert, blir disse 
vurdert med tanke på sannsynlighet, hvor ofte kan det skje og ikke minst hvor alvorlig utfallet kan bli. 
Deretter ser vi på hvilke tiltak som kan iverksettes for at risikoen skal bli akseptabel. Det hele ender opp i 
en sluttrapport som blir tatt med i beslutningsgrunnlaget for de endelige løsningene.

DEN 25. OG 30. OKTOBER: ble det gjennomført 
Hazidsamlinger for prosjektene Ranheim – Stjørdal 
og Kvithammar – Åsen. Byggherre er som kjent Nye 
Veier. Bildet er fra samlingen for Ranheim- Stjørdal 
der spanske Acciona er hovedentreprenør. Når det 
gjelder Kvithammar – Åsen så er det norske Hæhre 
som er hovedentreprenør. Foto: Roar Melum
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Region 7  Nordland, Troms og Finnmark

På Krokstrand ble over seks 
mil med ny E6 ble åpnet  
7. november. Dette var en 
gledens dag for alle som 
kjører strekningen Saltdal 
– Mo i Rana. 

Gledelig var det også at det ikke bare var 

den antikke brua på Krokstrand som om-
sider ble overflødig. Det var også at farlige 
svinger og krevende bakker plutselig var 
blitt historie.

Det har i mange år vært flott vei over 
Saltfjellet, som endte opp i en smal, svin-
gete og uoversiktlig veistrekning på vei ned 
mot Krokstrand. Dette har vært en veis-
trekning som har vært belastet med man-
ge uhell og ulykker, og det er derfor av stor 
trafikksikkerhetsbetydning at veien nå er 
modernisert.

Strekningen Krokstrand - Bolna er en 
del av Nord-Norges største veiprosjekt, 
med en prislapp på over 7 milliarder kro-
ner. Denne veiutbedringen gir foruten 
bedre trafikksikkerhet en raskere frem-
føringstid for våre medlemmer, da store 
deler at strekningen vil ha fartsgrense på 
90 km/t.

Statssekretær Allan Ellingsen gjorde 
den høytidelige snorkuttingen sammen 
med vegsjefen i Region Nord Turid Stubø 
Johnsen og Rana-ordføreren Geir Waage.

NLF sitter i styret i Sam-
ferdselsforum Nord (SFN). 
Forumet består av NLF, 
NHO, LO, EBA, MEF og 
NESO. Forumet jobber 
aktivt politisk for bedre 
uttelling på samferdselsin-
vesteringer til Nord-Norge. 
6. november var det styremøte i SFN for-
ut for møtet med stortingbenken fra 

Nord-Norge. Det ble et godt møte med 
gode diskusjoner rundt felles problemstil-
linger. Statsbudsjettet, hvor blant under-
finansiering av Nasjonal Transportplan 

og innføring av full avgift på HVO-diesel 
var en bekymring fra SFN overfor stor-
tingsrepresentantene. Vedlikeholdsetter-
slepet på fylkesveiene er et tema som også 
bekymrer både politikerne og SFN. Her 
fikk vi informasjon om at dette blir et 
tema ved rullering av Nasjonal Tran- 
sportplan hvor viktige fylkesveier vil få 
ekstra oppmerksomhet. 

Kortbanenettet, fiskerihavner som blir 
overført fylkene, samt fremtiden for 
dagens landslinjer for yrkessjåfører  
og anleggsmaskinførere sto også på agen-
daen. 

Historisk bru endelig pensjonert
NY OG GAMMEL: Her kan man se den nye Krokstrand bru, parallelt med den gamle. Foto: Marius Skjerve Staulen, Statens vegvesen

Møte med stortingsbenken fra Nord-Norge

FRANK LAURITZ JENSEN flj@lastebil.no0



Dialogkonferansen i  
Tromsø var et samarbeid 
mellom MEF, EBA og 
Statens vegvesen. Blant 
innlederne var Statens veg- 
vesen , Samferdselsdeparte-
mentet, Nye Veier, Troms og 
Finnmark fylkeskommuner 
og EBA som organiserer de 
fleste store riksentreprenører.

Mye av innledningene til Statens veg- 
vesen og Fylkeskommunen handlet om 
organisering av etatene etter nyttår, hvor 

fylkene skal overta det administrative og 
faglige ansvaret for fylkesveiene, samt 
Statens vegvesen som skal omorganiseres 
fra regioner til divisjoner.

Tromsø får da ansvaret for drift og ved-
likehold av alle riksveier i Norge siden  
ledelsen av denne divisjonen skal sitte der. 
Nye Veier har foreløpig ett prosjekt i Nord, 
Kvænangsfjellet hvor det blir oppstart i 
2020/21. 

I forbindelse med rullering av Nasjonal 
transportplan har de ønsket seg mange 
flere veiprosjekter i Nord. Statssekretær 
Alan Ellingsen varsler mindre ramme på 
neste NTP, samt at man ønsker å bruke 
mer på drift og vedlikehold av veiene. Han 
signaliserte også at Nord-Norgebanen 
foreløpig ligger tynt an, men de avventer 
videre utredninger før de tar stilling til 
prosjektet.

Representanten fra EBA som også er 
leder for Svevia i Norge mente at vinter-
driften langs veiene er blitt mye bedre nå 
enn da Statens vegvesen hadde egen drifts-
avdeling. 

NLF som var representert ved fylkes- 
leder i Troms Alf Erik Eliassen og region-
sjef Odd-Hugo Pedersen, påpekte at det 
fokuseres for mye på lavest mulig pris i 
forhandlinger mellom riksentreprenørene 
og underentreprenørene hvor våre med-
lemsbedrifter ofte er representert. Videre  
påpekte vi at prisene for å utføre brøyting, 
salting, strøing og høvling av veiene ofte er 
under selvkost for de som utfører det. Kon-
kurransen foregår derfor bare på fastpris-
delen av anbudet, og denne er ikke alltid 
like lett å beregne. 

FRANK LAURITZ JENSEN flj@lastebil.no0

NLF på dialogkonferanse i Tromsø

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

59NLF-MAGASINET 2019 • NR 8



60 NLF-MAGASINET 2019 • NR 8

Jubilanter:

50
15.01

Ole Johnny Skjerva, 2770 Jaren
50-åringen fra Jaren er en av mange poteter i transportnæringen. Siden karrierestarten i 2001 har han drevet med svært 
mye forskjellig innen transport, med en forankring innen kranbilkjøring. På fritiden er det fotball som står høyest på 
prioriteringslisten.

70
14.02

Jostein Omdal, 4463 Ualand
Jostein Omdal har vært aktiv lastebilsjåfør siden dagen han fylte 18 år. Etter førstegangstjenesten kjøpte han en Volvo N88 
med toakslet henger. Med denne begynte han å kjøre langtransport mellom Stavanger og Oslo, og etter hvert også Sverige, 
Finland og Danmark. Han har vært i yrket siden og er fortsatt aktiv i familiebedriften Omdal Transport. 

50
08.02

Rune Pedersen, 4250 Kopervik
Fra Rune startet som yrkessjåfør i 1990 har han både sett og gjort det aller meste. Det begynte med flytting og etter at han 
etablerte egen bedrift i 1998 fortsatte han med termotransport. I dag foretrekker han å jobbe med åpne traller og kjører alt 
fra maskiner, båter, rør og halm til utstyr til oljenæringen. Fellesnevneren er at det alltid er en Scania som trekker lasset. 

Som hobby oppgir Rune ganske enkelt «å ha en ren Scania og ren tralle». Det kaller vi entusiasme.

60
30.01

Hans Ivar Slåttøy, 8920 Sømna
Det er få transportører som høster like mye lovord langs vegen som Hans Ivar Slåttøy Transport AS. Fair Transport-bedriften 
drives av Hans Ivar Slåttøy, som også fyller 60 år i slutten av januar. Han startet å kjøre i 1980 og tok etter hvert over 
familiebedriften, som har røtter tilbake til midten på tredvetallet. Han beskrives som en dedikert og målbevisst leder som 

henger med i tiden. Men hva med fritiden? Jo, da trives han godt på fjellet eller på båttur.

60
19.02

Dag Magne Grødum, 4760 Birkeland
NLFs medlemsmasse består av mange «tømmermenn», og Dag Magne Grødum er en av disse. Han har drevet med tømmer-
transport helt siden 1980, den gang i en Volvo F89. I dag har han 3 tømmerbiler og 15 flisbiler, og driver kanskje ikke så 
overraskende med tømmer- og flistransport. Han har i tillegg vært styremedlem i NLF Agder siden 2007. Når han ikke dagene 

fylles av flis og tømmer tar han gjerne en tur i bobilen.

70
08.01

Trond Ove Skoglund, 9511 Alta
Hvis du kjører transport i vårt nordligste fylke er det ikke umulig at du har støtt på en bil fra TFT Frakt AS. Bak rattet sitter gjerne 
Trond Ove, som nå fyller 70 år. Selskapet startet han sammen med sønnen i 1992, men har nå overlatt den daglige driften til 
arvingene etter å ha kjørt lastebil i 50 år. Han tok nylig YSK-kurs og er innstilt på å jobbe som sjåfør i all overskuelig fremtid.

70
10.01

Vidar Lier, 1816 Skiptvet
Etter nærmere 50 år bak lastebilrattet, hvorav 40 var med egen bil, solgte Vidar sin siste Volvo FH i år og ble pensjonist. 
Han har kjørt for Vegvesenet i Østfold helt siden 1980 med brøyting, strøing, tipp og anlegg. Han har også vært kasserer i 
26 år i Indre Østfold Lastebileierforening og sittet i valgkomiteen i NLF Østfold i mange år. På fritiden har han pleiet 

båthobbyen siden 1985, er musikalsk oppegående og aktiv i et sangkor.

60
13.12

Heikki Kalevi Kananen, 80400 Ylämylly, Finland
Det er ikke uvanlig at NLF-bedrifter har virksomhet på tvers av grensen til nabolandene våre, og heller ikke uvanlig at både 
svenske og finske bedrifter driver transport med norske biler. Derfor er det også hyggelig at noen av våre naboer ikke bare har 
virksomhet her, men også velger å bli medlem av NLF. Finske Heikki Kananen har drevet med tømmerkjøring siden 1981 og 

utvidet driften til Norge i 2011. I dag har 60-åringen 14 biler i hjemlandet og to her til lands. Heikki tar gjerne et slag golf hvis det passer seg.



75
05.01

Torbjørn Hasvollseter, 2619 Lillehammer
Da Torbjørn begynte å kjøre for Posten i Oslo i 1963, var det ikke snakk om miljøstengte bygater i hovedstaden. Han har fått 
være med på en rivende utvikling innen lastebilteknologi og ikke minst vegutbygging som både bussjåfør, tippbilsjåfør og som 
langtransportarbeider med egen bil fra 1971 og frem til 2011. I dag nyter Torbjørn pensjonisttilværelsen på Lillehammer.

85
13.01

Jan Asbjørn Lauritzen, 9022 Krokelvdalen
Jan Asbjørn er en av de virkelig gamle «Vinterveiens helter». Han drev brøyting, asfaltkjøring og transport av fyllmasse for 
Vegvesenet og Mesta i flere tiår. Karrieren startet helt tilbake i 1962 og han kjørte egen bil i 32 år. Som pensjonist setter 
85-åringen stor pris på friluftslivet og ferdes fortsatt mye i naturen.

80
17.01

Dagfinn Brenna, 3414 Lierstranda
Dagfinn Brenna startet karrieren allerede i 1954 som hjelpemann hos sin far. I 1958 satte han seg bak rattet selv og kjørte helt frem til 2007. I løpet av 
den tiden har han kjørt både Austin, Scania og Volvo som han benyttet til anleggstransport. Han var engasjert lokalt i Lier og Hurum lastebileierforening 
på 60- og 70-tallet og fikk NLFs 40-årsmerke på Sundvollen i 2018. Som pensjonist bruker han mye tid på frivillig arbeid både innen ungdom og eldre.

80
10.02

Arild Solås, 8613 Mo i Rana
Lastebilkarrieren til Arild Solås startet høsten 1961 i en da ni år gammel Bedford. Året etter kjøpte han seg en splitter ny Mercedes 
322 og forble tro til merket frem til han sluttet som lastebileier i 1984. Han fortsatte likevel som formann i fylkesavdelingen i 
Nordland frem til 1994 og har vært et aktivt medlem i alle år siden. Han har også forfattet jubileumsboken om transportsentralen 

Rana, som er tilgjengelig for salg hos sentralen. 80-åringen holder seg sprek gjennom turer i skog og mark og som sanger i Selfors Mannskor.

• Dedikerte biler for transport av AdBlue®

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

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

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

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

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

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

Fødselsdager i januar

Fødselsdager i februar
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85 år
13. Lauritsen, 9022 Krokelvdalen

80 år
04. Kjell Undli, 2847 Kolbu
17. Dagfinn Brenna, 3414 Lierstranda
22. John Rathe, 7100 Rissa
28. Åge Lernæs, 7058 Jakobsli

75 år
05. Torbjørn Hasvollseter, 2619 Lillehammer
10. Gunnar Vinnord, 3350 Prestfoss
16. Bjørn Halvorsen, 3748 Sil
16. Bjørn A. Prytz, 1406 Ski
19. Arve Aasen, 6829 Hyen
19. Thorbjørn Johansen, 1305 Haslum
19. Olav Lauvstad, 6134 Lauvstad
22. Anders Lund, 972 Oslo
24. Lars Smedegård, 6885 Årdalstangen

70 år
01. Odd Nordgård, 7318 Agdenes
08. Trond Ove Skoglund, 9511 Alta

10. Vidar Lier, 1816 Skiptvet
17. Bjørnulv Haugen, 3748 Siljan
17. Sonny Nilsson, 7130 Brekstad
19. Steinar Enderød, 1591 Sperrebotn
27. Vidar Egil Lystad Nilsen, 2001 Lillestrøm

60 år
01. Oddvar Iveland, 4715 Øvrebø
01. Stein Olav Jensen, 8008 Bodø
01. Harald Kjørsvik, 6416 Molde
17. Bjørn Engen, 8908 Brønnøysund
18. Erik Finstuen, 2880 Nord-Torpa
23. Sigleif Pedersen, 9152 Sørkjosen
23. Frank Vestveit, 1394 Nesbru
24. Stig Sæther, 7263 Hamarvik
27. Britt Fladmark Holta, 1870 Ørje
30. Hans Ivar Slåttøy, 8920 Sømna

50 år
13. Johnny Solum, 3127 Tønsberg
15. Ole Johnny Skjerva, 2770 Jaren
17. Rune Jakobsen, 2618 Lillehammer
21. Linda Pettersen, 1621 Gressvik

80 år
10. Arild Solås, 8613 Mo i Rana
15. Kåre Erling Sødal, 4637 Kristiansand S

75 år
10. Steinar Nordskog, 3820 Nordagutu
10. Odd G Reinertsen, 4370 Egersund
19. Knut Haugsjå, 3855 Treungen
24. Knut Johansen, 9152 Sørkjosen

70 år
07. Bjørn A Eriksen, 3440 Røyken
10. Helge Finseth, 7990 Naustbukta
14. Jostein Omdal, 4463 Ualand
15. Palmer Høgvoll, 2849 Kapp
25. Bjørn Fjellmo, 2409 Elverum
26. Sigmund Kjemsås, 8658 Mosjøen
28. Svein Henriksen, 9309 Finnsnes

60 år
05. Mona Sanderød, 2019 Skedsmokorset
14. Bjørn Schei, 6652 Surnadal
17. Kjell Morten Trøan, 7718 Steinkjer

19. Dag Magne Grødum, 4760 Birkeland
20. Heikki Kananen, 2344 Ilseng
21. Rolf Erik Bakke, 4631 Kristiansand S

50 år
04. Svein Erik Johansen, 2032 Maura
08. Rune  Pedersen, 4250 Kopervik
16. Jo Inge Dyrendahl, 7100 Rissa
17. Kjell Håkon Jordskogen, 2760 Brandbu
24. Lars Vidar Ødegård, 1623 Gressvik
27. Hege Kalmo Funder, 3035 Drammen



NLF
TRUCK DEAL

Gjelder sandwich, wraps, salater, 
mexican, fisk-, kylling- og vegetarburger.

RABATT PÅ SUNNERE MAT!
25%



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 5: Raymond Nordvik raymond@hordredning.no 46 91 76 80

Region 6: Jo Roger Blengsli joroger@blengslibilberging.no 41 43 83 50

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

E-post Mobil E-post Mobil

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

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
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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


