
Å være Fair Transport-bedrift signaliserer at vi tar oppfølgingsarbeidet på alvor. 
Det er viktig å kunne være til stede og faktisk bistå lærlingene i det daglige, og ikke 
bare sende dem av gårde. – Hilde Nyhaven, Bendiks Transport. Side 16
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Hovedoppslaget i denne utgaven av NLF-Magasinet skulle vi  
ønske vi slapp å publisere. Vi husker alle «Grindgut-prosjektet»: 
IT-løsningen som skulle løse utfordringene med å holde over- 
sikten over bompasseringer og fakturering som ikke virket slik 
det skulle. Staten gikk til sak mot leverandøren IBM og tapte så 
det suste i retten og måtte betale flere hundre millioner i erstat-
ning. Resultatet kan ikke karakteriseres som noe annet enn en 
skandale og med rettens dom til grunn – innkjøpskompetansen 
kan umulig ha vært tilstrekkelig til stede. 

Nå kan mye tyde på at vi er i gang igjen. Denne gangen gjelder 
det trafikkdata. Det finnes nemlig en fellesnevner for all planleg-
ging og dimensjonering av utbyggingsprosjekter, verifisering av transportmodeller som 
benyttes i arbeidet med Nasjonal transportplan, planlegging av drif t og vedlikehold av 
vegnettet, samt utarbeiding av statistikk og beregninger knyttet til trafikkutvikling og 
miljøpåvirkning: Alt baserer seg på trafikkdata. Uten tref fsikker og pålitelig kunnskap om 
trafikken ute på vegene, mister myndighetene sitt aller viktigste verktøy for å fatte riktige 
beslutninger knyttet til utbygging av infrastruktur, miljø og trafikksikkerhet.

I 2012 iverksatte Vegvesenet et prosjekt som skulle resultere i et nytt og forbedret system 
for registrering, analyse og publisering av trafikkdata. Det ble satt et klart mål, som er 
definert gjennom Handlingsplan Trafikkdata 2013-2018: «Statens vegvesen skal kunne 
levere relevante vegtrafikkdata med kjent kvalitet som samfunnet etterspør på vegnettet.»

Åtte år og 395 millioner kroner senere har man i alle fall delvis lykkes med denne mål-
setningen: Kvaliteten er nå kjent. Dessverre er den ufattelig lav.

En gjennomgang av 234 tellepunkter ved noen av Norges aller viktigste hovedfartsårer 
viser et svært nedslående bilde: Det er ikke mulig å benytte dataene til å mene noe som 
helst om tungtrafikken. Det opereres nemlig med feilmarginer som er langt større enn 
andelen tunge kjøretøy på de samme strekningene. Ifølge Transportøkonomisk institutt 
(TØI) er det bare en tredjedel av tellepunktene som leverer pålitelige tall. Resten er rett og 
slett ubrukelige.

Vi vet nå at det er fattet beslutninger basert på feil grunnlag. Vi vet også at SVV er langt 
fra fornøyd – de karakteriserer det selv om «høyst beklagelig» og håper at de skal bedre 
seg «i løpet av våren». Når vi leser deres vurdering av årsakene til at dette har skjedd så 
tillater vi oss å tvile på om det blir bedre «i løpet av våren».

Har man brukt nærmere 400 millioner skattekroner på noe som fungerer så dårlig som 
dette, lukter det skandale lang veg.  

«Statens  
vegvesen skal 
kunne levere 

relevante veg- 
trafikkdata med 

kjent kvalitet som 
samfunnet 

etterspør på 
vegnettet.»

TIPS OSS
redaksjonen@lastebil.no
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Her er Volvos nye storselger i all sin prakt. 
Stikkordet er krom, krom og litt mer krom - i 
alle fall i grillen. Men akkurat som hos kon-
kurrentene er de største og viktigste nyhetene 
å finne på innsiden.

– FH-serien har vært en favoritt blant las-
tebilsjåfører i mange år, spesielt for de som 
tilbringer en god del av livet på vegen, sier 
Roger Alm, administrerende direktør i Volvo 
Trucks.

Heldigitalt instrumentpanel
Sjåførene vil mest sannsynlig finne seg godt 
til rette også i den nye generasjonen Volvo FH. 
For på innsiden er det mye snacks. Heldigitalt 
instrumentpanel med fire forskjellige skjerm-
visninger som måler 12 tommer, oppbeva-
ringsplass med bevegelsessensorstyrt belys-
ning, samt et 9-tommers sidepanel som 
tilvalg. Dette kan vise infotainment, naviga-
sjonshjelp, transportinformasjon og kame-
raovervåking.

En slankere og mer ergonomisk girspak 
gjør det lettere å bevege seg rundt inne i fø-
rerhuset, som i seg selv kan individualiseres 
på langt flere måter gjennom nye tekstiler og 
fargevalg.

Automatisk LED-fjernlys
Designmessig er det utvendig veldig lett å 
legge merke til den markante grillen, som har 
noe forskjellig utforming på basismodellen 
og FH 16. Begge har imidlertid de karakteris-
tiske V-formede frontlyktene, som nå er flyttet 
utover for å være i flukt med linjen på fører-
husdørene. Retningslysene er også flyttet til 
døren. 

En av de beste nyhetene for øvrige trafi-
kanter, er det adaptive fjernlyset, som man 
også kjenner fra personbilene. Systemet de-
aktiverer automatisk utvalgte deler av 
LED-fjernlyset når lastebilen nærmer seg mø-

tende trafikk eller et annet kjøretøy bakfra. 
Fjernlyset justeres når kameraet og radaren 
oppdager andre kjøretøy eller når kameraet 
oppdager endringer i lysmengden rundt las-
tebilen.

Sikkerhetsmessig vil nå EBS (elektronisk 
bremsesystem), som innehar kollisjonsvars-
ler med full autobrems og elektronisk stabili-
tetskontroll, komme som standard på samtli-
ge FH-er. Volvo Dynamic Steering, med 
kjørefeltvarsler og retningsstabilitet, er også 
tilgjengelig som ekstrautstyr.

Skikkelig grillfest med nye Volvo FH

FLERE SKJERMER: Hvis ikke et 12-tommers digitalt 
instrumentpanel er nok, kan du bestille bilen med et 
9-tommers sidepanel i tillegg. Foto: Volvo Trucks

VIKTIG STANDARDUTSTYR: Også basismodellen har den 
markante grillen. Hele modellrekken får automatiske 
LED-fjernlys og stabilitetskontroll som standard. Foto: 
Volvo Trucks

GRRRRRRRILLLL: Det blir ikke vanskelig å kjenne igjen nye Volvo FH langs vegen. Foto: Volvo Trucks
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Fra 1. mars ble det ti ganger så dyrt å bli tatt 
for å ha avholdt den regulære ukehvilen i bilen 
ved kontroller i Danmark. Myndighetene i lan-
det håper dette vil avskrekke både sjåfører og 
bedrifter fra å bryte reglene.

Danmark fremstår i stadig større grad som 
et foregangsland når det kommer til både inn-
førsel og håndhevelse av regelverk. Nylig kom 
det frem at de vil innføre et kabotasjeregister 
og straffe alle som tas for kjøring av kabotasje 
uten å forhåndsmelde transporten i et digitalt 
system. Nå vil de også stramme inn grepet 
rundt brudd på reglene knyttet til avholdelse av 
regulær ukehvil.

Legger på en null
Ifølge kjøre- og hviletidsreglene kan man ta 
den forkortede ukehvilen i bilen. Den regulære 
ukehvilen, som skal være på minimum 45 timer 
og foretas senest hver 14. dag, skal imidlertid 
avholdes utenfor kjøretøyet. Dette er et tiltak 
som er gjort for å hindre at sjåfører bor i bilene 
i månedsvis av gangen. 

Frem til nå har danskene straffet ukehvil-
brudd med bøter på 1 000 kroner for sjåføren 
og 2 000 kroner for bedriften. Det har imidlertid 
endret seg fra 1. mars. Da legger de rett og 
slett til en null.

DTL: – Høyere bøter er et klart signal
– Regjeringen er veldig opptatt av at lastebil-
sjåfører får bedre arbeidsvilkår og et bedre ar-

beidsmiljø hvor de ikke blir tvunget til å over-
natte i lastebilene, og det er positivt at et 
flertall i Folketinget også mener det, fortalte 
transportminister Benny Engelbrecht etter at 
forslaget ble ferdigbehandlet i det danske Fol-
ketinget like før jul.

Erik Østergaard er direktør i DTL, danskenes 
motstykke og nære samarbeidspartner til NLF. 
Han imøteser de høyere bøtesatsene og poeng-
terer at reglene er krystallklare.

– Det kan ikke være riktig at vi skal se sjåfø-
rer som bor i lastebilene i ukevis og månedsvis, 
hvor det spekuleres i å ikke overholde loven 
fordi bøtene er lave. Høyere bøter er et klart sig-
nal om at dette ikke aksepteres. Det er også et 
viktig sikkerhetsaspekt i skikkelig overnatting, 
slik at sjåførene kan hvile ut, sier Østergaard.

Tidobler bøte-
satsene for 
ukehvilbrudd 
i Danmark

Tyske medier rapporterer at en delegasjon 
fra Tesla har vært i hemmelige møter med 
regionale myndigheter med mål om å gi 
elektriske lastebiler unntak for kjørefor-
budet på søndager. Samtidig bygges en 
ny «Gigafactory» i Grünheide.

Møtet mellom Tesla og myndighetene i 
delstaten Brandenburg skal ifølge Busi-
ness Insider ha funnet sted i midten av 
februar. Agendaen skal ha vært omfat-
tende, men en av de mer oppsiktsvekken-
de punktene var Teslas ønske om å gi 
elektriske lastebiler unntak for kjørefor-
budet på søndager i Tyskland.

Normalt gjelder forbudet for alle god-
skjøretøy over 7,5 tonn på søndager og 
helligdager fra kl. 00.00 til 22.00, men 
utvides gjerne sommerstid til også å gjel-

de lørdager mellom 07:00 og 22:00. Unn-
taket er lastebiler som frakter ferskvarer, 
samt kombinerte transporter. Nå vil altså 
Tesla at unntaket også skal gjelde elek-
triske lastebiler.

Vil gi enorm salgsfordel
Ifølge Business Insider skal elbilprodu-
senten ha mottatt lovnader fra transport-
ministeren om at saken vil bli undersøkt. 
Tesla skal også være i gang med å forsø-
ke å innføre lignende kjøreforbudsunntak 
for elektriske lastebiler også i andre euro-
peiske land.

Hvis elektriske lastebiler gis mulighet 
til å kjøre når alle andre må stå stille, vil 
det unektelig gi Tesla og andre produsen-
ter en enorm salgsfordel. Det kan også 

bidra til å gi en raskere overgang til nul-
lutslippslastebiler i hele Europa, siden 
store deler av lastebiltrafikken på konti-
nentet allerede går gjennom Tysklands 
omfattende motorvegnett.

Antyder satsing på Tesla-lastebiler i Tyskland

SIKTER PÅ EUROPA: Med en ny gigafabrikk på 
trappene i Tyskland forsøker Tesla samtidig å gi 
elektriske lastebiler unntak for kjøreforbudet på 
søndager. Foto: Tesla Motors

HØYERE BØTER: Danskene vil motvirke at bedrifter tvinger sjåfører til å bo i bilene i månedsvis av gangen. Derfor 
tidobler de nå bøtesatsene for ukehvilbrudd. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen

GODT MOTTATT: Direktør i 
DTL, Erik Østergaard,ønsker 
de høyere bøtesatsene for 
ukehvilbrudd velkommen. 
Foto: Stein Inge Stølen
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Ved hjelp av avansert måle-
utstyr, erfaring og instinkt 
plukket Vegvesenets kontrol-
lører ut 77 734 tungbiler til 
utvidet kontroll i løpet av 
fjoråret. Av disse ble det 
avdekket feil og mangler ved 
hele 45 prosent, en oppgang 
fra 40 prosent i 2018.

– Ved å luke ut de kjøretøyene og førerne 
som ikke har ting i orden, gjør vi forhol-
dene bedre for alle de yrkessjåførene som 
følger regelverket, sier den nye lederen for 
utekontroll i Statens vegvesen, Kjetil 
Wigdel.

Kjøreforbud ved hvert fjerde tilfelle
27 prosent av alle kontrollerte fikk kjøre-
forbud fram til feil eller mangler var rettet 

opp. Noen ble stående lenge på en av lan-
dets kontrollplasser.

– De som får kjøreforbud for å ha hyller 
og juggel i frontruta
som hindrer sikten 
til sjåføren, kan 
rette opp dette 
forholdsvis raskt. 
Det er verre med 
de som har al-
vorlige tekniske 
feil eller som 
må bytte 
f lere 

dekk før de får kjøre videre. Det er flere 
tilfeller av at tungbiler må berges til verk-
sted og repareres der før de får slippe ut i 
trafikken igjen, sier Wigdel.

Kontrollørene fra Statens vegvesen 
sjekker også at tungbilførerne følger re-
gelverket for kjøre- og hviletid. I fjor ble 
det kontrollert kjøre- og hviletid til over 
13 000 førere langs vegen. 41 prosent 
hadde mangler som ble påpekt. 913 føre-

re hadde brudd som gjorde at de fikk 
kjøreforbud og ble pålagt hvil på ste-

det. 1 236 sjåfører hadde over-
trådt reglene så grovt at de ble 
anmeldt.

Kontroll:

Vegvesenet 
har økt treffprosente n

VIL HA 100 PROSENT TREFF: Kjetil 
Wigdel er avdelingsdirektør for 
utekontroll i Statens vegvesen. 
Han er fornøyd med forbedrin-
gen, men gir seg ikke før etaten 
treffer blink ved samtlige de 
velger ut til kontroll. Foto: 
Stein Inge Stølen

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0
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Vegvesenet 
har økt treffprosente n

Enda flere kontroller totalt
I tillegg til de 77 734 fullverdige tungbil-
kontrollene, ble det registrert over 81 000 
forenklede kontroller i løpet av fjoråret.

– En forenklet kontroll betyr at bilene 
blir sjekket for overlast, vinterutrustning 
og at kontrollørene foretar en visuell sjekk 
av kjøretøyet. De lytter og lukter også for 
å avdekke eventuelle feil ved motor og 
bremser. I en fullverdig tungbilkontroll 
går man grundigere til verks. Da blir også 
førerens dokumenter sjekket, lastsikring 
blir kontrollert og det foretas en noe mer 
inngående teknisk kontroll, for eksempel 
bremseprøve, forklarer Wigdel.

Understreker behov for nyansering
NLF-direktør Geir A. Mo berømmer 
kontrollinnsatsen og håper den risikoba-
serte kontrollstrategien fortsetter med 
uforminsket styrke. Samtidig mener han 
Vegvesenet fortsatt må bli bedre på å ny-
ansere bildet når de offentliggjør tall fra 
kontrollstatistikkene.

– Det hører med til historien at mange 
kjøretøy vinkes videre uten å tas ut til 

kontroll i det hele tatt. Hvor mange kjø-
retøy dette gjelder, har ikke Statens veg-
vesen data på. Det er derfor ikke mulig å 
benytte kontrolltallene som et grunnlag 

for å mene noe om andelen feil og man-
gler ved tunge kjøretøy som ferdes i tra-
fikken generelt.

LUKER UT VERSTINGENE: Kontrollene til Statens vegvesen blir stadig mer treffsikre. Her sjekker Bjørn Uno Rogneby 
tilstanden på bremsene på en polsk semitrailer. Foto: Stein Inge Stølen

 Antall Antall Antall Antall Antall
 kontroller med feil kjøreforbud gebyr anmeldelser
  og mangler

Nordland, Troms
og Finnmark 10 004 2 940 1 494 947 79

Trøndelag 
og Møre og 
Romsdal 12 345 5 346 3 134 1 405 191

Sogn og 
Fjordane,
Hordaland, 
Rogaland 16 556 7 657 4 588 1 902 304

Agder, 
Telemark,
Vestfold og
Buskerud 8 169 4 476 2 862 1 268 156

Østfold, Akershus,
Oslo, Hedmark og
Oppland 30 660 14 186 9 106 4 571 509

NORGE 77 734 34 605 21 184 10 093 1 239

Her er
kontrolltallene
for 2019

STADIG BEDRE: 
Risikobasert 

kontrollutvelgselse gir 
avkastning. 

Kontrollørene bruker 
stadig mer tid på de 

useriøse, og stadig 
mindre tid på de som 
har orden i sysakene. 

Her fra en storkontroll 
på Taraldrud i 2019. 

Illustrasjonsfoto: Stein 
Inge Stølen
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Rekruttering:

DEDIKERT: Elen Nyhaven (19) er godt over 
gjennomsnittet interessert i lastebilfaget. Det 
skinner gjennom når en tilbringer noen timer med 
yrkessjåførlærlingen. Foto: Stein Inge Stølen
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Elen (19) tar 
tyren ved 
hornene

Yrkessjåførlærling Elen Nyhaven
fra Birkeland er en av seks som er 
valgt ut til å være ambassadør for 

transportfaget. Bak den sindige 
sørlendingsfasaden skjuler det

seg ei beintøff lastebiljente
som er flasket opp med

okseridning og tømmer-
hugging. 
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Rekruttering:

– Det beste minnet jeg har 
så langt, det tror jeg kommer 
til å sitte i en stund. Det var 
den første dagen da jeg fikk 
kjøre helt alene, forteller 
Elen Nyhaven med et  
drømmeaktig blikk. 

NLF-Magasinet har fått lov bil å bli med 
lærlingen i Bendiks Transport ut på dis-
tribusjonsoppdrag i en 27-tonns Scania R 
560. 

Det er veldig fort gjort å glemme at hun 
knapt er 19 år når en sitter på som passa-
sjer i lastebilen. Selv i pøsregn og sidevind 
med storm i kastene på E18 har hun hvi-
lepuls og et stort smil om munnen mens 
hun fortsetter å fortelle:

– Jeg hadde vært utplassert på kranbil 
en stund og hadde ikke fått kjøre selv 
enda. Så, en mandags ettermiddag fikk 
jeg bare beskjed om at bilen sto klar, jeg 
skulle kjøre distribusjon til Evje. Det var 
en helt fantastisk følelse, både det å legge 
ut på vegen alene for første gang, men 
også å få den tilliten fra arbeidsgiveren.

– Har falt pladask for alt sammen
Tilfeldighetene skal ha det til at det er 
den samme ruten Elen kjører i dag, fra 
Lillesand til Evje, med varer til Europris. 
Underveis får NLF-Magasinet anledning 
til å bli bedre kjent med jenta som er en 
av seks nye lærlingeambassadører i pro-
sjektet «Følg drømmen, ikke strømmen». 
Sammen skal de vise norsk ungdom hvor-
dan det er å velge yrkessjåførfaget.

Scaniaen har ikke rullet mange kilome-
terne før NLFs utsendte kan slå en ting 
helt fast: En bedre talsperson for sjåfør-
yrket og lastebilnæringen forøvrig er det 
vanskelig å oppdrive. For Elen er ikke 
bare stødig bak rattet.

– Å være yrkessjåfør handler ikke bare 
om det å kjøre lastebil, det er jo mye annet 
også. Og jeg har falt pladask for alt 
sammen.

Hun forteller med stor innlevelse om 
hvordan hun allerede fra barneskolealde-
ren begynte å interessere seg for alle fa-
settene i lastebilnæringens hverdag: 

Regnskap, drift og vedlikehold av kjøre-
tøy, mekanikk, teknologi, kjøreatferd og 
ikke minst trafikksikkerhet. Viktigheten 
av sistnevnte har hun også fått erfa-
re tett på.

– Faren min kjører 
tippbil og ble en gang 
utsatt for en velt. 
Han skadet seg 
stygt, men kom seg 
heldigvis tilbake i 
jobb. Etter det ble 
jeg veldig opptatt 
av HMS-arbeid, 
selv om jeg bare var 
åtte år gammel.

Red på sauer, okser 
og hest
Det er påfallende mange jenter i lastebil-
næringen som også har et forhold til hest. 
Elen er ikke et unntak. Hun har vokst 
opp på gård med store dyr rundt seg på 
alle kanter. Og hun har ridd på det aller 
meste, fra sauer til okser og hester.

– Men jeg har også brukt dem som 
trekkdyr. Først fikk jeg sauene til å trek-
ke leker og vogner. Så gikk jeg over til 
ku, men de ville ikke dra noe særlig og 
var ikke så morsomme å ri heller siden 
de hadde så spiss rygg. Derfor begynte 
jeg med okse i stedet. De var mer lydige 
og bedre å sitte på. 

Elen forteller alt dette som om det er 
helt normalt å ri på okser.

– Favoritten min var oksen Odd. Han 
var diger, sikkert nærmere tonnet.

– Lastebil er enklere 
enn hester

Etter hvert gikk hun 
over til hester, som 
hun også bruker 
som arbeidsdyr på 
gården. Elen tar 
gjerne med seg 
motorsaga og drar 

ut i skogen, og da er 
det kjekt å ha en 

gamp som kan trekke 
tømmeret ned til sivilisa-

sjonen igjen.
– Jeg vil påstå at lastebil er enklere 

enn hester. For lastebilen gjør alltid det 
du ber om. Det gjør ikke alltid hesten. Jeg 
har ramlet av noen ganger, og en gang ble 
jeg slept etter stigbøylen i en kilometer. 
Jeg har også blitt tråkket på. Men de aller 
fleste opplevelsene med hest har vært 
gode.

Det er hevet over enhver tvil at Elen er 
hakket tøffere enn de aller fleste, både 
jenter og gutter medregnet. Likevel opp-
levde også hun at det var vanskelig å ta 
valget om å bli  yrkessjåfør.

– Selv om jeg kommer fra en 

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

Først fikk jeg sauene til å 
trekke leker og vogner. Så gikk jeg 

over til ku, men de ville ikke dra noe 
særlig og var ikke så morsomme 

å ri heller siden de hadde så 
spiss rygg. Derfor begynte jeg 

med okse i stedet.

RIKTIG LASTFORDELING: Elen passer nøye på når hun laster bilen slik at vekten blir riktig fordelt. Sikkerhetstankegangen 
har hun hatt med seg siden hun var barn. Foto: Stein Inge Stølen
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Rekruttering:

lastebilbedrift var det ikke gitt at jeg skul-
le velge samme retning. Faren min startet 
eget transportfirma i en vanskelig tid. Jeg 
møtte aldri motstand, men jeg fikk nok 
høre at jeg kanskje burde tenke meg om 
både en og to ganger før jeg tok valget.

Byttet utdanning i siste liten
Det verste var likevel tilbakemeldinger fra 
venner og bekjente på samme alder.

– Jeg hadde alltid vært skråsikker på at 
jeg skulle bli yrkessjåfør, men jeg fikk en 
liten knekk i tiende klasse da jentene i 
klassen sa: «Herregud, skal du virkelig 
det?».

Presset fra vennene ble en tung bør å 
bære.

– Siste kvelden før fristen til å søke sko-
leplass gikk ut 1. mars var jeg forferdelig 
trist og lei meg. Da logget jeg meg på PC-
en og byttet i siste liten fra service og 
samferdsel til restaurant- og matfag.

Selv om hun senere skulle ombestemme 
seg, angrer hun ikke på valget i dag.

– Jeg begynte på restaurant- og matfag 
fordi jeg var redd for å ta et utradisjonelt 
yrkesvalg. Samtidig fikk jeg mye ut av det 
året, før jeg til slutt fulgte magefølelsen 
og byttet. Jeg håper nå at både jeg og an-
dre sjåførjenter kan stå frem og vise at det 
ikke er noe å være redd for.

Trives i utfordrende værforhold
Vinden tar seg opp og det river og sliter 
i lastebilen, uten at Elen lar seg prege 
nevneverdig av det. Med små korreksjo-
ner på rattet flater hun ut ujevnhetene og 
gjør kjøreturen silkemyk. 

– Det er fint å få kjenne på litt for-
skjellig vær- og føreforhold. En må jo 
erfare det. Sånn som i dag så tenker jeg 
at det er greit å bare ta det helt med ro.

Hun nikker mot vogntoget som ligger 
foran.

– Han der er tung, så nå går det bare i 
70. Men det er ingen vits i å kjøre forbi. 
Med en skapbil i sidevind kan det fort 
oppstå skumle situasjoner.

Etter hvert tar vi av E18 og legger ut 
på småvegene opp mot Evje.

– Hør den flotte V8-lyden, sier Elen 
med et glis mens hun bearbeider motor-
bremsen inn mot en rundkjøring.

ARBEIDSPLASSEN: Det er her Elen trives best – ute på vegen bak rattet på en Scania. Helst med en V8-motor under 
setet. Foto: Stein Inge Stølen
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Vil få bort de dårlige holdningene
Når en får Elen i snakk om fordommer 
mot jenter i typiske mannsyrker, er det 
fort å glemme at hun i bunn og grunn er 
en rolig og sindig sørlending.

– Jeg vil få bort de dårlige holdninge-
ne. Jeg kjenner at det koker når jeg snak-
ker om det, sier hun og ler.

Da hun ble spurt om å bli med som 
ambassadør i «Følg drømmen, ikke 
strømmen»-prosjektet, takket hun umid-
delbart ja.  

– Da jeg fikk høre om Julianne Brox 
og begynte å følge prosjektet på Face-
book, tenkte jeg: Jøss, det er jo akkurat 
det jeg har hatt lyst til å gjøre! Å få lov 
til å motbevise alle fordommene om å 
være jente i dette yrket, det er kjem-
pestas.

Vil motbevise cowboy-stempel
Og hun har ikke tenkt å stoppe med for-
dommene mot jenter i yrket. Hun vil 
gjøre noe med samfunnets fordommer 
mot lastebilsjåfører i sin helhet.

– Dette har jeg irritert meg over siden 
jeg var bitteliten. De aller fleste har vel-
dig lav forståelse for hvordan hverdagen 
som yrkessjåfører er, og kanskje spesielt 
for de som kjører langtransport. Å være 
vekke i jobbsammenheng når man er 
yrkessjåfør kan jo sammenlignes med å 
jobbe på oljeplattform. Det er mange 
yrker hvor reising er en selvsagt del av 
hverdagen, likevel blir sjåførene trukket 
frem som et negativt eksempel.

Hun tror mye handler om det hun be-
skriver som cowboy-tilstander på 80-tal-
let.

– Da var det mye useriøs drift og man-
ge som ikke fulgte reglene. Den perio-
den sitter nok fortsatt i og gjør at yrket 
den dag i dag har et ufortjent negativt 
omdømme. 

Elen tar en liten kunstpause, før hun 
legger til:

– Det omdømmet skal jeg være med 
på å snu.

DRØMMER OM G-SERIE: I lærlingetiden kjører Elen en 
Scania R560 distribusjonsbil. Drømmen er imidlertid å 
kjøre kranbil, og da står G-serien til høyre i bildet svært 
høyt i kurs. Foto: Stein Inge Stølen

LIKER UTFORDRINGER: Regn, sol, storm eller vindstille – eller alt på en gang, som på denne dagen – Elen trives på jobb 
uansett. Utfordrende vær- og føreforhold tar hun på strak arm. Foto: Stein Inge Stølen
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– Det er få som har det så på stell som i 
Bendiks Transport. Jeg ble stoppet i kon-
troll i forrige uke, og da kunne jeg bare gi 
fra meg denne. 

Elen Nyhaven henter frem en perm 
prydet med et bilde av seg selv foran las-
tebilen hun kjører til daglig. Inni finner 
hun alle dokumenter som kan være rele-
vant for Statens vegvesen, samt kontakt-
informasjon og sikkerhetsanvisninger om 
noe skulle skje langs vegen. 

– I en så variert hverdag som yrkessjå-
fører har, oppstår det jo noen uforutsette 
utfordringer innimellom. Og er det noe 
som skjer, så har du alltid noen å ringe.

Daglig leder bistår «på gulvet»
Det er slett ikke tilfeldig at 19-åringen 
valgte å søke lærlingeplass hos akkurat 
Bendiks Transport i Lillesand.

– Først og fremst handler det om at jeg 
har kjent til bedriften hele livet. Oldefa-
ren min, Sigmund Repstad, var faktisk 
den første som kjørte for Bendiks. Men 
det er også fordi jeg vet at bedriften er 
seriøs og at de er gode på å satse på nye 
folk.

I dag følger Bendiks Transport opp tre 
sjåførspirer. Ved siden av Elen Nyhaven 
har de også lærlingen Christian Jacobsen 
(19), samt Vegard Falck Grønland (18) 

som er på utplassering fra Sam Eyde VGS 
i Arendal.

Nede på lageret er samtlige godt i gang 
med å laste opp biler for faste distribu-
sjonsruter. Daglig leder Robert Birkeland 
bistår og gir gode råd om håndtering av 
gods og fordeling av last på bilen under-
veis.

– Jeg er ikke fornøyd med mindre jeg 
går hjem med svarte never hver dag. Det 
er det jeg trives best med, sier bedriftsle-
deren. I løpet av karrieren har han «fos-
tret opp» mange av sjåførene som i dag 
jobber i Bendiks Transport.

Fair Transport:

Tryggere rammer 
for lærlingene med 
Fair Transport
Stadig flere transportselskaper velger å ta rekrutteringen på 
alvor og satse på lærlinger. En av de som har sett verdien i 
dette, er Bendiks Transport i Lillesand. Og etter å ha gjen-
nomført Fair Transport-sertifisering har de bare blitt en enda 
mer ettertraktet praksisplass.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

ALT PÅ STELL: Nylig ble Elen Nyhaven stoppet i kontroll. 
Da viste hun bare frem denne permen, og så var alt i 
orden. Som det skal være i en Fair Transport-bedrift. 
Foto: Stein Inge Stølen

VARIASJON ER VIKTIG: Hilde Nyhaven er opptatt av at 
lærlingene skal få litt variasjon i hverdagen, og prøve 
forskjellige transportformer før de bestemmer seg for en 
retning. Foto: Stein Inge Stølen
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Får smake på forskjellige oppgaver
Nylig fikk også bedriften godkjent sin 
Fair Transport-sertifisering. Dette inne-
bærer at de kan dokumentere en rekke 
parametere knyttet til trafikksikkerhet og 
miljø, og ikke minst sosialt ansvar – her-
under oppfølging av ansatte. Dette gir 
lærlingene en enda større trygghet i hver-
dagen. 

– Å være Fair Transport-bedrift signa-
liserer at vi tar oppfølgingsarbeidet på 
alvor. Det er viktig å kunne være til stede 
og faktisk bistå lærlingene i det daglige, 
og ikke bare sende dem av gårde. De skal 

føle seg ivaretatt og vi må være tilgjenge-
lig for spørsmål og rådgivning når beho-
vet oppstår, forteller administrasjonsleder 
Hilde Nyhaven.

Hun er spesielt opptatt av at lærlingene 
skal få prøve seg i forskjellige transport-
oppgaver.

– Mange har sett seg ut en spesiell 
transportform, det være seg kran, distri-
busjon, anlegg eller langtransport. Jeg 
tror det er viktig at man får smake på alt. 
Da kan man få øynene opp for nye og 
interessante oppgaver.

Dette kjenner lærlingene seg igjen i. 

Elen har nettopp gått fra å være utplassert 
på kranbil til å prøve seg innen distribu-
sjonskjøring.

– Det som er veldig bra med Bendiks, 
er at man får prøve litt av alt. 

Satser også på folk de ikke beholder
Christian har på sin side for lengst be-
stemt seg for en ting: Han skal slett ikke 
bli yrkessjåfør. Han skal nemlig bli tung-
billærer.

– Det har vært drømmen helt siden jeg 
var 5-6 år gammel. Bestefaren 
min var også tungbillærer, og 

GODT MILJØ: Daglig leder Robert Birkeland (til 
venstre) er over gjennomsnittet interessert i 

rekruttering. Det er en viktig årsak til at Hilde 
Nyhaven, Christian Jacobsen og Vegard Falck 

Grønland trives på jobb. Foto: Stein Inge Stølen
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Fair Transport:

både moren min og onkelen min er tra-
fikklærere og sensorer.

Å satse på lærlinger som ikke har tenkt 
å gjøre videre karriere i bedriften, ser 
Hilde Nyhaven ingen problemer med.

– Vi satser på alle, så lenge det er bra 
folk. Det er uansett viktig å få engasjerte 
mennesker inn i næringen. I Christians 
tilfelle så vil jo han etter hvert bistå til å 
lære opp enda flere yrkessjåfører, så det 
ser vi bare som en bonus.

– Får mer og mer 
lyst til å jobbe her
Vegard har enda 
ikke lappen i 
havn, men får 
inntil videre være 
med ut på leve-
ringsoppdrag og 
bistår i arbeidet på 
terminalen.

– Jeg begynte her 
for tre uker siden. Og 
for hver dag som går får 
jeg egentlig bare mer og mer 
lyst til å jobbe her.

Han har vært bitt av yrkessjåførbasillen 
helt siden han som Meny-ansatt fikk sit-
te på med distribusjonsbilen som leverte 
varer til butikken.

– Så fikk jeg være med på bilen i et 
halvt år, og da var jeg solgt.

Ikke uventet er det distribusjonskjøring 
som står øverst på ønskelisten til Vegard. 
Men i tråd med opplæringstankegangen 
hos Bendiks Transport skal han få prøve 
seg også innen andre transportformer.

«Sørlandsfenomenet»
Den beste måten å måle en lærlingebe-
drift på, er hvordan de takler de situasjo-
nene der lærlingene kommer ut for uhell.

– Når man kjører til Oslo fra Sørlandet, 
hender det ofte at en går tom for kjøre- og 
hviletid akkurat idet en nærmer seg byen. 
Hvis en da i tillegg blir stående i kø, kan 
det skape mye stress for uerfarne sjåfører 
som leter etter et trygt sted å ta hvilepau-
sen, forklarer Birkeland. 

Elen Nyhaven var ute for akkurat dette 
«Sørlandsfenomenet» for en tid tilbake. 

– Klokka var ti på kvelden, så den ver-
ste køen burde ha vært borte. Derfor 
tenkte jeg at det ville gå bra å kjøre inn til 
byen uten å stoppe. Men så hadde det 

FØLGER OPP: Bendiks Transport tar ikke på seg flere lærlinger enn de har kapasitet til å følge opp på en god måte. Og det gjør de, takket være en dedikert ledelse bestående av (fra venstre) Robert Birkeland og 
Hilde Nyhaven. Foto: Stein Inge Stølen

IKKE PÅ LATSIDEN: Robert er ingen kontorrotte og bistår 
helst lærlingene på lagergulvet. Han er ikke fornøyd med 
mindre han går hjem med svarte never. 
Foto: Stein Inge Stølen

GØY PÅ JOBB: Christian Jacobsen føler seg svært godt 
ivaretatt hos Bendiks Transport. Foto: Stein Inge Stølen

Å være Fair Transport- 
bedrift signaliserer at vi tar  

oppfølgingsarbeidet på alvor. Det 
er viktig å kunne være til stede og 

faktisk bistå lærlingene i det 
daglige, og ikke bare sende  

de av gårde.
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vært et motorhavari, og jeg ble stående i 
kø helt fra Sandvika. 

Etter hvert gikk hun tom for kjøretid 
og måtte lete etter et lovlig sted å parkere.

– Jeg kikket på skiltene og hadde fullt 
fokus på å prøve å finne en bensinstasjon. 
Da glemte å tenke på høydebegrensnin-
ger. Foran meg var det ei bru, og under 
der gikk det først en ASKO-bil og deret-
ter en buss. Da tenkte jeg at det sikkert 
gikk bra, og valgte å kjøre. Og så skrapte 
jeg taket. 

Avvikshåndtering i praksis
Skaden på bilen var heldigvis ikke stor, 
men Elen var likevel ikke høy i hatten da 
hun stoppet på en Circle K og fikk låne 
en stige for å sjekke forholdene.

– Mens jeg sto oppå taket med sjefen på 
telefonen, kom plutselig parkeringsvakten 
og ba meg komme meg bort. Da var jeg 
rimelig langt nede, forteller hun med et 
smil.

I dag tar hun alltid hvilepausen i 
Drammen eller Lier-området, slik at hun 
aldri havner i samme situasjon igjen.

– Det er sånt man lærer av. Vi har alle 
gjort slike ting og det er viktig at man blir 
møtt på en god måte når det først har 
skjedd, sier Birkeland. 

I tilfeller som dette er det viktig å ha 
gode rutiner for avviksrapportering. Og 
akkurat her kommer en av hovedstyrkene 
i Fair Transport inn.

– Vi har lenge brukt NLFs kvalitetssys-
tem KMV, som igjen gjorde det enklere 
for oss å oppnå Fair Transport-sertifise-
ring. Det er innarbeidet faste retningslin-
jer når det kommer til håndtering av ufor-
utsette situasjoner. Også dette er det 
viktig at lærlingene får være med på, slik 
at de tar med seg rutinene videre.

Vil øke synligheten
Bendiks Transport har heller ikke tenkt 
å la Fair Transport være en hvilepute.

– Vi opprettet en ny befrakterstilling 
hvor hovedoppgaven var å følge opp Fair 
Transport-sertifiseringen. Dette arbeidet 
vil fortsette også fremover, forteller Ro-
bert.

Hilde forteller også at de ønsker å satse 
mer på synlighet overfor ungdommer som 
vurderer yrket.

– Vi har lyst til å bli enda flinkere til å 
stille opp når det er yrkesmesser og andre 

rekrutteringsarrangementer. Den beste 
måten å synliggjøre oss selv på er å ha 
med lærlingene våre og la dem møte  
andre som tenker på å bli yrkessjåfør. Det 
er jo tross alt ikke vi som kan si noe om 
trivselen i lærebedriften. Det må jo lær-
lingene selv fortelle om, avslutter hun.

FØLGER OPP: Bendiks Transport tar ikke på seg flere lærlinger enn de har kapasitet til å følge opp på en god måte. Og det gjør de, takket være en dedikert ledelse bestående av (fra venstre) Robert Birkeland og 
Hilde Nyhaven. Foto: Stein Inge Stølen

MENTOREN: Vegard og Christian lytter når Robert gir råd 
om håndtering av gods og fordeling av last på bilen.

NYE LOKALER: Bendiks Transport er lokalisert i nye og 
moderne lokaler i næringsområdet rett på nordsiden av  
E18 i Lillesand. Foto: Stein Inge Stølen

GOD REDSKAP: Lærlingene får kjøre «skikkelig» 
bil med V8-motor. Det demper ikke akkurat 
entusiasmen. Foto: Stein Inge Stølen

Dette er 
Bendiks Transport
Bendiks Transport, eller Bendiks 
Birkeland Transport og Sement- 
støperi AS, som det heter ifølge 
Brønnøysundregisteret, ble opprin-
nelig etablert i 1929 av Robert 
Birkeland, nåværende daglig leders 
bestefar. Men historien begynner 
egentlig fem år tidligere, i 1924.  
Da ble det etablert et støperi der 
hovedproduksjonen besto av 
takstein og sementblokker. I 1928 
begynte behovet for egentransport å 
melde seg, og det ble derfor kjøpt 
inn en lastebil. Året etter ble det 
etablert et eget transportfirma.

Frem til 1976 het bedriften Birke-
land Transport og Cementstøberi. 
Men ved omlegging til aksjeselskap 
ble det valgt å benytte fornavnet til 
daværende bedriftsleder Bendiks 
Birkeland, Robert Birkelands far. 
Som Robert selv forteller: «Alle som 
var innom spurte bare etter Bendiks 
uansett. Så hvorfor ikke bare kalle 
bedriften Bendiks?»

I dag er Bendiks Transport lokalisert 
i moderne lokaler i Lillesand og har 
48 ansatte, hvorav 44 er sjåfører.
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Nylig ble det innført 
endringer i regelverk og 
forståelse av arbeidstid i 
transportnæringen. På NLFs 
tariff- og arbeidsgiverkonfe-
ranse 25.-26. mars får du 
siste nytt fra landets beste 
ekspertise på området, i 
tillegg til å få bryne deg på 
praktiske oppgaver knyttet 
til viktige problemstillinger. 

– Det er mange fallgruver når det kom-
mer til dette med arbeidstid. Heldigvis 
består NLFs medlemsmasse av mange 
profesjonelle aktører som tar dette på 
høyeste alvor. I tillegg har vi mye eksper-
tise på NLF-huset på akkurat dette feltet, 
som igjen kommer medlemmene til gode, 
forteller seniorrådgiver Olav G. Herman-
sen.

Han er ansvarlig for NLFs populære 
tariff- og arbeidsgiverkonferanse, som i 
2020 avholdes 25.-26. mars på Scandic 
Oslo Airport.

På konferansen vil advokat Robert 

Tariff- og arbeidsgiverkonferansen 2020:

Nå kan du lære av d e beste
Arbeidstidrelaterte utfordringer: 

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

BRED APPELL: Seniorrådgiver Olav G. Hermansen har 
ledet tariff- og arbeidsgiverkonferansen i en årrekke. Han 
tror programmet for 2020 vil appellere til både store og 
små bedrifter med arbeidsgiveransvar. Foto: Stein Inge 
Stølen
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Aksnes i Vectio AS presentere nylige 
endringer i regelverk og forståelse av ar-
beidstid. I tillegg vil Tom Martinsen, 
prosjektleder i Transportkompetanse AS, 
fortelle om de vanligste feilene som gjøres 
på området, og hvordan man kan unngå 
disse.

Praktiske oppgaver for deltakerne
– Vi gleder oss også til å høre fra visead-
ministrerende direktør Kristian Warholm 
i Hans Ivar Slåttøy Transport AS, som 
skal vise hvordan de setter opp effektive 
arbeidsplaner i transporthverdagen, sier 
Hermansen.

For å være sikker på at deltakerne får 

maksimal forståelse av regelverket, 
blir det lagt opp til gruppe-
oppgaver der man får 
servert praktiske utfor-
dringer knyttet til 
arbeidstid.

– Vi tror dette er 
et effektivt virke-
middel for å gi 
best uttelling av 
det faglige innhol-
det. Når det kom-
mer til arbeidstid er 
det viktig at man har 
en praktisk forståelse av 
utfordringene man støter på 
i hverdagen.

I tillegg til å bli oppdatert på arbeids-
tidsrelaterte problemstillinger, samt vik-
tige økonomiske og næringsmessige for-
hold, vil deltakerne få et unikt innblikk i 
hvordan seriøse bedrifter arbeider med 
rekruttering og involvering av de ansatte.

– Rekruttering blir et stadig viktigere 

tema for våre medlemmer. På konferan-
sen vil Gausdal Landhandleri presentere 
deres metode for å integrere nye sjåfører i 
bedriften, forteller Hermansen.

Gausdal Landhandleri har i dag nær-
mere 50 sjåfører og har tatt et tydelig 
standpunkt: De skal være best på frakt, 

både når det kommer til kvalitet, 
fleksibilitet og punktlighet. 

Slike mål blir vanskelige 
å nå om ikke alle trek-

ker i samme retning.
Så hvordan opp-

når bedriften så 
gode resultater? 
Dette, og mye 
mer, får du vite på 
NLFs tariff- og ar-

beidsgiverkonferan-
se som avholdes 25. 

og 26 mars.

Om tariff- og arbeidsgi-
verkonferansen:

I år er arrangementet lagt til Scandic 
Oslo Airport, like ved Oslo Lufthavn 
Gardermoen.

For mer informasjon og påmelding, gå 
inn på www.lastebil.no eller ta direkte 
kontakt med Olav G. Hermansen på 
e-post ogh@lastebil.no.

Nå kan du lære av d e beste

Vi tror gruppeoppgaver er et  
effektivt virkemiddel for å gi best 

uttelling av det faglige innholdet. Når 
det kommer til arbeidstid er det  
viktig at man har en praktisk  

forståelse av utfordringene man  
støter på i hverdagen

Arbeidstidrelaterte utfordringer: 

GOD INTEGRERING: Gausdal Landhandleri har valgt å ta 
fullt ansvar for transportleddet gjennom en flåte på 
rundt 35 lastebiler og nærmere 50 sjåfører. De stiller på 
NLFs tariff- og arbeidsgiverkonferanse for å fortelle 
hvordan man best integrerer nyansatte i bedriften. Foto: 
Stein Inge Stølen

POPULÆRT: Det har vært stinn brakke på tariff- og arbeidsgiverkonferansen de siste fire årene. Deltakerne melder 
tilbake at de får svært godt utbytte av innholdet. Foto: Stein Inge Stølen
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Teknisk hjørne:

Endringen er kommet som følge av at 
Vegdirektoratet har jobbet med løsningen 
i mange år, men ble utløst av daværende 
samferdselsminister som i september 2018 
innførte mulighet for kjøring med lastebil, 
dolly og semitrailer med 19,50 meters 
lengde. 

19,5 meter: Upraktisk i  
virkeligheten
Tanken var god, man kunne kjøre med 
19,50 meter og 50 tonn på det vanlige veg-
nettet, og forlenge draget på dollyen slik at 
man kunne kjøre inntil 60 tonn på mo-
dulvogntogvegnettet. Denne løsningen 
reagerte NLF umiddelbart på da dette 
kunne medføre merkelige løsninger for 
semitrailerne, noe som bekreftes av at det 
var nær ingen lastebileiere som bygget sli-
ke løsninger. 

Endringen som nå foreligger er det NLF 
foreslo som løsning: Å benytte dagens ma-
teriell uten vesentlige investeringer annet 
enn å sørge for å ha forlengbart drag på 
hengeren.

Hva kreves?
Løsningene som er kommet gir en hel del 
muligheter, men også begrensinger. Kra-
vene som stilles er som følger:

•   Vogntoget skal bestå av minst syv aksler 
eller flere.

•   Vogntoget skal bestå av lastebil med sle-
pehenger.

•   Kravet til dolly bortfaller, det er tillatt 
med fast svingkrans.

•   Det er ingen begrensninger på slepehen-
gerens lengde.

•   Det tillates maksimalt 2,50 meter utstik-
kende last, men ikke utover totallengde 
på 24,00 meter.

•   Det kreves stabilitetskontroll (ESP) om 
hengerens totalvekt er over 30 tonn og 
høyde over 4,00 meter.

•   Sporingskravet er som tømmervogntog, 
å kunne kjøre 360 grader innenfor to 
konsentriske sirkler på 2,00 og 12,50 
meter.

•   Samme tillatte totalvekt som for mo-
dulvogntog, inntil 60 tonn eller som 
veglistene tilsier.

•   Minsteavstand mellom første og siste 
aksel i vogntoget bestemmer totalvekten.

•   Samme bredderegler som tidligere, 2,55 
meter og 2,60 meter for de som kjører 
temperaturregulert gods.

Dette er mulighetene:
Her må lastebileieren først bestemme seg 
om han ønsker å kjøre kun på modulvog-

tognettet, eller benytte seg av den kombi-
nerte muligheten som løsningene gir.

Skal man kun kjøre på modulvogntog-
vegnettet, kan som oftest bilen eieren har 
i dag benyttes videre. Har han en 3-akslet 
bil kan han bygge en 4-akslet henger som 
er lenger enn 12,00 meter mellom trekk-
øye og bakkant, og oppnå en lengde på 
24,00 meter. Skal han kunne kjøre 60 tonn 
med dette, må det være minst 19,00 meter 
mellom første og siste aksel i vogntoget. 
Kortere enn dette vil redusere totalvekten 
tilsvarende ifølge tabell a nedenfor. Bilen 
har som regel totalvekt på 26 tonn, da kre-
ves det minimum akselavstand i hengeren 
på 6,91 meter for å få 34 tonn, ref. tabell b. 

Har man en 4-akslet bil i dag, kan det 
kjøres med 3-akslet slepehenger. Da har 
bilen 32 tonn, mens hengeren har lovlig 28 
tonn. Da er det akselavstanden mellom 
første og siste aksel i vogntoget som setter 
begrensingen. 

Kravet til lastemeter på 15,65 meter 
gjelder ikke ved kjøring på modulvogntog-
vegnettet.

Bruk av forlengbart drag
Ønsker man å kombinere kjøringen mel-

Mulighetene 
ved 24-meters 
vogntog

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

Den 15. januar i år kom en endring i bruksforskriften om at 
det nå er tillatt med kjøring av inntil 24,00 meter lange vogn-
tog på modulvogntogvegnettet. Denne vogntogkombinasjonen 
kalles internasjonalt for modulvogntog «type 4». 
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lom modulvogntogvegnettet og det nor-
male vegnettet (50 t/19,5 m), må man som 
før holde seg innenfor 15,65 meter las-
temeter. Her kan det benyttes forlengbart 
drag på hengeren som gjør at man kan 

slippe ut hengeren fra 19,50 meter til hvor 
langt man teknisk kan klare (Det er som 
regel begrenset da første akselen på hen-
geren begrenser hvor mye settet kan skyves 
sammen). De fleste som har 7-akslet vogn-

tog vil kunne forlenge vogntoget med ca 
1,5-2,0 meter, og dermed oppnå en økning 
på 4-8 tonn ved forlengning.

Ovenstående gjelder ikke ved 6-akslet 
vogntog, bruk av kjerre eller semitrailer. 
Det er også viktig at sporingskravet er 
oppfylt. Det diskuteres om det skal tillates 
inntil 54 tonn på 6-akslet vogntog som 
draget er forlenget på, men dette er ikke 
avklart på nåværende tidspunkt. 

Modulvogntog på 
tømmerbilvegnettet?
Som kjent ga Samferdselsdepartementet 
den 20. august 2019 Vegdirektoratet opp-
drag med å legge til rette for kjøring med 
modulvogntog på tømmerbilvegnettet. 
Dette skulle ha kommet ut på høring i ja-
nuar, men har latt vente på seg. Om hørin-
gen skulle komme i løpet av kort tid, vil 
tidligst innføringen skje i samband med 
nye veglister 1. oktober 2020.

Om dette skulle bli en realitet, vil vi få 
en av de største endringene i norsk trans-
portnæring i nyere tid, og vinneren her er 
trafikksikkerhet, samfunnsøkonomi og 
ikke minst miljøet med lavere utslipp per 
transporterte tonn gods.

NYE MULIGHETER: Ved å forlenge draget kan et slikt 
7-akslet vogntog lovlig øke totalvekten inntil 60 tonn. 
Foto: Stein Inge Stølen

Tabell b: Tillatt totalvekt for enkeltkjøretøy

 Avstand fra Totalvekt
 første til siste i tonn
 aksel i meter

Slepevogn(1)  Mindre 30 
og dolly med enn 5,80 
semitrailer  
med 4 aksler 
eller flere
 5,80–6,35 32
 6,36–6,90 33
 6,91–7,45 34
 7,46–8,00 35
 8,01 eller 36
 større

1)  Under forutsetning av 2 styrende aksler.  
Dersom slepvognen ikke har 2 styrende aksler,  
er største tillatte totalvekt 30 tonn uavhengig  
av avstand fra første til siste aksel

§ 5-5, 3, tabell a: Tillatt totalvekt for vogntog

Minsteavstand Avstand fra første til Totalvekt i tonn
 siste aksel i meter

3,00–3,69 Mindre enn 16,00 Som for Bk10/50
 16,00 eller større 50
Tømmervogntog og 24 m vogntog og modulvogntog 15,60 eller mindre 50 
bestående av motorvogn med dolly og semitrailer, 
med minsteavstand 3,70 m eller støre, og øvrige 
modulvogntog uavhengig av minsteavstander
 15,61–16,00 51
 16,01–16,20 52
 16,21–16,60 53
 16,61–17,00 54
 17,01–17,40 55
 17,41–17,80 56
 17,81–18,20 57
 18,21–18,60 58
 18,61–18,99 59
 19,00 eller større
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Mobildekning:

Opplever du at samtalene 
blir brutt i uforholdsmessig 
stor grad mens du kjører 
lastebil? Her får du vite 
årsaken, og ikke minst – 
hvordan du kan løse proble-
met.

– En av utfordringene for sjåfører i tran- 
sportnæringen er at mobilsignalene sper-
res av selve hytta på lastebilen. Dermed 
kommer ikke mobilsignalet fra basesta-
sjonene godt nok inn i førerhuset, forteller 
dekningsdirektør i Telenor Norge, Bjørn 
Amundsen. 

Han peker på at de fleste lastebiler og 
trailere har mye metall i bakkant av fører-
huset. Dette er godt nytt for trafikksik-
kerheten, men metallet blokkerer også 
mobilsignalene og kan føre til at telefon-
samtaler blir utydelige eller brytes, selv 
om dekningsgraden i utgangspunktet er 
god.

Flere tiltak som kan hjelpe
Tidligere var det mulig å bruke fastmon-
terte telefoner med eksterne antenner 
utenpå selve førerhuset. Det fantes også 
mobiltelefoner med egen utgang for  
ekstern antenne.

– Dessverre eksisterer ikke disse model-
lene på markedet lenger, sier Amundsen.

Men det finnes heldigvis en alternativ 
måte å oppnå samme effekt.

– Flere kjøretøy kan leveres med trådløs 
lading. Mange av disse er igjen koblet mot 
bilens eksterne antenne, som dermed gir 
mye bedre mottakerforhold. Det er også 
en mulighet å montere en trådløs ruter 
med ekstern antenne og ringe fra kjøretøy-
et via tale over Wi-Fi.

– Ikke legg mobilen i setet
Hvis disse løsningene ikke er aktuelle for 
deg og din bedrift, finnes det også tiltak 
man kan gjøre for å styrke signalet.

– Sørg for at mobilen er montert høyt 
over dashbordet, minimum i vindushøyde. 
Ikke la den ligge i setet eller midtkonsol-
len. Da er det langt større sjanse for at  
førerhuset sperrer signalet som går til og 
fra telefonen, er Amundsens tips.

Slik kan du styrke signalet 
i mobiltelefonen

FORSKJELLIGE DEKNINGSGRADER: På dette kartet ser man hvor god dekning man har ved Dyranut på Rv. 7 med 
forskjellige løsninger montert. Det grå feltet tilsvarer dekningsgraden for en mobiltelefon i en vanlig lastebilhytte uten 
ekstern antenne. Det blå feltet tilsvarer dekningen med ekstern antenne, enten via trådløs lading eller Wi-Fi. Foto: Stein 
Inge Stølen

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

DEKNINGSEKSPERT: Bjørn Amundsen vet hva han snakker 
om når det kommer til mobilbruk - han er nemlig 
dekningsdirektør i Telenor Norge. Foto: Stein Inge Stølen

Slik sjekker du dekningsgraden på kjøreruten
Ved å gå inn på nettstedet www.telenor.no/privat/dekningskart, kan du enten taste inn området du ønsker å undersøke 
dekningen på, eller søke deg fritt frem i kartet. 

Verktøyet gir deg også mulighet til å dele inn dekningsgraden i tre kategorier: 
Basis, god og meget god dekning. Sistnevnte kategori er påkrevd for å garantere gode mobilsignaler i førerhytta. 
Ved bruk av ekstern antenne kan man få brukbare signaler selv i områder med basisdekning.



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 oss.  
Se hva vi kan tilby deg som NLF-medlem på fjordkraft.no/nlf 

 

BRUKER BEDRIFTEN 

DIN FOR MYE STRØM?
Snakk med en rådgiver!
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Hvordan er sammensetningen av trafikken 
som ferdes på vegene våre? Dette er 
grunnleggende kunnskap som det er av-
gjørende at myndighetene har oversikt 
over. Det er Statens vegvesen som har an-

svar for å samle inn, analysere, systemati-
sere og publisere trafikkdata, som inne-
bærer ikke bare totale antall passeringer 
ved gitte punkter, men også størrelsen på 
kjøretøyene som registreres. 

– Ved utforming av infrastruktur er det 
avgjørende å ha god kunnskap om både 
trafikkmengder og størrelsen på kjøretøy-
ene som benytter strekningene. Andelen 
tunge kjøretøy avgjør i mange tilfeller ikke 
bare hvordan selve vegene dimensjoneres, 
men også hvilke tiltak som bør iverksettes 
på drifts- og vedlikeholdssiden, forteller 
NLF-direktør Geir A. Mo.

«Handlingsplan Trafikkdata»
Fra 2013 til 2018 ble det brukt betydelige 
ressurser av Statens vegvesen på å forbedre 
kvaliteten og rapporteringen på trafikkda-
ta fra norske veger. Resultatet er at man 
har økt antallet tellepunkter for motortra-
fikk på landsbasis til rundt 2 350, og data-

De fleste trafikktelle- 
punkter leverer ubruk elige 
tungbildata

En gjennomgang utført av NLF-Magasinet viser at  
flertallet av tellepunktene som registrerer trafikkdata i Norge 
har betydelige kvalitetsmangler. Dette til tross for at Veg- 
vesenet siden 2013 har brukt betydelige summer på å for-
bedre systemet. – Dette fremstår på mange måter som en  
ny Grindgut-skandale, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

NLF-MAGASINET AVSLØRER:
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ene, som siden 2019 har vært tilgjengelig 
for offentligheten gjennom portalen www.
trafikkdata.no, er langt mer detaljerte enn 
tidligere. 

Etter den gamle rapporteringsmetoden 
ble alle passeringer med registrert lengde 
over 5,6 meter klassifisert som tunge kjø-
retøy og publisert i PDF-format sammen 
med totale passeringstall. Etter at «Hand-
lingsplan Trafikkdata» ble gjennomført, 
kunne brukerne imidlertid selv bryte da-

taene ned i flere underkategorier og trekke 
ut nyttig detaljinformasjon. Dette gjør det 
blant annet mulig å skille vogntog fra min-
dre lastebiler og varebiler, samt kartlegge 
trafikk med tømmer- og modulvogntog.

Men her dukker også problemene opp. 
For ved inndeling av kjøretøylengder fin-
nes det nå også en kategori som ganske 
enkelt kalles «ukjent». Her havner alle 
passeringene hvor det av en eller annen 
grunn ikke lykkes å registrere lengden på 
kjøretøyet. Og andelen feilregistreringer er 
slett ikke ubetydelig.

Fem ganger høyere enn 
toleransekrav
NLF-Magasinet har gjennomgått 234 tel-
lepunkter ved fire utvalgte strekninger, 
som totalt har registrert 5,4 millioner pas-
seringer i 2019, inndelt etter ÅDT (se fak-
taboks). Utvalg er gjort med hensyn til 
trafikkmengde og betydning for 
næringstransporten: E6 fra Svinesund til 
Lillehammer, E18 fra Oslo til Kristi-
ansand, E16 fra Bergen til Lærdal og E39 
fra Kristiansand til Trondheim. Ved disse 

strekningene er det i 2019 registrert i gjen-
nomsnitt 2 389 ÅDT-passeringer med 
tunge kjøretøy per punkt.

Underveis har NLF-Magasinet hatt di-
alog med Transportøkonomisk institutt 
(TØI), som også har fått tilgang til NLFs 
funn. De oppgir at andelen ukjente passe-
ringer ikke bør overstige 20-30 prosent av 
tungbilandelen for at tellepunktet skal 
kunne ha tilstrekkelig kvalitet til å si noe 
om andelen tunge biler på strekningen. 
Med 2 389 tungbilpasseringer betyr det at 
antallet ukjente passeringer ikke bør over-
stige 700.

Men i NLFs gjennomgang er det avdek-
ket en langt høyere feilmargin:  Det er i 
gjennomsnitt registrert 3 541 ukjente pas-
seringer per punkt. Det er 1,5 ganger det 
totale antallet tungbilregistreringer, og 
fem ganger høyere enn TØIs toleranse-
krav.

TØI: – Tallene kan ikke brukes
I gjennomsnitt har hvert av de 234 punk-
tene over 3 500 ukjente registreringer i 
døgnet. På landsbasis, med 2 350 telle-
punkter for motortrafikk, utgjør dette fle-
re millioner.

Forskningsleder Inger Beate Hovi ved 
Transportøkonomisk institutt (TØI) har 
spesialisert seg på næringsøkonomi og 
godstransport og står bak en rekke rap-
porter knyttet til trafikkstrømmer og ut-
vikling i godstransportens tilstedeværelse 
på norske veger. Flere av disse tar ut-
gangspunkt i datamateriale fra Statens 
vegvesen. Hun ser på resultatet som ned-
slående.

– Generelt vil jeg si at dersom 

De fleste trafikktelle- 
punkter leverer ubruk elige 
tungbildata

ENORME FEILMARGINER: Dette telleapparatet står langs 
riksveg 4 ved Gjelleråsen. I fjor lykkes ikke dette punktet 
å lengderegistrere i gjennomsnitt 5 500 passeringer 
hvert døgn. Det er tre ganger flere enn andelen vellykkede 
registrerte tunge kjøretøy. Foto: Stein Inge Stølen

20 000 UKJENTE HVER DAG: Ved tellepunktet 
Leirelva Bru på E6 mellom Skedsmokorset og 

Kløfta ble det i 2019 registrert en 
ukjent-andel på 32 prosent. Det utgjør 20 

000 passeringer hver eneste dag. Ingen vet 
med sikkerhet om disse var tunge eller lette 

kjøretøy. Foto: Stein Inge Stølen

BEKYMRET: 
Forskningsleder 
Inger Beate Hovi  
ved Transportøko- 
nomisk institutt 
(TØI) mener funnene 
i NLF-Magasinets 
gjennomgang er 
nedslående. 
Foto: TØI
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ukjentandelen er større enn tungbilande-
len, så er tallene altfor usikre til at de kan 
si noe som helst om andel tunge biler på 
en vegstrekning.

– Bør stoppe bruken umiddelbart
Bare 80 av de 234 tellepunktene i 
NLF-Magasinets gjennomgang tilfreds-
stiller TØI-kravene. Det utgjør kun hvert 
tredje tellepunkt. Men det er ikke det 
eneste som bekymrer NLF-direktør Geir 
A. Mo.

– Vi ser at ukjentandelene ved de punk-
tene som bryter kravene er svært markan-
te. Hele 93 tellepunkter har mer enn 20 
prosent ukjentandel av alle passeringer. 
Og samtlige er lokalisert ved store og vik-

tige ferdselsårer, hvor data fra streknin-
gene jevnlig benyttes til å fatte vedtak og 
beslutninger som påvirker et stort antall 
trafikanter.

Han støtter TØIs vurdering av trafikk-
dataene og oppfordrer myndighetene til å 
stoppe all bruk av tallene med umiddelbar 
virkning.

– Det er spesielt tankevekkende at an-
delen ukjente registreringer er langt høy-
ere enn andelen registrerte tunge kjøretøy 
på de forskjellige strekningene. Det betyr 
som TØI helt riktig påpeker at man selv-
følgelig ikke kan bruke disse tallene til å 
mene noe om utviklingen innen tungbil-
trafikk, hverken lokalt, regio-
nalt eller nasjonalt.

Derfor må trafikkdata være nøyaktig og pålitelig
Trafikkdata er grunnlaget for det meste av virksomheten i Statens vegvesen:

•   Ligger til grunn for all planlegging og dimensjonering av utbyggingsprosjekter

•   Er grunnlag for verifisering av transportmodeller som benyttes i arbeidet med 
Nasjonal transportplan

•   Er nøkkelinformasjon i drift og vedlikehold av vegnettet

•   Er et nødvendig grunnlag for all sanntidstrafikkinformasjon

•   Gir nødvendig statistikk for å følge trafikkutviklingen i vegnettet

•   Er et viktig hjelpemiddel i trafikkstyring/trafikkregulering

•   Er et viktig grunnlag for beregning av miljøpåvirkning fra vegtrafikken (støy, 
luftkvalitet og biologisk mangfold)

Kilde: Handlingsplan Trafikkdata 2013-2018 (Statens vegvesen, 2012)

NEDSLITT: Sløyfene som ligger i bakken er stedvis svært nedslitte og leverer upålitelige data. I tillegg kan det ifølge 
Vegvesenet være problemer med selve registreringsutstyret og målenøyaktigheten. Foto: Stein Inge Stølen

Dette er 
funnene
På landsbasis er det ifølge Vegvese-
net rundt 2 350 tellepunkter som re-
gistrerer motortrafikk fordelt over hele 
landet i mars 2020. NLF-Magasinet 
har gjennomgått 10% av disse telle-
punktene ved fire utvalgte streknin-
ger. Alle data er hentet fra www.tra-
fikkdata.no.

Metode og datautvalg
Det er tatt utgangspunkt i registre-
ringspunkter som ligger midt i kjøre-
felt(ene) på de valgte strekningene. 
Punkter ved av- og påkjøringsramper 
er ikke medregnet i datagrunnlaget.
Utvalg er gjort med hensyn til total 
trafikkmengde og betydning for 
næringstransporten: E6 fra Svinesund 
til Lillehammer, E18 fra Oslo til Kristi-
ansand, E16 fra Bergen til Lærdal og 
E39 fra Kristiansand til Trondheim. 
Totalt har NLF-Magasinet analysert i 
overkant av 5,4 millioner ÅDT-passe-
ringer fra 2019. Av disse er 828 696 
kategorisert som «ukjent», altså en 
passering hvor det av en eller annen 
grunn ikke lykkes å registrere lengden 
på kjøretøyet. I gjennomsnitt utgjør 
ukjentandelen 15,29 prosent av 
samtlige passeringer. Til sammenlig-
ning er den gjennomsnittlige tung-
bilandelen ved de samme punktene 
10,31 prosent.

ÅDT-tall
Passeringene er oppgitt i ÅDT (års- 
døgntrafikk). Dette er i prinsippet 
summen av antall kjøretøy som pas-
serer et punkt på en vegstrekning (for 
begge retninger sammenlagt) gjen-
nom året, dividert på årets dager, alt-
så et gjennomsnittstall for daglig 
trafikkmengde. (Kilde: SSB / Wikipe-
dia)

NLF-MAGASINET AVSLØRER:
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E39 Kristiansand-Trondheim
Antall analyserte tellepunkter 117

Total ÅDT samtlige punkter 1 461 192

Total ÅDT tunge kjøretøy 146 516

Totalt antall ukjente registreringer 189 795

Andel tunge kjøretøy (prosent) 10,03%

Andel ukjente registreringer (prosent) 12,99%

Totalt, samtlige strekninger
Antall analyserte tellepunkter 234

Total ÅDT samtlige punkter 5 420 397

Total ÅDT tunge kjøretøy 559 092

Totalt antall ukjente registreringer 828 696

Andel tunge kjøretøy (prosent) 10,31%

Andel ukjente registreringer (prosent) 15,29%

E16 Åsane-Lærdal
Antall analyserte tellepunkter 14

Total ÅDT samtlige punkter 89 748

Total ÅDT tunge kjøretøy 12 718

Totalt antall ukjente registreringer 14 013

Andel tunge kjøretøy (prosent) 14,17%

Andel ukjente registreringer (prosent) 15,61%

Avviksstørrelse
Et betydelig antall tellepunkter har en vesentlig høy 
ukjentandel.

Antall tellepunkter med 
ukjentandel over 20%: 93   (39,7%)

Antall tellepunkter med  
ukjentandel over 30%: 46   (19,7%)

Antall tellepunkter med  
ukjentandel over 50%: 7     (3,0%)

E6 Svinesund-Lillehammer
Antall analyserte tellepunkter 49

Total ÅDT samtlige punkter 1 850 000

Total ÅDT tunge kjøretøy 205 404

Totalt antall ukjente registreringer 350 790

Andel tunge kjøretøy (prosent) 11,1%

Andel ukjente registreringer (prosent) 18,96%

E18 Oslo-Kristiansand
Antall analyserte tellepunkter 54

Total ÅDT samtlige punkter 2 019 457

Total ÅDT tunge kjøretøy 194 454

Totalt antall ukjente registreringer 274 098

Andel tunge kjøretøy (prosent) 9,63%

Andel ukjente registreringer (prosent) 13,57%
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Fra 2013 til 2019 ble det 
brukt betydelige ressurser av 
Statens vegvesen på å for-
bedre kvaliteten og rapporte-
ringen på passeringsdata fra 
norske veger. Resultatet er at 
man i 2020 mottar tall som 
tilsynelatende har større 
feilmarginer enn det man 
fikk tidligere.

«Trafikkdata er grunnlagsdata for nesten 
all virksomhet i Statens vegvesen. Det er 
grunnlag for alt fra planlegging og pro-
sjektering til drift og vedlikehold. Et 
godt og effektivt vegtrafikkdatasystem 
er derfor viktig for kunne ta de riktige 
beslutningene.»

Slik åpner rapporten «Handlingsplan 
Trafikkdata 2013-2018», som sparket i 
gang et massivt prosjekt med oppgrade-
ring av systemene som registrerer, lagrer 
og bearbeider data knyttet til trafikken 

ute på vegene. Det ble brukt 395,3 mil-
lioner kroner over en periode på seks år, 
med endelig deadline for prosjektet satt 
til 31.12.2018.

Fra manuell til automatisk 
rapportering
Hovedmålet for handlingsplanen er defi-
nert på denne måten: «Statens vegvesen 
skal kunne levere relevante vegtrafikkda-
ta med kjent kvalitet som samfunnet et-
terspør på vegnettet.»

Frem til denne datoen ble alle trafikk-
tall manuelt gjennomgått og offentlig-

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

Har kostet 
395 millioner 
kroner

«Når det ikke er mulig å finne 
overensstemmelser ved ett eneste 

tellepunkt, og i stedet finner en slike 
enorme avvik for tall som er rapportert 

for samme år, da er det betimelig å stille 
spørsmål ved hvordan de mange hundre 

millionene som er budsjettert i  
dette prosjektet faktisk har  

blitt brukt

STORE AVVIK: På strekningen Oslo-Kristiansand er det på 
E18 registrert i gjennomsnitt 1 000 færre tunge kjøretøy 
per tellepunkt i det nye systemet sammenlignet med det 
gamle, for samme år. Her ved Asker er det snakk om 
nesten en halvering. Foto: Stein Inge Stølen

NLF-MAGASINET AVSLØRER:



gjort gjennom månedlige PDF-rapporter 
på Vegvesenets nettsider. Men som en del 
av handlingsplanen ble det fra fjoråret av 
innført automatisk rapportering direkte 
fra tellepunktene. Det innebærer blant 
annet at inndeling av kjøretøy i lengdeka-
tegorier nå foregår av heldigitale systemer 
basert på avanserte algoritmer.

Oppsiktsvekkende avvik
De gamle PDF-rapportene er fortsatt til-
gjengelig på Vegvesenets nettsider. Her 
kan man hente ut ÅDT-data for tunge 
kjøretøy fra 2018. NLF-Magasinet har 

sammenlignet disse «gamle» dataene med 
2018-tallene som nå ligger ute på Tra-
fikkdata.no. Avvikene mellom de to rap-
porteringsmetodene er oppsiktsvekkende.

På strekningen Oslo-Kristiansand er 
det på E18 i alt 27 tellepunkter som går 
igjen både i det nye og det gamle data-
grunnlaget. NLF-Magasinet finner ikke 
et eneste eksempel på at tallene samsvarer 
med hverandre. Det rapporteres i gjen-
nomsnitt 1 000 færre tunge kjøretøy per 
døgn i 2018 på Trafikkdata.no sammen-
lignet med de gamle PDF-rapportene. 
Det utgjør et avvik på hele 26 prosent. 
Ved en rekke tellepunkter, som Asker, 
Bolstadtunnelen, Helland Syd, Furulund, 
Natvall Sør og Nye Rannekleiv er det 
snakk om en halvering, eller mer.

Oppfordrer til intern opprydning
– Når det ikke er mulig å finne overens-

stemmelser ved ett eneste tellepunkt, og 
i stedet finner en slike enorme avvik for 
tall som er rapportert for samme år, da 
er det betimelig å stille spørsmål ved 
hvordan de mange hundre millionene 
som er budsjettert i dette prosjektet fak-
tisk har blitt brukt, sier NLF-direktør 
Geir A. Mo.

Han oppfordrer vegdirektør Ingrid 
Dahl Hovland til å ta en intern oppryd-
ning og sørge for at trafikkdataene hol-
der den kvaliteten som Vegvesenet har 
lovet.

– På kort sikt er det avgjørende at det 
legges inn tydelige advarsler for bruker-
ne av Trafikkdata.no, slik at alle er klar 
over manglene ved tallgrunnlaget. Al-
ternativt bør hele siden legges ned og 
heller relanseres når man har fått ned 
feilmarginene til nivået som 
TØI anbefaler, sier Mo.

IKKE HOLDBART: NLF-direktør 
Geir A. Mo ber om at 
vegdirektøren rydder opp. Her 
står han ved E16 mellom 
Bergen og Lærdal, en strekning 
hvor hele 9 av 14 tellepunkter 
leverer data med skyhøye 
feilmarginer. Foto: Stein Inge 
Stølen

DRAMATISK FORSKJELL: Ved å sammenligne registreringer for 2018 i henholdsvis det gamle og nye systemet, ser man 
hvor stor forskjellen i registrerte tungbilpasseringer faktisk er. Illustrasjon: Stein Inge Stølen
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NLF-MAGASINET AVSLØRER:

Etter å ha blitt forelagt 
funnene erkjenner Vegvese-
net at tallgrunnlaget i mange 
sammenhenger er ubrukelige. 
De sier også at de burde ha 
informert offentligheten i 
større grad om feilmarginene 
på Trafikkdata.no.

– Det er en høyst beklagelig situasjon at vi 
ikke har bedre data på lengdeklasser, og vi 
vil fokusere på å finne mer ut av dette i 
tiden framover, forteller senioringeniør 
Snorre Hansen ved Vegvesenets avdeling 
for transport og samfunn.

Han peker på flere årsaker til at proble-
met med ukjente kjøretøylengder oppstår.

– Vi registrerer trafikken ved hjelp av 
sensorer plassert i vegdekket i hvert kjøre-
felt. Dersom bilene passerer skjevt over 
sensorene, bare delvis over sensorene eller 
har stor nedbremsing eller akselerasjon 
over sensorene, vil lengdemålingene bli 
unøyaktige. Det samme skjer ved stillestå-
ende og veldig saktegående trafikk. Dette 
kan begrenses ved å plassere sensorene mer 
hensiktsmessig, men å flytte registrerings-
punkter er et kostnadsspørsmål.

Slitasje på sensorer og målenøyaktighet 
ved selve utstyret er også årsaker som 
Hansen peker på.

– Dette har vi ganske god kontroll på 
som del av kravspesifikasjonen i vår ram-
meavtale, og vi gjennomfører tester av 
eventuell ny firmware for å sikre at kvali-

teten holder seg på godkjent nivå.
Han erkjenner at feilandelen medfører 

komplikasjoner for de som benytter datae-
ne.

– Bruken av tall med høy usikkerhet må 
den enkelte vurdere selv, men i noen sam-
menhenger er det dessverre slik at tallene 
ikke er gode nok.

Forventer bedring i løpet av våren
Direktør ved Vegvesenets avdeling for 
transport og samfunn, Per Roald Ander-
sen, understreker at de hele tiden følger 
med på datakvaliteten og iverksetter tiltak 
dersom det er nødvendig. Han er enig i at 
andelen underkjente lengdemålinger er 
for høy.

– De foreløpige resultatene tyder på at 
vi har vært for strenge i vurderingen av 
om vi skal presentere data i lengdeklasser 

– Vi ønsker å være åpne om kvaliteten på 
dataene som blir registrert, derfor ligger 
alle kvalitetsparameterne tilgjengelig i 

trafikkdataportalen. Det er viktig at bru-
kerne vurderer om kvaliteten er tilstrek-
kelig til det de ønsker å bruke trafikkda-

taene til, forteller seniorrådgiver Espen 
Sveen i Statens vegvesen.

Men hvor kvalifisert er egentlig folk til 
å gjøre slike vurderinger, når det finnes 
tydelige eksempler på at dette ikke en-
gang håndteres riktig innad i Statens 
vegvesen?

Tok ikke høyde for 
ukjentandelen
På Nord-Jæren ble trafikkregistreringer 
fremlagt av Vegvesenet høsten 2019 
brukt som grunnlag for en avgjørelse om 
å fjerne rushtidsavgiften. Det var bare et 
lite problem: De hadde ikke tatt høyde 
for andelen ukjente registreringer, og der-
med fremsto endringene i trafikken som 
høyere enn de faktisk var.

– Like før valget i fjor ble ordførerne på 
Nord-Jæren enige om å fjerne rushtids-
avgiften og se på flere andre lempelige 
tiltak. Flere av dem viste til nedgangen i 
trafikken som grunnlag for beslutningen, 
forteller journalist Ståle Frafjord i Næ-
ringsforeningen i Stavangerregionen.

Ordførerne hadde noen dager før 
kunngjøringen blitt forelagt tall fra Sta-

Vegvesenet: – Høyst bekl agelig situasjon

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

Statens vegvesen mener publikum selv må ta ansvar for å 
vurdere kvaliteten på tallene de henter fra Trafikkdata.no. 
Samtidig finnes det eksempler på at ikke engang Veg- 
vesenets egne ansatte klarer å gjøre dette. På Nord-Jæren 
fikk det reelle konsekvenser.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0
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eller sette de i kategorien ukjent. Det er 
allerede iverksatt tiltak for å finne det rik-
tige nivået på målingene før de kan bru-
kes til lengdeklassifisering. I løpet av 
våren forventer vi at presentasjonen av 
trafikkdata for lette og tunge biler blir 
mer i overensstemmelse med den faktiske 
kvaliteten på datagrunnlaget. Tall for to-
taltrafikken vil ikke endre seg som følge 
av dette.

KJENT, MEN DÅRLIG KVALITET: I 
Handlingsplan Trafikkdata 
2013-2018 fremgår det at 
Vegvesenets målsetning er å 
kunne levere vegtrafikkdata med 
«kjent kvalitet». Burde det 
kanskje også stått «god 
kvalitet»? Foto: Statens 
vegvesen

tens vegvesen som viste en nedgang i 
personbiltrafikken på 10 prosent etter at 
den nye bompengepakken ble innført 1. 
oktober 2018.

– Ingen kontrollerte 
at dataene stemte
Frafjord stilte spørsmål ved tallene og 
bestemte seg for å grave i grunnlagsma-
terialet på egen hånd. Han fant ut at 
Vegvesenet ikke hadde tatt høyde for 
andelen ukjente passeringer. Når man 
gjorde dette, ble fasiten en helt annen. 
Etter at funnene ble publisert i nærings-
livsmagasinet Rosenkilden, gikk Statens 
vegvesen ut og beklaget tallene.

– Et stort antall personbiler ble ikke 
tatt med i statistikken som ble lagt frem 
for styringsgruppen, måtte overingeniør 
Ingve Undheim bekrefte.

Det riktige var at trafikknedgangen 
etter at den nye bompengepakken ble 
innført kun var på drøye tre prosent, 
under en tredjedel av det politikerne ble 
fortalt. Frafjord forsøkte videre å finne 
ut hvordan dette kunne skje. Det skulle 
vise seg å bli en øyeåpner.

– Tellepunktene hadde registrert feil 
data i månedsvis uten at noen kontrol-
lerte at dataene faktisk stemte. Man har 
kunnet måle det totale antallet passerin-
ger, men en stor andel av disse havnet i 
«ukjent»-kategorien, slik at det ikke var 
mulig å si om de var store eller små kjø-
retøy, forteller han.

Skeptisk til alle tall 
fra Vegvesenet
Enda verre: Frafjord fikk etter hvert 
bekreftet at Vegdirektoratet sentralt 
hadde vært kjent med problemstillin-
gen i lengre tid.

– De visste at det forelå feil på måle-
utstyret som ble brukt, ikke bare på 
Nord-Jæren, men også andre steder. De 
hadde vært i kontakt med utstyrsleve-
randøren i en periode for å finne feilen. 
Likevel virket det ikke som om Vegve-
senet i Rogaland hadde blitt varslet om 
dette. For meg er det helt ubegripelig.

Etter denne opplevelsen har Frafjord 
blitt svært skeptisk til alle tall som 
kommer fra Vegvesenet.

– Dette er svært viktige styringsdata 

for politikere som skal fatte beslutnin-
ger i mange sammenhenger. Med tan-
ke på disse feilene burde alle regioner 
ha vært varslet og blitt bedt om å kon-
trollsjekke hver eneste statistikk som 
ble publisert på bakgrunn av trafikktel-
linger ved målestasjonene rundt om i 
landet.

Vegvesenet: – Høyst bekl agelig situasjon
For samtlige registreringspunkter skal 
alle passeringer hvor det registreres en 
hastighet på mellom 7 og 300 km/t og en 
lengde på mellom 1 og 27 meter registreres 
og kategoriseres. Passeringer hvor det 
registreres hastigheter under 7 km/t eller 

lengder over 27 meter registreres 
også som en del av de totale 
passeringstallene, men blir ikke 
inndelt i lengdekategorier.

Feilmarginer ved lengdemåling
For kjøretøy med lengde under 12 
meter: 20 cm. For kjøretøy med 
lengde over 12 meter: 50 cm

Dette mener Vegvesenet kan være 
årsaken bak «ukjente» passeringer:

•  Datakontrollene er for strenge slik at flere 
enn nødvendig får ukjent lengde

•  Slitte og/eller ødelagte sensorer

•  Passeringer som kommer skjevt eller 
delvis over sensorene

•  Utfordringer ved å registrere stillestående 
eller saktegående trafikk

•  Problemer med selve registreringsutstyret 
og målenøyaktigheten

•  Variasjoner i type apparat og firmwarever-
sjoner fra punkt til punkt

FANT UKJENT-FEILEN: Journalist Ståle Frafjord 
avdekket feilen som Vegvesenet hadde gjort. Han 
mener etatens oppfølging av kvalitetsproblemene har 
vært altfor dårlig. Foto: Næringsforeningen i 
Stavangerregionen

Bruken av tall med høy  
usikkerhet må den enkelte  

vurdere selv, men i noen sammen-
henger er det dessverre slik at 

tallene ikke er gode nok

Vegvesenets kvalitetskrav ved trafikkregistreringer



Fair Transport  
vokser – bli med  

du og!
Et tresifret antall bedrifter  

har nå oppnådd Fair Transport- 
sertifisering. Noen av dem kan du 
se på disse sidene. Vi gratulerer 

til alle sammen! 

Vil du bli med på laget? Ta kontakt 
på: fairtransport@lastebil.no eller 

telefon 415 44 100
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Maloy Container 
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Ortra AS Østhagen Miljøtransport Per A. Øren

Ramesh Nagarajah Transport

Rennesøy Trafikk
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For bare et halvt år siden var Vlantana 
Norge et av de aller største transport-
selskapene i Norge, med et hundretalls 
ansatte sjåfører og en omsetning på 
flere hundre millioner kroner.

I dag er det kjent at bedriften gjen-
nom en årrekke mest sannsynlig har 
svindlet og underbetalt flere hundre 
sjåfører, i tillegg til å ha forfalsket do-
kumentasjon og villedet både ansatte 
og tilsynsmyndigheter. Løyvene er 
trukket tilbake og som følge av dette 
kunngjorde Vlantana Norge i februar 
at de ville legge ned driften.

– Prioriteres av politiet
Mens løyvesaken dominerte nyhets- 

Nettet snører seg inn rundt Vlantana Norge. Løyvene er trukket tilbake, 
politiet har tatt ut siktelse og det er beslaglagt vesentlige verdier. Samtidig 
er det ting som tyder på at vi bare har sett begynnelsen på  
omfanget av denne skandalen.

POLITIET ETTERFORSKER VLANTANA NORGE: 

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

JUNI 2018 NOVEMBER 2018

Vlantana Norge anmeldes 
for ulovlig trallebytte. 
NLF-Magasinet iverksetter 
preliminære undersøkelser 
knyttet til sjåførenes 
arbeidssituasjon.

Bedriftens regnskap 
gjennomgås og det 
avdekkes uregelmessig-
heter. Ledelsen nekter å 
svare på sentrale 
spørsmål.

Her er
saksgangen
mot Vlantana
Norge

20182018

Har transportkjø perne i kikkerten
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bildet rundt selskapet etter nytt-
år, arbeidet påtalemyndighetene iher-
dig med å sette seg inn i saksomfanget. 
Øst Politidistrikt mottok totalt tre an-
meldelser på nyåret fra henholdsvis 
Statens vegvesen, Arbeidstilsynet og 
tidligere ansatte.

– Dette er en sak som prioriteres av
politiet. Vi har kommet et stykke på 
veg siden vi fikk den første anmeldelsen  
7. januar, men det er en stor sak med 
mye dokumenter som må gjennomgås, 
opplyste politiadvokat Christian  
Eckhoff til Romerikes Blad i slutten av 
februar.

Han understreket samtidig at politi-
et nå ville trappe opp arbeidstempoet, 
for å få gjort mest mulig før selskapet 
legger ned driften. 

Sannsynlig at selskapet 
har brutt loven
Bare noen dager senere ble det kjent at 
de hadde tatt ut siktelse mot Vlantana 
Norge. På bakgrunn av  dette ble det 
gjennomført en ransakelse av hovedba-
sen, beslag av lastebiler, sperring av 
kontoer og sikring av verdier til rundt 
10 millioner kroner.
– Det er gjort beslag for å sikre verdier 
ved en eventuell senere straffesak med 

tanke på inndragning eller erstatning, 
fortalte Eckhoff etter at siktelsen ble 
kjent.

Det ble ikke lagt skjul på at politiet 
allerede nå mener det er sannsynlig at 
selskapet har brutt loven.

– Basert på det som har kommet 
fram hittil i etterforskningen så mener 
vi at det kan ha foregått noe straffbart 
i selskapet.

– Svært få saker på dette nivået
Det er ingen tvil om at arbeidet som nå 
er påbegynt, vil være både tid- og res-
surskrevende, siden de antatte lovbrud-
dene har pågått over så lang tid og i så 
stor skala. Samtidig understreker Eck-
hoff at de ikke nødvendigvis må gå i 
dybden på absolutt alle tilfeller.

– Vi må fastsette hva som har skjedd 
utenfor enhver rimelig tvil. Det kan 
gjøres ved å påvise at tendensen til lov-
brudd er gjennomgående. Det er man-
ge eksempler på saker hvor dette har 
vært nok til domfellelse.

Han forteller videre at dette potensi-
elt kan føre til lange fengselsstraffer for 
de som står bak.

– Generelt kan man si at jo høyere 
beløp, jo høyere straff. Hvis 
det for eksempel er snakk om 

HAR TATT BESLAG: Politiadvokat 
Christian Eckhoff er nå godt i gang 

med å samle inn bevis til en 
fremtidig straffesak mot Vlantana 

Norge. Flere av lastebilene på 
bildet er nå tatt i beslag. Foto: 

Stein Inge Stølen

Generelt kan man si at jo høyere beløp,  
jo høyere straff. Hvis det for eksempel er 

snakk om svindel i størrelsesorden hundre 
millioner kroner, må det kunne beskrives 

som alvorlig økonomisk kriminalitet.  
Det er svært få saker som er 

på dette nivået

VINTEREN 2018-2019 APRIL 2019 JUNI 2019

NLF-Magasinet varsler 
Vegvesenets krimseksjon, 
som får tilgang til redaksjo-
nens funn og iverksetter 
egne undersøkelser på 
bakgrunn av disse.

Statens vegvesen, Arbeids-
tilsynet og Skatteetaten 
gjennomfører et samordnet 
uanmeldt tilsyn mot 
Vlantana Norges lokaler.

Statens vegvesen og 
Arbeidstilsynet gjennomfører 
et nytt uanmeldt tilsyn. Her 
bes det om enda mer 
dokumentasjon enn ved 
første aksjon.

201920192018/19

Har transportkjø perne i kikkerten
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POLITIET ETTERFORSKER VLANTANA NORGE: 

NLF-MAGASINET fikk nylig  
møte politigruppen som er 
nedsatt for å undersøke 
forholdene rundt Vlantana 
Norge. I spissen står etter-
forskningsleder Hilde Foseid 
Haugli, og hun har en helt  
unik kompetanse som kom-
mer god med i arbeidet.

Etterforsk es av tidligere tungbillærer

FULL STOPP: I løpet av februar ble det total stillstand ved Vlantana Norge-basen. Nå har selskapet lagt 
ned driften for godt. Foto: Stein Inge Stølen

svindel i størrelsesorden hundre 
millioner kroner, må det kunne be-
skrives som alvorlig økonomisk 
kriminalitet. Det er svært 
få saker som er på dette 
nivået.

Eckhoff utelukker 
heller ikke at det 
kan bli aktuelt å 
s t r a f f e for fø l ge 
utenlandske stats-
borgere, selv om de 
befinner seg i Litauen, 
eller andre steder.

– Hvis handlingen har fore-
gått i Norge, er de bare snakk om å 
få tak i dem.

Transportkjøperne vil bli 
undersøkt
Han gir også en klar beskjed til 
Vlantana Norges tidligere opp-

dragsgivere. De må forvente å få 
sine rutiner og praksiser gjennom-

gått av politiet, for å se om de har 
ivaretatt sitt lovpålagte 

ansvar, eller om de i 
mangel av handling 
har bidratt til at 
lovbruddene har 
kunnet pågå så 
lenge som de har 
gjort.
– Det er de som 

kjøper tjenestene som 
gjør at de tjenestene 

fortsetter å bli tilbudt. Det 
gjelder innen all form for svart ar-
beid og ulovlig arbeidskraft. Det 
viktigste vi i A-krim gjør er å fore-
bygge nye straffbare handlinger. 
Derfor er det viktig å signalisere til 
transportkjøperne at vi har dem i 
kikkerten. For det har vi.

OKTOBER 2019 NOVEMBER 2019 DESEMBER 2019

To tidligere ansatte i Vlantana  
Norge søker erstatning for urett- 
messig avskjed og systematisk 
underbetaling. Like før rettssaken  
er berammet inngås et forlik hvor 
hele kravsummen utbetales.

Statens vegvesen sluttfører  
sin tilsynsrapport fra aksjonene 
i april og juni. Det er avdekket 
store brudd og på bakgrunn av 
dette politianmeldes Vlantana 
Norge av Vegvesenet.

Arbeidstilsynet følger opp og      leverer sin 
egen tilsynsrapport og politi      anmeldelse 
knyttet til brudd på en lang        rekke lover og 
regler. Samtidig varsler Veg       vesenet at 
selskapets løyver vil bli til          bakekalt grunnet 
brudd på både vandel og et       ableringsvilkår.

2019 2019 2019

Hvis handlingen har 
foregått i Norge, er 
det bare snakk om 

 å få tak i dem.
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En gruppe på fire politietterforskere  
og jurister sitter nå på et anonymt kontor 
et sted på Nedre Romerike og nærmest 
utelukkende fokuserer på Vlantana  
Norge-saken. 

I tillegg til å bli koordinert av politi-
advokat Christian Eckhoff, er en av 
gruppens nøkkelpersoner politifaglig 
etterforskningsleder Hilde Foseid  
Haugli. Og hun har et ess eller to i  
ermet.

– Jeg er utdannet tungbillærer fra 
grunnen av og har jobbet 15 år som 
både trafikk- og tungbillærer, samt som 
sensor i Statens vegvesen. Jeg har derfor 
god forståelse for kjøre- og hviletid  
og andre yrkesrelaterte forhold, noe 
som er en stor fordel i denne etterforsk- 
ningen.

Mange på saken også i etatene
Haugli forteller at hun er spesielt opp-
tatt av å avdekke kriminelle forhold i 
transportnæringen.

– Jeg har tidligere vært i politiet i 
Aurskog-Høland og hadde ansvar for 
trafikk der. Da fikk jeg sett på en rekke 
transportrelaterte forhold, alt fra dårlig 
lastsikring til smugling.

I tillegg til de fire stillingene i poli-
tiet, har etterforskerne også bistand av 
en rekke fagpersoner i Statens vegve-
sen og Arbeidstilsynet. Det er derfor 
et vesentlig antall mennesker som ar-
beider med Vlantana Norge-saken i 
det daglige.

– Den største saken så langt
Christian Eckhoff forteller at teamet, 
som internt i politiet kalles «A-krim 
og utbyttegruppe Øst», ble opprettet  
høsten 2019.

– Dette er den største saken vi har 
jobbet med så langt. Den treffer vårt 
interesseområde veldig godt.

Han tror arbeidslivskriminalitet vil 
bli et satsingsområde også videre. Det 
er derfor gode sjanser for at Eckhoff og 
Haugli vil få mye å gjøre i 
tiden som kommer.

Etterforsk es av tidligere tungbillærer

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

RESSURSPERSONER: Politiadvokat Christian Eckhoff og 
etterforskningsleder Hilde Foseid Haugli er godt i gang 
med Vlantana Norge-saken. Foto: Stein Inge Stølen

STORT OMFANG: Politiet gjennomgår nå et vell av dokumentasjon og bevismateriale i sammenheng med en 
fremtidig straffesak mot Vlantana Norge. Illustrasjonsbilde: Stein Inge Stølen

DESEMBER 2019 JANUAR 2020 FEBRUAR 2020

Arbeidstilsynet følger opp og      leverer sin 
egen tilsynsrapport og politi      anmeldelse 
knyttet til brudd på en lang        rekke lover og 
regler. Samtidig varsler Veg       vesenet at 
selskapets løyver vil bli til          bakekalt grunnet 
brudd på både vandel og et       ableringsvilkår.

Tidligere ansatte leverer en 
politianmeldelse mot bedriften 
knyttet til dokumentforfalskning. 
Øst Politidistrikt nedsetter en egen 
etterforskningsgruppe som 
kartlegger de antatte lovbruddene.

Den 18. februar kommer det endelige vedtaket om at Statens 
vegvesen tilbakekaller samtlige løyver. Vlantana Norge kunngjør 
samme dag at de vil avvikle driften fra 1. mars. Noen dager senere 
går politiet til aksjon og beslaglegger lastebiler, sperrer kontoer og 
sikrer verdier for 10 millioner kroner. Bedriften er nå siktet, 
mistenkt for å ha underbetalt rundt 250 sjåfører over flere år.

2020 2020
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VLANTANA NORGE-SKANDALEN: 

Da det i midten av februar ble kjent at 
løyvene til Vlantana Norge skulle trek-
kes tilbake, kom det bare noen minut-
ter senere en kunngjøring fra selskapet 
som erklærte at de ville legge ned drif-
ten med virkning fra 1. mars.

I samme kunngjøring oppga Vlanta-
na Norge at de hadde tatt steg for å 
rydde opp i  uregelmessighetene og 
sørget for økonomisk kompensasjon for 
sjåførene:

«Samtlige medarbeidere har fått jus-
tert og etterbetalt godtgjørelse, og har 
funnet nytt arbeid eller har fått tilbud 
om jobb i Litauen», het det i pressemel-
dingen fra selskapet.

Umulig å beregne riktig lønn
Men denne påstanden har noen åpen-
bare svakheter. Hvordan kan Vlantana 
Norge kompensere for uteblivende lønn 
på riktig måte, når de i en årrekke har 
manipulert timelister slik at den reelle 
arbeidstiden har blitt fjernet fra selska-
pets dokumenter?

I den mye omtalte erstatningssaken 
som i fjor høst endte i forlik, fikk to 
sjåfører til sammen utbetalt 1,5 milli-
oner kroner – i gjennomsnitt 750 000 
kroner hver. Men i oppgjørene mellom 
Vlantana Norge og sjåførene som har 
pågått etter nyttår, er summene av en 
helt annen størrelsesorden.

Fikk beskjed om at de  
skyldte penger
Varslere har oversendt NLF-Magasinet 
fotografier av avtalene som ledelsen i 
Vlantana Norge har bedt sjåførene om 
å underskrive. Disse varierer fra noen 
få hundre kroner til på det meste 11 
000 kroner.

Avtalene om økonomisk godtgjørel-
se er utelukkende utformet på norsk, et 
språk ingen av sjåførene behersker. 
Ifølge varslerne ble det ikke tilgjenge-
liggjort tolk som kunne oversette under 
signeringsmøtene. Flere fikk også be-
skjed om at de ikke hadde krav på 
godtgjørelse, men tvert om skyldte sel-
skapet penger. Etter at redaksjonen tok 
kontakt med Vlantana Norges advokat 
Sandra Latotinaite og stilte spørsmål 
rundt dette, kom det imidlertid raskt 
ut en pressemelding hvor det ble gjort 
kjent at eventuelle utestående krav ikke 
ville bli innkrevd av selskapet.

Etter å ha blitt forelagt avtaler på et 
språk de ikke forsto og med pengesum-
mer som tilsynelatende ikke hadde rot 
i virkeligheten, valgte en rekke ansatte 
å søke ekstern advokatbistand. 

– Mange har ikke fått etterbetalt 
noe som helst
Oppdraget gikk til advokatfirmaet An-
dersen & Bache-Wiig AS, som i dag 

representerer 43 tidligere sjåfører i 
Vlantana Norge AS. Advokat Lina K. 
Smorr vil fremme krav om utestående 

Går til gruppesøksmå l mot Vlantana Norge
43 tidligere ansatte i Vlantana Norge går sammen  
om  å fremme krav om utestående lønn, overtid og andre 
vederlag. Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig som 
representerer sjåførene hevder samtidig at transport- 
selskapet har fremsatt grove feilopplysninger om sitt 
påståtte opprydningsarbeid i kjølvannet av avsløringene.

GÅR TIL SAK: Lina K. Smorr i 
advokatfirmaet Andersen & 
Bache-Wiig AS representerer 43 
tidligere ansatte sjåfører i Vlantana 
Norge. Foto: Andersen & 
Bache-Wiig AS

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

IKKE ENIG: Vlantana Norges advokat, Sandra 
Latotinaite, mener bedriften har gjort opp alle krav og 
kjenner seg ikke igjen i sjåførenes anklager. Dette til 
tross for at hun fremmet nøyaktig samme krav på 
vegne av tidligere ansatte mot Vlantana Norge for et 
halvt år siden. Foto: B.T. Stokke AS
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lønn, overtid og andre vederlag mot 
selskapet. Hun reagerer sterkt på ut-
talelsene i pressemeldingen, hvor Vlan-
tana Norge hevder at «samtlige medar-
beidere har fått justert og etterbetalt 
godtgjørelse, og har funnet nytt arbeid 
eller har fått tilbud om jobb i Litauen».

– Blant våre klienter har en stor an-
del ikke fått etterbetalt noe som helst, 
ei heller de utestående beløp arbeidsgi-
ver selv har erkjent å være skyldig. 
Mange har ikke fått tilbud om ny jobb 
og står fortsatt uten arbeid. 

Større uoppgjorte krav
Hun oppgir samtidig at det kan være 
snakk om vesentlige pengesummer 
som sjåførene nå vil prøve å innhente 
fra sin tidligere arbeidsgiver.

– De fleste eller alle av våre klienter 
ser ut til å ha i behold større uoppgjor-
te krav, som vi nå er i ferd med å be-
regne og fremme. Dette er imidlertid 
krevende, da arbeidsgiver blant annet 
ikke har etterlevet grunnleggende 
krav til registrering av arbeidstid og 
oppbevaring av slike data.

Smorr er tydelig på at de finner sto-
re uregelmessigheter i påstandene fra 
Vlantana Norge, som overhodet ikke 
harmonerer med de opplysningene 
advokatfirmaet selv sitter på.

– Informasjonen fra selskapet sam-
svarer ikke med dokumentasjon og 
informasjon vi har mottatt fra både 
våre klienter og arbeidsgiver selv.

Hun understreker at de ikke har 
mottatt noe som helst beregnings-

grunnlag fra Vlantana Norge knyttet 
til størrelsen på godtgjørelsene, til 
tross for gjentatte etterspørsler.

Vlantana Norge benekter
NLF-Magasinet har sendt påstandene 
som fremmes av advokatfirmaet An-
dersen & Bache-Wiig til Vlantana 
Norges advokat, Sandra Latotinaite.

Latotinaite fikk selv mye omtale da 
hun gikk fra å representere de to tid-
ligere ansatte sjåførene i saken som 
endte i millionforlik i fjor høst, til å ta 
på seg styreverv i den samme bedrif-
ten som hun fremmet erstatning mot. 
Hun kjenner seg ikke igjen i bildet 
som tegnes av Andersen & Bache-Wi-
ig AS.

– Vi mener våre tidligere sjåfører 
har fått etterbetalt det de har krav på. 
Samtlige har også fått tilbud om jobb 
i Litauen. Vi har forståelse for at dette 
ikke passer for alle og at derfor noen 
velger å takke nei. 

Går til gruppesøksmå l mot Vlantana Norge

172 KRONER PER MÅNED: Her foreslår Vlantana Norge 
at sjåføren skal få tilbakebetalt kun 1 549 kroner 
etter systematisk underbetaling over en periode på ni 
måneder. Det utgjør 172 kroner i måneden. Avtalene 
er kun utformet på norsk. Foto: Tipser
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Ny NLA-direktør:

– Det er et betent område, ikke minst på 
grunn av sterke østeuropeiske interesser.

Slik beskriver Torsten Laksafoss Hol-
bek (39) de forskjellige aktørene og po-
litiske interessene i Brussel, som stadig 
kappes om hvilke regler som skal gjelde 
for blant annet kabotasje og kjøre- og 
hviletid på skandinaviske og europeiske 
veger.

Som ny leder i Brussel 
representerer han sam-
arbeidet mellom de 
norske, svenske og 
danske lastebilei-
erne, som siden 
2012 har satt sitt 
preg på blant an-
net utformingen 
av vegpakken 
som akkurat nå 
forserer de siste 
stadiene i EU-
systemet. 

Det er torsdag formid-
dag på NLAs spartansk innre-
dede kontor, som befinner seg i gåav-
stand til Europaparlamentet. Den 
kommende NLA-direktøren småprater 
med Elna Larsson, som er nytiltrådt po-
litisk assistent hos NLA, og som han 
skal arbeide tett sammen med det neste 
halvåret. Jan-Terje Mentzoni, viseadmi-
nistrerende direktør i NLF, har fungert 

som konstituert direktør den siste tiden, 
og er til stede for å håndtere overdragel-
sen til Torsten.

– Brussel er en kampplass
– Mobilitetspakken har vært et altover-
skyggende tema, ikke bare i transport-
utvalget, men i hele parlamentet både i 

EU og i de enkelte land. Hele 
dagsordenen rundt sosial 

dumping griper jo inn i 
EU-landenes måte å 

innrette arbeids-
markedene på. 
Det er positivt at 
det er landet en 
avtale slik at man 
har noe å forhol-
de seg til, for  

eksempel når vi 
snakker om kabo-

tasjekjøring og 
lønnsvilkår, sier Hol-

bek, før han raskt legger 
til:

– Det kan fortsatt oppstå motstand 
ved avstemningen i plenarforsamlingen, 
og Kommisjonen har uttalt rundt hjem-
kjøringskravet (at lastebilen skal tilbake 
til hjemlandet hver 8. uke, red.anm.) at 
de forbeholder seg retten til å legge frem 
et nytt forslag. Det er veldig 
usedvanlig at EU-kommisjonen 

Torsten Laksafoss Holbek er ny administrerende direktør 
for Nordic Logistics Association (NLA). Her kommer han 
til å få bruk for hele sitt arsenal av kunnskap, erfaring og 
kontakter i jakten på politiske resultater for de nordiske 
lastebileierne i EU-hovedstaden. Han ser også frem til å få 
innsikt i lastebileiernes hverdag og problemstillinger.

Vår mann i Bruss el
THOMAS RUMPH, DTI0

Det er veldig usedvanlig 
at EU-kommisjonen velger  

å overprøve det EU-rådet og 
parlamentet egentlig allerede  
har bestemt, og det skal vi i  

NLA følge meget tett
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Vår mann i Bruss el

TRYGT FUNDAMENT: Torsten Laksafoss Holbek har 
bodd og arbeidet i Brussel i godt over ti år. Han ser 
frem til å representere de nordiske lastebileiernes 

utfordringer i EU-hovedstaden. Foto: Thomas 
Rumph, DTL
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velger å overprøve det EU-rådet og par-
lamentet egentlig allerede har bestemt, 
og det skal vi i NLA følge meget tett. 

Han mener det viser at kommisjonens 
grønne ambisjoner kolliderer med de an-
dre politikkområdene.

– Men det er også min erfaring at hvis 
man kommer med 17 000 lastebileiere i 
ryggen, så blir man lyttet til hos lovgiver-
ne. Samtidig oppfattes de nordiske lande-
ne som foregangsland med tanke på den 
grønne dagsordenen i Brussel. Og så sy-
nes jeg det virker som om EU-kommisjo-
nen er åpen for dialog. Men man skal 
også huske at Brussel er en kampplass, 
konstaterer han udramatisk.

Skal ut av «Brussel-boblen»
Torsten Laksafoss Holbek kjenner EU-
systemet både fra utsiden og innsiden. Han 
har bodd og arbeidet i Brussel i godt over 
ti år og har blant annet vært rådgiver for 
den danske EU-parlamentarikeren Mor-
ten Løkkegaard. I senere tid har han vært 
rådgiver innen blant annet transport- og 
arbeidsmarkedspolitikk hos Dansk Ar-
bejdsgiverforening (DA).  Så hvordan har 
han tenkt å gripe an arbeidet i NLA?

– Metoden er den samme. Akkurat 
som ved mitt tidligere arbeidssted i det 
svenske konsulenthuset Kreab går man 
inn og graver seg ned i forskjellige lovgiv-
ninger. Politisk interesserevaretagelse er 
et håndverk. Men man skal lese seg opp 
på nye fagfelt, møte aktørene og selvføl-
gelig også benytte seg av den kunnskapen 
som allerede finnes hos medlemmene av 
NLA, forklarer han.

Men hvordan representerer og favner 
man egentlig transportvirksomheter fra 
Kiruna, Trondheim og Aalborg? Torstein 
forteller entusiastisk at han har en plan 
for å komme ut av «Brussel-boblen».

– Jeg håper jeg kan få haike fra Brussel 
med en lastebileier når jeg skal hjem og 
snakke med NLAs medlemsorganisasjo-
ner. Det er jo det fundamentet jeg står på, 
og de mennesker og virksomheter jeg re-
presenterer. Jeg tror i det hele tatt veldig 
på at man skal ut og se og føle på de tin-
gene og snakke med de folkene som lever 
i denne virkeligheten hver eneste dag. Det 
vil jeg prioritere helt fra starten i min an-
settelse.

Mellom Norden og Napoli
Hva er Torstens motivasjon bak arbeidet 
i NLA? 

– Hele det nordiske samarbeidet med 
tre medlemsorganisasjoner og et assosiert 
medlem (finske SKAL, red. anm.) appel-
lerte til meg fra dag én. Og så muligheten 
for å arbeide med noe mer sektorspesifikt 
og å representere lastebileiere som står 
overfor helt konkrete utfordringer. Det 
blir utrolig spennende. Arbeidet med mo-
bilitetspakken åpnet øynene mine for den 
politiske rekkevidden som innholdet har. 
Det er veldig tiltalende. Og så er det også 
et steg opp for meg, så jeg var slett ikke i 

tvil om at dette var en utfordring som jeg 
hadde lyst til å kaste meg over.

I tillegg til forbindelse til Norden, har 
Torsten også en nær forbindelse til 
Sør-Europa. Kona er italiensk og er ak-
kurat som Torsten nylig startet i en fersk 
stilling på den danske ambassaden i Brus-
sel. Deres lille datter går derfor i «vugge-
stue» (danskenes svar på barnehage for 
barn mellom 0 og 3 år, red. anm.). Sviger-
familien bor like nord for Napoli, og selv 
om det er langt vekke, har det også sine 
fordeler.  

– Det finnes verre steder å besøke sin 
familie og ta ferie, sier han med et smil.

Ny NLA-direktør:

UTFORDRENDE PROSESS: Holbek understreker hvor viktig det vil være å sikre at mobilitetspakken blir vedtatt. Det kan 
fortsatt komme nye sabotasjeforsøk og protester. Foto: Thomas Rumph, DTL
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Region 1  Østfold og Oslo/Akershus

Region 1 legger opp til et 
aktivt år. Ikke minst gjelder 
dette for hyggelige og nyttige 
aktiviteter for medlemmene. 

Det legges opp til sommercruise med 
Bastøfergen og til et gjensyn med NLFs 
største arrangement, Storefjellseminaret.

Sommercruiset ble en stor suksess sist 
gang det ble arrangert og både Bastø-Fo-
sen og NLF Østfold gleder seg til gjenta-
kelse. Foreløpig tidspunkt for en båttur i 

Oslofjorden er satt til slutten av mai eller 
begynnelsen av juni. Det er Bastø-Fosen 
AS med administrerende direktør  
Øyvind Lund i spissen som inviterer, og 
vi lover en hyggelig, næringsrik og ikke 
minst faglig god seiltur.

Storefjellseminaret er næringens aller 
største samlingspunkt og det er NLF-re-
gionene 2 og 1 som arrangerer. Primus 
motor Guttorm Tysnes med hjelpeassis-
tent J.Kristian Bjerke, tror på «stinn brak-
ke» og mye spennende under årets arran-
gement. Noen hyggelige overraskelser 
skal det også bli plass til og vi ber alle 
følge med på informasjon og invitasjon 
som kommer om ikke lenge.

Viken fylke er et fak-
tum, om vi vil eller ikke, 
og selv om det kan virke 
som om nyordningen 
kom som «julekvelden 
på kjerringa» på region 
1, så stemmer ikke det. 

Diskusjonen om fremtidig organi-
sering av NLF i de tidligere fylke-
ne Akershus og Østfold, har lenge 
gått varmt for seg i regionen. Særlig 
har Oslo & Akershus kommet et 
stykke på vei og fylkesstyret initi-
erte et arbeid tidligere i høst, hvor 
lokalavdelingene ble bedt om å 
vurdere sin egen relevans og plass i 
et fremtidig Oslo & Viken NLF. 
Foreløpig har både Øvre Romerike 
og Aurskog-Høland bestemt å inn-
lede samtaler med naboforeninger 
om mulig sammenslutning. Asker 
& Bærum, samt Oslo, vurderer 
også å se på muligheten for å sam-
le seg i en større enhet. I Østfold er 
man foreløpig kun på samtalesta-
diet, men for medlemmene er det 
uansett interessant å delta i debat-
ten om fremtidens lokalavdelinger. 
Selv om NLF Østfold, Oslo & 
Akershus blir en del av et fremtidig 
NLF Oslo & Viken, kan man vel-
ge å opprettholde akkurat de sam-
me lokalavdelingene som i dag. 
Eller man kan samle dem i færre 
enheter. 

Færre 
lokalavde-
linger?

Cruise med 
Bastøfergen og 
høsttur til Storefjell

J. KRISTIAN BJERKE jkb@lastebil.no0

J. KRISTIAN BJERKE jkb@lastebil.no0



NLF har mange tillitsvalgte 
som legger ned utallige 
frivillige timer for organisa-
sjonen hvert år. 

De stiller trofast opp på styremøter, fyl-
kesmøter, medlemsmøter, møter med 
SVV, politikere og noen drister seg også 
ut i media. For enkelte er dette blitt en 
livsstil, eller i det minste en viktig hobby 
som bidrar til å skape bedre rammevilkår 
for alle som driver lastebiltransport i Nor-
ge.

Alle tillitsvalgte fortjener respekt og 
ros, men noen fortjener også et håndfast 

bevis på vår takknemlig-
het. Fredag 14. februar 
avholdt Aurskog-Hø-
land Lastebileierforening 
sitt årsmøte i idrettshal-
len på Bjørkelangen. 
Den er bygget på dug-
nad, på samme måte som 
NLF i stor grad er. Aur-
skog-Høland er en gam-
mel og tidligere svært 
aktiv lokalavdeling i 
NLF og på årsmøtet ble 
fire viktige tillitsvalgte 
hedret med NLFs bronsemedalje og di-
plom. Medaljen deles ut til tillitsvalgte 
som gjennom år har nedlagt et langvarig 
og fortjenestefullt arbeid for NLF i de 
respektive lokalforeninger.

Fredag 14. februar mottok Odd Paul-
sen, Rune Enger, Kjell Roar Nygård og 
Lars Erik Skjønhaug medaljer og diplom 
til stor jubel fra de fremmøtte årsmøte-
deltagerne. Vi gratulerer!

Heder og ære i Akershus

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

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

brilleland.no

Bestill synsprøveonline i dag!
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– Her kommer en forsinket 
julegave. Vi håper den kan 
motivere Statens vegvesen til 
å sette opp snøryddingsram-
per på alle døgnhvileplasser! 
Det sa regionleder Arild 
Olsbakk da NLF Innlandet 
overleverte snøryddingsram-
pen ved E6 på Biri til avde-
lingsdirektør Cato Løkken i 
Vegvesenet. 

Snøryddingsramper på døgnhvileplasser 
er et trafikksikkerhetstiltak. NLF Inn-
landet mener det bør være slike ramper 
over hele landet. Vi vet at mange med-
lemmer har været flinke og laget sine egne 
løsninger, men Statens vegvesen bør 
satse på mange flere ramper langs hoved-
vegene. 

Det er grunnen til at årsmøtet i NLF 
Innlandet bestemte at overskuddet fra 
2018 skulle brukes til en snøryddings-
rampe. Vi har fått en spesialpris fra 
Lonbakken Mekaniske på Otta. Den 
sklisikre gaven i galvanisert stål kostet 
250 000 kroner. Rampen står nå på 
døgnhvileplassen ved E6 på Biri.

Kan bli et krav
– Vi er glade for at NLF prioriterer tra-

fikksikksikkerhetstiltak. Det er viktig at 
vi samarbeider om færre drepte og hardt 
skadde i trafikken, det er mange småtiltak 
som teller. Tusen takk for den flotte ga-
ven. Den motiverer oss, sa Løkken og la 
til: – Slike ramper kan bli et krav på 

døgnhvileplasser hvis den fungerer og 
sjåførene bruker den.

Snø og is som fyker av taket på vogntog 
kan forårsake alvorlige ulykker. Isklum-
per kan knuse frontruta på personbiler, og 
hvis de treffer en fotgjenger, kan det få 
fatale følger. I januar i fjor kom en lastebil 
og en personbil i hver sin retning på E16 
ved Fagernes. Da de passerte hverandre 
falt en isklump av lastebilen, og traff per-
sonbilen med så stor kraft at frontruta 

Gaven som kan gi fl ere ramper

GUTTORM TYSNES hedopp@lastebil.no0

TØRRTRENING: Åpningen skjedde uten snø, men sjåfør 
Kjetil Markeng «tørrtrener». Regionleder Arild Olsbakk, 
avdelingsdirektør Cato Løkken og Guttorm Tysnes smiler 
fornøyd. Foto: Eli Ramstad, Statens vegvesen.

Lastebilens dager - Kryss av i kalenderen 
Lastenbilens dag er blitt en suksess. Annethvert år har Gudbransdal og Gausdal 
fellesarrangement, mens Odal kjører sitt opplegg det «ledige» året.  Gudbransdal og 
Gausdal har booket Stavplassen på Tretten fra fredag 22. til søndag 24. mai. Lastebilen 
blir i fokus hele helga. Her kan du ta ukehvil, bli med på dagen og/eller kveldsmoroa. 
Alt er opp til deg. Stikkord: Veteranbiler. Modellbiler. Blindsonedemonstrasjon. Nye 
lastebiler. Mange stands med utstyr. Kort sagt: Alt som arrangøren tror er viktig for 
lastebilfamilien. Lokalavdelingene ønsker velkommen til Tretten 22.-23. mai!

Frank har vært 50 år i NLF
Frank Udneseth har vært medlem i NLF I 50 år. 
72-åringen er fortsatt aktiv bak rattet i tømmerbi-
len. Frank er medeier i Udneseth Transport AS, der 
jobben som lastebileier og tømmerkjører fortsetter i 
generasjon etter generasjon. Bedriften holder til på 
Åsnes Finnskog. En meget god plassering med 
hensyn til tømmertransport.    
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knuste. Sjåføren ble heldigvis bare lettere 
skadet, men i verste fall kunne det blitt en 
dødsulykke.

Med snøryddingsrampen som er satt 
opp på døgnhvileplassen ved Biri travba-
ne, får tungbilsjåførene muligheten til å 
fjerne snø og is fra bilene på en sikker 
måte. De kan gå opp på en solid og skli-
sikker rampe og få skjøvet vekk isen og 
snøen fra taket.

Kjetil Markeng har vært på vegen som 

lastebilsjåfør siden 1996, og var til stede 
under åpningen. Han har ofte sett is og 
snø som har falt av lastebilene.

– Spesielt ved tunnelåpninger hvor man 
får mottrykket fra lufta i tunnelen. Jeg 
har aldri vært vitne til ulykker, men har 
jo sett opp til ti centimeter tjukke flak 
som har falt ned fra biltaket, sier han.

Vedtaket fra årsmøtet
Det var styremedlem Åge Widme som 
lanserte forslaget om å bruke overskuddet 
i et svært godt økonomisk år til denne 
gaven. Årsmøtet gjorde følgende vedtak 
enstemmig:  

«NLF Innlandet gir en snørydnings-
rampe i gave til en av Statens vegvesen 
sine døgnhvileplasser. Det kan gi økt fo-
kus på dette verktøyet, som vil betyr mye 
for trafikksikkerhet og HMS. Forutset-
ningen er at Vegvesenet overtar det fulle 
ansvaret for gaven.»

Styreleder i NLF Innlandet, Arild Ols-
bakk, kunne fortelle at medlemmene i 
NLF Innlandet var klare på årsmøtet i 
fjor.

– Overskuddet fra 2018 skulle brukes 
til et godt trafikksikkerhetstiltak. Det var 
lastebileier Åge Widme som kom opp 
med forslaget om en snøryddingsrampe.

Gaven som kan gi fl ere ramper

OVERLEVERING: Cato Løkken takker regionleder Arild Olsbakk, forslagsstiller Åge Widme og Guttorm Tysnes for den 
forsinkede julegaven. Foto: Eli Ramstad, Statens vegvesen

SIKKER: Det var Åge Widme som lanserte ideen 
om å gi bort en snøryddingsrampe. En av Åges 
biler var med under åpningen. Foto: Eli Ramstad, 
Statens vegvesen.

Grimstad har vært 70 år i NLF
Sigurd og Ola Grimstad AS ble hedret på årsmøte til 
Gausdal Lastebileierforening nylig. Bedriften meldte 
seg inn i NLF I 1950. I dag er Arvid Grimstad daglig 
leder. Veteranen Ola Grimstad har vært personlig 
medlem i 50 år. Fortjent heder både til bedriften og 
mannens som har vært med mesteparten av tida. 
Leder Grethe Dalbu delte ut plakettene.
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Om lag 200 personer er 
klare til å innta Quality 
Hotel Skjærgården i Lange-
sund når NLF Region 3 har 
sin årsmøte- og bransjeutstil-
lingshelg 13. – 15. mars. 

Hotellet er fullbooket, men det er likevel 
mulighet for å møte opp for å overvære 
årsmøtene, plenumssamlingen og en 
bransjeutstilling med et solid antall be-
drifter representert.

Den nye nestlederen i Stortingets 
Transport- og kommunikasjonskomite 
Bård Hoksrud (Frp) kommer til sin egen 
hjemkommune når han stiller for å holde 
foredrag. Fra den nye fylkeskommunen 
Vestfold og Telemark kommer lederen for 
hovedutvalget for samferdsel, Arve  
Høiberg (Ap). Statens vegvesen sin repre-
sentant vil være Kjell Inge Davik som er 
direktør for det den nye utbyggingsdivi-
sjonen som er opprettet. NLF sin vise- 
administrerende direktør Jan Terje 
Mentzoni skal orientere om forbundets 
arbeid og presentere Fair Transport. I til-
legg er Nye Veier invitert.

Mange utstillere vil møte  
næringen
På utstillersiden vil det være anledning til 
å treffe representanter fra følgende virk-

somheter som har transportnæringen 
som et viktig marked: Maur, Opplæ-
ringskontoret for logistikk og transport, 
If, Scania, Volmax, Volvo, Telenor, SSC 
Networks, Motor & Gear, Dekkmann, 
Hengsrød, Nordea, VBK, Arka, Tung-
bilskolen, Transportkompetanse, MAN, 
Norslep, Alaas, Trailerpartner, CircleK, 
Falck, Istrail, Bertel O. Steen, Ulefoss 
Skap, E18 Truckcenter, DAF, Fiat, Ive-
co. I tillegg er Bastø Fosen en hovedstøt-
tespiller for arrangementet.

Møt opp for en produktprat og få pre-
sentasjon av spennende nyheter og gode 
tilbud.

Festmiddag med god 
underholdning
Marit Strømøy og hennes band gjorde så 
stor suksess under fjorårets arrangement 
at hun blir invitert på nytt igjen i år. I 
tillegg vil humorist, folkemusiker og tid-
ligere stortingsrepresentant Hallgrim 
Berg være aftenens konferansier. I år har 
mange av jubilantene fra næringen meldt 
sin ankomst for å motta hyllest for lange 
medlemskap i NLF. 

Årsmøtene
Fylkesavdelingenes årsmøter gjennomfø-
res lørdag formiddag med behandling av 
fastlagte årsmøtesaker, inkludert valg. 

Klart for årsmøte- og bransjeuts tillingshelg

ROY N. WETTERSTAD rnw@lastebil.no0

Forslag om opprettelse av 
Vikenråd i NLF
Fylkesledere, nestledere og de to regionsjefene 
har vært samlet for å drøfte samarbeidsmodell 
for avdelingene Oslo, Østfold, Akershus og 
Buskerud i det nye fylket Viken.

Lederne og nestlederne i de fire fylkesavde-
lingene utformet sammen med sine to 

regionsjefer forslag til mandat for Vikenrådet. 
Dette vil bli lagt frem til behandling i de 
respektive fylkesavdelingene. Slik er forslaget til 
mandat:
 •  Vikenrådet er et samarbeids- og koordine-

ringsorgan for fylkesavdelingene til NLF 
Buskerud, Oslo, Akershus og Østfold. 

•  Rådsstyret består av ledere og nestledere i 
fylkesavdelingene. 

•  Rådsstyret konstituerer seg selv og velger 
leder og nestleder. 

•  Vikenrådet skal utvikle og tilpasse organisa-
sjonen slik at den blir best mulig rustet til å 
ivareta forbundets næringspolitiske og 
organisatoriske utfordringer på regionalt nivå. 

•  Vikenrådet er kontaktpunkt opp mot 
fylkeskommunale og andre myndighets- 
instanser. 



51NLF-MAGASINET 2020 • NR 2

Næringspolitisk og samferdselspolitisk 
debatt kan forventes. I tillegg står noen 
organisatoriske spørsmål på dagsorden. 
Bl.a. sammenslåing av lokalavdelinger i 
Buskerud, regionalisering og NLF sitt 
kommende landsmøte i 2020.  

I skrivende stund er det kjent at lederne i 
Buskerud og Telemark stiller til gjenvalg, 
mens John Ove Villung vil tre ut etter 
mange år som leder for NLF Vestfold.

Samtidig som årsmøtene foregår vil  
det bli gjennomført et ledsagerprogram 
med besøk til Porselensmuseet i Pors-
grunn.

Klart for årsmøte- og bransjeuts tillingshelg
HER SPILLER MARIT STRØMØY: og bandet under 

fjorårets årsmøte og bransjeutstillingshelg. Hun 
vil sørge for god underholdning også i år. Foto: 

Roy N. Wetterstad

Martin Uthus ny leder 
i NLF Hønefoss  

 
Martin Uthus (29) er valgt som ny leder for NLF  
Hønefoss. Styret han skal lede skal i tråd med vedtak  
på årsmøte arbeide for en sammenslutning med de 
omkringliggende lokalavdelingene. 

Uthus er daglig leder for Buskerud Transportsentral AS. Han er opprinnelig fra 
Elverum, men kom til Hønefoss i 2009 for å satse på en 
karriere i sykkelsport. En ulykke satte imidlertid en stop-
per for dette, og han begynte å studere økonomi og ad-
ministrasjon ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. I 
2015 fullførte han en bachelor i faget. Etter endt utdan-
ning ble han avdelingssjef for Birk Sport i Trond-
heim, men ble raskt hentet inn som driftssjef 
ved hovedkontoret i Bærum. 

Våren 2015 ble han rekruttert til trans-
portnæringen, og trives med å lede Bus-
kerud Transportsentral AS. Nå ser han 
også frem til å kunne bidra i NLF, og 
gleder seg blant annet til å delta på en 
studiereise til Brussel i mars som forbun-
det arrangerer for unge ledere i næringen.

Nordea styrker sin  
organisasjon i region 3
Nordea Finans girer opp sin satsing i regionen 
og setter inn en ekstra person til å drive 
oppfølging av lastebilmarkedet. De håper dette 
skal føre til at flere transportselskap skal 
oppdage og velge å benytte Nordea sine 
finansieringstilbud.

Kristoffer Sletnes er på plass som ny mann i 
regionen, og skal bistå Bård Røed Larsen. I 
tillegg vil markedssjef Jan Egil Sandstad som 
er Key Account Manager for NLF-samarbeidet, 
også være delaktig i arbeidet med å styrke 
Nordeas satsing overfor NLF-medlemmer

JAN EGIL SANDSTAD (T.V.) OG KRISTOFFER SLETNES: 
vil ha flere NLF-medlemmer som kunder hos Nordea. 
Foto: Roy N. Wetterstad

REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no0

•  Forbundsstyrerepresentanter fra fylkesav-
delingene i Viken kalles inn til rådsmøtene, 
og gis tale- og forslagsrett. 

 
Det er planlagt å avholde konstituerende 
møte i Vikenrådet 18. mars dersom 
fylkesårsmøtene gir tilslutning til modellen.
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NLF Agder fikk oppfor-
dring fra flere transportbe-
drifter som var medlem av 
NIKR om at de var misfor-
nøyd med foreningens ensi-
dige fokus på Gartnerløkka. 

Transportbedriftene er opptatt av gjen-
nomgangstrafikk og effektiv framføring 
av gods. 

Sammen med NLF ville transportbe-
driftene legge press på Næringsforenin-
gen i Kristiansand (NIKR) for å få skar-
pere søkelys på Ytre ringvei. Dette ble 
gjort ved å utarbeide en presentasjon som 
tydeliggjør næringens behov.

Etter en lengre diskusjon ble NIKR, 
NLF og NHO, som også var også til  
stede, enig om flere punkter som er et 
viktig signal til Nye veier AS og Kristi-
ansand kommune. 

Ytre ringvei først
Konklusjonen er klar: For næringslivet i 
regionen er det viktig å få realisert Ytre 
ringvei så raskt som mulig, uavhengig av 
fremdriften i andre samferdselsprosjekter 
i regionen.  

Den fremtidige gjennomgangstrafik-
ken på E18/E39 er avhengig av en ny Ytre 
ringvei. Dagens veistandard er ikke god 
nok og E18/E39 gjennom Kristiansand 
er den desidert mest trafikkerte tofeltsvei-
en mellom Vestlandet og det sentrale øst-
landsområdet.

Nye veier AS gjør sine prioriteringer av 
hvilke prosjekter som skal bygges ut med 
bakgrunn i samfunnsøkonomisk lønn-
somhet. Inntil nå har ikke Ytre ringvei 

nådd høyt nok opp i disse prioriteringene. 
Den viktigste årsaken er enkel: Det koster 
for mye å bygge ut strekningen sammen-
lignet med den tidsgevinsten man oppnår 
med dagens planlagte trasé.

Møter ikke europeiske krav
Vi mener flere faktorer må vektlegges i 
forbindelse med dette prosjektet. Kostna-
dene knyttet til dagens køsituasjon gjen-
nom byen. Samfunnssikkerheten og ut-
slippene som køen fører med seg, må også 
vektlegges i beregningen av samfunns-
nytten. Samtidig må Kristiansand kom-
mune bidra til å få ned kostnadene gjen-
nom å legge til rette for nye trasévalg og 
enklere løsninger som er billigere å bygge 
enn det dagens planer legger opp til.

E18/E39 er en del av et internasjonalt 
veinettverk, det såkalte TEN-T-nettver-
ket, som er et EU-program som skal sik-
re at Europa har et effektivt og bærekraf-
tig transportnettverk. Dette skal bidra til 
god flyt av varer og tjenester i det indre 
markedet, og sikre konkurransekraft for 
det europeisk næringslivet. Dagens løs-
ning for E18/E39 gjennom Kristiansand 
møter ikke disse kravene.

Gode signaler fra Nye veier
NHO Agder, Næringsforeningen i 
Kristiansandsregionen og Norges Las-
tebileier-Forbund mener Nye veier må 
legge fram planer for Kristiansand 
kommune som vil gi et resultat som 
styrker samfunnsnytten til prosjektet 
Ytre ringvei betydelig. Målet må være 
økt tidsbesparelse, lavere kostnader og 
økt vektlegging av viktige samfunns-
økonomiske elementer som til nå ikke 
har vært tilstrekkelig innarbeidet i ana-
lysene.   

Basert på medieomtale og andre sig-
naler fra Nye veier, så synes det som om 
veiselskapet har klare ambisjoner for å 
få fortgang i utviklingen av prosjektet 
Ytre ringvei. Det betyr at nøkkelen til 
rask oppstart av Ytre ringvei sannsyn-
ligvis vil havne i Kristiansand bystyre. 
Da må politikerne i Kristiansand være 
spenstige og smidige nok i sine priori-
teringer, slik at Nye veier får en trasé 
som gjør en snarlig byggestart mulig. 
Enhver unødvendig forsinkelse av 
fremdriften påfører næringslivet i regi-
onen økte kostnader. Det er ikke aksep-
tabelt.

Flere transportbedrifter i møte 
med Næringsforeningen i 
Kristiansand (NIKR)

REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no0
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Utfordringer 
med ADR på ferjer
Vi har over tid hatt utfordringer med 
ADR på ferjer over Boknafjorden. Det 
er svært dårlig informasjon og det er 
laber stemning på kaia når biler med 
ADR ikke vet når de kommer over.

I den forbindelsen hadde Ove Erik 
Vika fra SR Group og NLF et møte med 
Sæternes m.fl. i Vegvesenet om saken. 

Vika presenterte flere eksempler der 
det er en helt uholdbar situasjon på 
kaia og biler ikke vet når de kommer 
over, spesielt ved litt dårligere vær.

Sæternes & Co lovet å ta saken 
videre med Fjord1 for at vi skal få den 
forutsigbarheten som er nødvendig. 
Det er gods til baser på Nord-Vestlan-
det og det er supplybåter som blir 
liggende og vente på godset. I tillegg 
blir kjøre- og hviletiden helt ødelagt 
for uka. 

Vegvesenet har lovet oss en tett 
dialog med mål om bedre forutsigbar-
het.

Årsmøtet i Østre Agder Lastebileierforening 
ble avholdt i Arendal 13. februar. Tordis Van-
deskog fra Nye veier AS innledet før det for-
melle møtet. 

Tordis hadde en spennende gjennomgang 
av utbyggingen av E18 fra Tvedestrand til 
Arendal. Hun var ansvarlig for utbyggingen 
og det er interessant å se når utbyggingssje-
fen ser et slikt prosjekt «i speilet».

Etter presentasjonen ble den formelle delen 

av møtet avholdt. Det ble besluttet å gå i dia-
log med Lillesand og omegn lastebileierfore-
ning for å se på en sammenslåing.

Nytt styre er som følger: Styreleder Helge 
Gustafson, nestleder Kjetil Bjørnbakk, styre-
medlemmer Gunnar Waagestad, Finn Sigurd 
Josephsen og kasserer Benn Olaf Tvedt.  
Varamedlemmer Erik Solfjell og Bjørn-Erik  
Vabø-Andersen.

Møte med leder i  
samferdselsutvalget i 
Rogaland

Årsmøte Østre Agder Lastebileierforening 

4. februar hadde vi møte med leder i Samferdselsutvalget i 
Rogaland fylkeskommune. Fylkeskommunen eier nå nesten 
alle veiene våre og blir viktigere enn noen gang. 

Vi mener MDG-politikeren Alexander 
Rügert-Raustein har et realistisk syn på 
hva næringslivet trenger. Han vil privat-
bilismen til livs og ønsker den redusert. 
Han mener at næringstrafikken får den 
nødvendige plassen når personbiltrafik-
ken minker. Men en del utbedringer ser 
han må til, uavhengig av personbiltrafik-
ken. 

Vi viste reduksjon i Co2-utslipp grun-
net nye veier, bedre nyttelast mm. 

Åpen for tungbilkolonner på E134
Vi fikk luftet våre bekymringer for sentrale veistrekninger i Rogaland som trans-
portkorridor vest, tverrforbindelsen, Ålgård – Hove og Harestad – Smiene. Og 
denne bekymringen er reell. Alle våre prioriteringer av veier som ligger i Bypakka 
går «rett vest» om MDG får bestemme. Veier er nedprioritert i bypakka, her er det 
buss som teller. Da bør kanskje veibygging gjøres av Nye veier AS og de bør få 
overført de tiltenkte midlene.

Men E134 ser han lysere på. Her ser han behov for utbedringer og kolonner for 
tunge kjøretøy

REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no0
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Den 5 .februar holdt Jan Ove 
Halsøy et innlegg hos sam-
ferdselsutvalget Møre og 
Romsdal som fikk stor opp-
merksomhet, deriblant en 
dobbeltside i Romsdals 
budstikke. 

Innlegget handlet om modulvogntog på 
tømmervogntognettet. Tor André Johnsen 
fra Transport- og kommunikasjonskomi-
teen på Stortinget stilte også på møtet for 
å tydeliggjøre behovet på vegne av komi-
teen.

Vegnettet vil tåle belastningen
Det er i dag ingen vegstrekninger i Møre 
og Romsdal, Vestland eller Rogaland som 
er åpnet for modulvogntog. Etter et om-
fattende klassifiseringsarbeid har Statens 
vegvesen nå kommet frem til at bare 20 av 
totalt 5 000 bruer på Europa- og riksveg-
nettet ikke tåler 60 tonn totalvekt. Nå flyt-
tes søkelyset videre over på fylkesvegnettet, 

hvor arbeidet med klassifisering og utbe-
dring allerede er godt i gang. Det forventes 
å være ferdig i løpet av året. 

Viktig både for miljø og økt 
konkurranseevne 
Regjeringen ønsker en større tilretteleg-
ging for modulvogntog på norske veger for 
å styrke næringslivets konkurranseevne. 
Bruk av modulvogntog vil føre til reduser-
te transportkostnader og reduserte utslipp. 
Den forventede veksten i befolkningen og 
norsk økonomi vil føre til at mengden gods 
som skal fraktes på veg vil øke betydelig. 
Godsanalyser som ligger til grunn for 
NTP 2018-2029 viser at det meste av øk-
ningen vil komme på vegtransport. Frem 

mot 2030 regner en med at økningen i 
gods på vei vil øke med ca. 50 prosent. I 
samme tidsrom har Norge forpliktet seg til 
å kutte 40 prosent i sine klimautslipp gjen-
nom Paris-avtalen. Tilrettelegging for 
modulvogntog vil bidra til økt konkur- 
ranseevne for næringslivet og betydelig 
reduksjon i utslipp. 

FV65 og E136 
I Møre og Romsdal er det spesielt viktig å 
først få åpnet FV65 (Surnadal og Trønde-
lag) og E136 (Ålesund-Dombås) for mo-
dulvogntog. Vi har også hatt kontakt med 
Pipelife som ligger i Surnadalen. De pro-
duserer lange rør som er mye lettere enn 
lasten tømmervogntog kjører med på 
FV65 i dag. 

Høring
Det vil i disse dager komme ut en høring 
knyttet til å få åpnet nye veger for mo-
dulvogntog. Vegvesenet har ingen konkret 
dato for publisering, men vi er har mottatt 
signaler om at den ikke er langt unna. Vi 
har også vært i kontakt med NHO, MEF, 
politikere m.fl. for å dra i samme retning 
og åpne opp for modulvogntog også i vår 
region innen 2021

Modulvogntog i Møre og Romsdal innen 2021?

E134 – Haukelifjell er «gryteklar»
På Veikonferansen 2020 på Aksdal den 13. 
februar i år kunne leder av Transport- og 
kommunikasjonskomiteen på Stortinget, 
Helge Orten, fortelle at prosjektet var 
«gryteklart».

Det foreligger ingen politisk uenighet i at 
E134 over Haukelifjell er et viktig 
veiprosjekt. Samfunnsnytten er enorm. 
Dessverre har E134 blitt liggende i andre 
halvdel av NTP i flere perioder. Prosjektet 
har blitt flyttet bakover ved enhver 
rullering. Nå er situasjonen en annen. Det 
er bred politisk enighet om at prosjektet må 
realiseres.

E134 Seljestad–Vågslid har vel aldri 
vært så aktuell som nå. Vi kommer til å 
legge stor vekt på E134 i våre innspill til 
NTP, da spesielt med følgende prosjekter:
• E134 Vågslid – Røldal
• E134 Røldal – Seljestad

Ny midlertidig rundkjøring på E39 i Knarvik
Vi har mottatt flere klager på den nye rundkjøringen på 
E39 ved kjøpesenteret på Knarvik i Lindås kommune. 
Vi tok derfor kontakt med Statens vegvesen og Lindås 
kommune for å få rede på hvorfor rundkjøringen hadde 
fått den utformingen den har, og eventuelt om det var 
mulig å endre på noe. 

Det er kjøring fra nord mot sør som er utfordrende. 
Spesielt dersom det er spesialtransporter. 

Lindås kommune opplyser til oss at rundkjøringen 
er midlertidig. Ny oval og permanent rundkjøring skal 
etter planen være klar om to år. Statens vegvesen blir 
ansvarlig for bygging av denne.

Kan benytte utvidet areal
For den etablerte og midlertidige rundkjøringen er 
ytterste del av sentraløyen gitt en bredde som skal være 
tilpasset sporing for modulvogntog. Det betyr at enkelte vogntog må benytte dette arealet i tillegg til 
sirkulasjonsarealet når de passerer gjennom rundkjøringen fra nord.

I verste fall dersom sjåføren på store kjøretøy feilberegner kjørevinkelen på vei inn i rundkjøringen, 
vil også den innerste delen av sentraløyen være overkjørbar.

HEIDI RUDAA0

IKKE GUNSTIG: Denne rundkjøringen byr på 
hodepine for yrkessjåfører. Men utformingen 
er gjort med tanke på at større vogntog skal 
kunne benytte ytterste del av sentraløyen, og 
i verste fall også den innerste, for å komme 
gjennom. Foto: NLF

25,25 METER OG 60 TONN: Hvis det åpnes for bruk av 
modulvogntog på tømmervogntognettet, vil det bli mulig 
å se slike i Møre og Romsdal om ikke lenge. Foto: Stein 
Inge Stølen
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Vi finansierer NLFs medlemmer!
Nordea har vært NLFs utvalgte finansieringspartner siden 2008. Hver dag jobber 
vi hardt for å sikre medlemmene så gode betingelser som mulig på finansiering av 
transportmateriell.

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

Kontaktperson Fylke Telefon e-post

Christin Enghaug Oslo, Viken 46 95 00 16 christin.enghaug@nordea.com

Kari Fritzvold Malones Innlandet 91 63 10 95 kari.f.malones@nordea.com 

Bård Røed Larsen 

Kristoffer Sletnes           
Vestfold og Telemark, Viken

92 22 77 84

98 42 93 24          

bard.roed.larsen@nordea.com 

kristoffer.sletnes@nordea.com

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

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

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

Tor Taksgaard

Knut Byrkjeland
Trøndelag

41 44 93 77

97 06 69 97

tor.taksgaard@nordea.com 

knut.byrkjeland@nordea.com

Gunnar Carlsen Nordland, Troms og Finnmark 99 35 93 35 gunnar.carlsen@nordea.com

Jan Egil Sandstad Key Account Manager 90 98 63 31 jan.egil.sandstad@nordea.com
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Hvil i fred 
kjære kollegaer

År etter år har vi advart mot utvik-
lingen innenfor vinterdriften på 
våre veger. Vi har pekt på organise-
ringen av kontraktene og kalt dette 
for en systemfeil. 

Stadig mindre av økonomien 
havner hos de som faktisk utfører 
jobben ute på vegene. Viktig kom-
petanse forsvinner etter hvert som 
flere slutter. Mange fordi man opp-
lever at det ikke er forsvarlig vinter-
drift. Det er tungt å måtte leve med 
ansvaret for farlige vinterveger. 
Resultatet opplever vi daglig når vi 
ferdes med hjertet i halsen på 
speilblanke veger der friksjonen er 
tilnærmet skøyteisen i Vikingskipet 
på Hamar.

Den 2. februar fikk vi det triste 
budskapet om at to kollegaer brått 
ble revet bort i en møteulykke på E6 
ved Snåsa. Nok en gang ble det 
rapportert om at vegen var speil-
blank og det er vel liten tvil om at 
dette var en medvirkende årsak til 
at sørgående bil kom over i motgå-
ende kjørefelt. Det blir for enkelt å 
vise til Vegtrafikkloven, noe som er 
en mager trøst for de etterlatte som 
har mistet sine kjære. 

At ulykkesstedet kan være kre-
vende, er kjent for de fleste som 
kjenner vegen. Hva med de som 
ikke har denne kunnskapen og som 
forholder seg til at dette er E6 med 
80 km/t? Vi kan ikke basere trafikk-
sikkerheten og 0-visjonen på at alle 
har lokalkunnskap om vegens be-
skaffenhet. I et samfunnsperspek-
tiv er det innlysende at god vinter-
drift er sunn fornuft og respekt for 
trafikantenes liv og helse. Våre 
tanker går til de etterlatte.

Den 24. januar hadde vi 
møte om vinterdriften i Ytre 
Namdal. Bakgrunnen for 
møtet var at man over tid  
har registrert at vintervegene 
har blitt gradvis dårligere 
vedlikeholdt. 

Det er ikke bare yrkessjåfører som har 
uttrykt misnøye med standarden, men 
kommunen kunne vise til en storm av 
henvendelser fra innbyggere. De fleste 
forventer at vegene skal være brøytet og 
strødd når dagen starter. Det er da folk 
skal på jobb og ungene skal til skolen. 
Da blir det merkelig at den første strø-

Møte om vinterdrift i Y tre Namdal

Nye AMO-kurs i Trondheim
Den 15. januar var det uttak til nok et AMO-kurs i Trondheim. Fra forrige uttak hadde vi åtte 
kandidater som var kvalifiserte, noe som tilsa at de 23 fremmøtte måtte kjempe om syv plas-
ser. Etter grundige intervjuer og referansesjekk satt vi igjen med de kandidatene vi trengte for 
å fylle opp kurset. Den 27. januar var det kursstart og det er ingen tvil om at elevene er moti-
verte for 20 intensive undervisningsuker. Dere vil nok høre fra dem etter hvert som kurset 
skrider frem. Ta godt imot dem, de er kanskje din neste sjåfør. Kvaliteten skal det i hvert fall 
ikke være noe å utsette på.

INTERVJU: Regionleder Gunni Amundal i samtale med en av kandidatene til kurset. Det hele blir som et grundig 
jobbintervju der man går i dybden for å finne ut om egnetheten er til stede for å bli yrkessjåfør. Det handler ikke 
bare om førerkort. Foto: Roar Melum

ROAR MELUM rm@lastebil.no0

ROAR MELUM rm@lastebil.no0
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Spennende temaer ble tatt opp og debat-
tert under møtet. Ekstra spennende og 
hyggelig var det at hele 120 deltakere 
stilte på Godspolitisk frokost på torsda-
gen, der samfunnsliv og næringsliv med 
søkelys på godstransport fikk høre mer 
om temaet bærekraftig godstransport. 
Godsanalysen i NTP viser en ventet 
vekst på 290 mill. tonn fram til år 2050. 
240 av disse ventes å komme på vei. Det-
te tilsvarer en sammenhengende rekke 
på 1000 km med trailere hver dag. Hvor-
dan løser vi dette? Kan Nasjonal trans-
portplan inneha løsningen?

Vi fikk en grundig presentasjon av 
Kunnskapspakke for gods ved Beate 
Kvamstad-Lervold i Sintef og Inge Hoff 

fra NTNU. Mange er nok enige i at vi 
trenger mer kunnskap om gods og ikke 
minst at vi må utdanne fremtidens logis-
tikere på konsepter som vi ikke har i dag. 
Det blir spennende å følge dette prosjek-
tet. Videre ble det fra oss påpekt nødven-
digheten av at NTP ivaretar overordne-
de nasjonale interesser. Man må være 
tydeligere på konseptvalg. Prosesser på 
lokalt nivå må ikke være styrende for 
arbeidet med NTP. Det er nok en vei å 
gå før vi er der, men vi ser positivt på 
omstruktureringen av arbeidet med 
NTP.

Møte om vinterdrift i Y tre Namdal

Årsmøter
Da er runden med årsmøter i våre 13 lokalforeninger gjennomført. Det er fantastisk 
hyggelig å få farte rundt i Trøndelag der man treffer mange flotte kollegaer. Det har vært 
mye søkelys på kontrakter dette året. De fleste er nok enige i at det er utfordrende å få til 
kontrakter som ivaretar bærekraften i bedriften. Kontraktene er som regel utarbeidet av 
transportkjøper og det er deres interesser som ivaretas på bekostning av våre bedrifter. Vi 
har nok selv bidratt til at det har blitt slik gjennom å la dem få lov til å styre forhandlinge-
ne og kontraktene. Vi må nok innse at tiden er inne for å ta en styrende rolle innenfor 
forhandlinger og kontrakter. Vi må snakke samme språk som de vi skal forhandle med. Da 
kan det være lurt å benytte seg av riktig kompetanse. Det må da være slik at man inngår et 
samarbeid for at begge parter skal løfte pokalen sammen. Ikke skriv under på kontrakter 
uten at dere har hatt en grundig gjennomgang med folk som kan faget. Ring en venn.

Trøndelags- 
møtet 2020
Den 9. og 10. januar ble Trøndelagsmøtet 2020 arrangert  
på Scandic Hell. Store deler av politisk ledelse og trøndersk 
næringsliv var samlet disse dagene for å knytte nettverk og 
utvide horisonten.

bilen er å se på vegen rundt klokka 10. 
Det er vel ingen som ønsker at det skal 
være slik. Spørsmålet er om standard-
kravet i kontraktene er feil eller om ut-
førelsen ikke er i henhold til kontrakten. 
Saken vil bli fulgt opp av fylket som nå 
har hovedansvaret for driften. Minner 
om at man ved avvik ringer 175. Her blir 
alt loggført, noe som er viktig for å do-
kumentere forholdene.

ROAR MELUM rm@lastebil.no0
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Våre medlemmer som bedri-
ver bilberging er spredt over 
hele landet, og det er stor 
variasjon i hvordan samarbei-
det med nødetatene fungerer 
– spesielt i etterkant av ulyk-
ker.

 

I dag finnes det ikke nasjonale rutiner som 
beskriver hvem som har det overordnende 
ansvaret for oppfølging av personellet som 
har vært delaktig i redningsarbeidet etter 
ulykker langs veiene. Det vi ser er at am-
bulansepersonell, politi og brannvesenet 
gjennomfører samlinger, hvor opplevelser 
i forbindelse med hendelsene blir bearbei-
det og evaluert.

Et stort paradoks
Det er ikke tvil om at enkelte hendelser er 
av en slik karakter at det er både nødvendig 
og ønskelig at de involverte personene får 
ventilert sine tanker og snakket om det 
som de opplevde som traumatisk. Det er 
derfor et paradoks at våre medlemsbedrif-
ter som kanskje blir stående igjen, for å 
fjerne resten av vrakdelene, knust glass og 
blod, etter at blålysene har forsvunnet i 
horisonten – ikke blir invitert på debrie-
fing.

Vi opplevde i starten av januar en forfer-
delig ulykke på Hamarøy i Nordland. Den-
ne ulykken involverte fire trailere og krevde 

to menneskeliv. Dette var en svært tragisk 
hendelse hvor to vogntog kolliderte front 
mot front. De visuelle inntrykkene for red-
ningspersonellet var svært sterke og det er 
ikke tvil om at slike opplevelser preger de 
folkene som var delaktig i operasjonen.

Bør inngå i standardinstruks
I dette tilfellet ble bergerselskapet invitert 
med på debriefen som fant sted på Innha-
vet Hotell. Dette setter vi som organisa-
sjon stor pris på, men vi kan ikke la dette 
være tilfeldigheter. Det må etableres en 
rutine hvor alle involverte samles til de-
brief. Dette bør inngå i skadestedsleders 
instruks, slik at vi kvalitetssikrer oppføl-
gingen av det personellet som har vært 
delaktig i ulykken.

Dette handler om psykisk helse, og skal 
tas på alvor. Arbeidsmiljøloven har sine 
krav til HMS-system, men det er vel ikke 
å ta for hardt i å si at små bilbergere rundt 
om i landet er ute av stand til å håndtere 

etterarbeidet etter en skjelsettende opple-
velse. Det er derfor viktig at dette ansvaret 
flyttes opp på et høyere nivå, som både har 
kunnskap og ressurser til å gjennomføre 
nødvendige samtaler og oppfølging av de 
berørte.

 
Følger opp med If
Det bør for våre medlemmer som er 
If-kunder være mulig å få psykologhjelp på 
lik linje med de tilbudene som forsikrings-
selskapet tilbyr de personer og bedrifter 
som opplever tap av kollegaer og familie. 
Dette vil bli tatt opp som en egen sak med 
vår samarbeidspartner.

Inntil det foreligger en nasjonal instruks 
for debriefing bør våre medlemmer i bil-
bergerbransjen oppsøke skadestedsleder 
ved ulykker og signalisere interesse for å 
delta under debrief.

NLF vil arbeide for å få dette arbeidet 
systematisert slik at det blir automatikk i 
deltakelsen

Bilbergerne må bli en selvfølgelig del 
av «debriefingen» etter ulykker

FRANK LAURITZ JENSEN flj@lastebil.no0

Onsdag 6. og 7. februar var det søkelys på re-
kruttering i Tromsø. Norges Lastebileier-For-
bund hadde egen stand i samarbeid med Opp-
læringskontoret for transportfag og bilfag. 
Opplæringskontoret stilte med simulator for 
lastebilkjøring. Det var svært populært blant 

de besøkende på messa. I løpet av de to dage-
ne messa pågikk fikk vi snakket med mange 
ungdommer som syntes sjåføryrket var en in-
teressant karrierevei og mange ønsket å søke 
transportfag. Rekruttering av sjåfører til laste-
bilnæringen har vært et av satsningsområde-

ne til NLF de siste årene, og vi henstiller alle 
våre medlemmer om å ta sin oppgave som 
lærebedrift på alvor. Vi er avhengig av å få dis-
se flotte ungdommene inn i bedrifter – før de 
havner i andre næringer! 

Yrkesmessa i Tromsø
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NLF Finnmark er opptatt 
av å møte medlemmene 
rundt om der de bor. Derfor 
inviterte vi til medlemsmøte 
og trafikksikkerhetskurs i 
Tana i kombinasjon med 
styremøte i NLF Finnmark. 
Oppmøtet illustrerte hvor krevende været 
kan være i Finnmark. Minst syv av de 
påmeldte satt værfast på grunn av stengte 
fjelloverganger. 

Jens Olaf Rud dro oss gjennom trafikk-
sikkerhetskurset på en fin måte etter at 
fylkesleder Rune Holmen ønsket velkom-
men. Circle K sin representant i Finn-
mark Per Tore Nilsen bidro med sitt inn-
legg som samarbeidspartner. 

Troms og Finnmark fylkeskommune 
ved assisterende avdelingsleder for drift 
og vedlikehold tok i forkant av møtet 
kontakt med vår tidligere fylkesleder 
Yngve B. Harila fordi de ønsket å infor-
mere om deres strategi rundt drift og 
vedlikehold av det fylkeskommunale vei-

nettet. Det er flott å se at fylkeskommu-
nen er engasjert og på banen med hensyn 
til NLF. Alv Ervik og Rune Holmen 
avrundet møtet med lokal og sentral  
informasjon fra NLF. En ekstra takk til 
Alv Ervik som satt 180 mil i bil for å del-
ta på møtet.

Medlemsmøte og trafikksikkerhetskurs i Tana 20. februar



Jubilanter:

50
01.04

Jørund Vevle, 5281 Valestrandsfossen
System Trafikk AS er et kjent navn lastebilnæringen i Hordaland. Mannen bak bedriften heter Jørund Vevle, og 
han fyller 50 år første april. Han startet sin karriere i 1993, da med langtransport og kjøring av laks nedover 
kontinentet. I dag har bedriften 40 biler, og mottok i 2018 NLF og Ifs trafikksikkerhetspris for sitt gode 

omdømme og inspirerende trafikksikkerhetsarbeid.

50
05.04

Bjørn Fjeldberg, 2165 Hvam
Fra han startet som sjåfør i Tigo Transport i 1990 med kjøring av bulkprodukter for Regal, har han gjort en 
spennende karriere. I 1990 ble han daglig leder i bedriften, og fra 2012 også medeier. Det er fortsatt Regal/
Läntmannen som er hovedoppdragsgiver, ved siden av tralletrekking for DSV og andre. Ved siden av lastebilyr-

ket er Bjørn veldig fotballinteressert og dyrker familielivet på Hvam med kone og to sønner.

50
18.04

Helge Magne Bergene, 2890 Etnedal
Helge Magne Bergene startet med tømmerkjøring i 1995 og gjorde dette frem til årtusenskiftet. Siden den gang 
har han kjørt for seg selv, og har i dag en tippbil og en krokbil – begge Mercedes. Med disse utfører han 
snøbrøyting, vegvedlikehold og anleggstransport. I tillegg har han fire gravemaskiner og trives veldig godt på 
jobb, som han også klassifiserer som hobby. 

50
21.04

Rune Andersen, 1640 Råde
Rune Andersen har siden 1995 bygget en bedrift som i dag teller ni lastebiler. Her går det i avfalls- og 
skrapjerntransport, samt frakt av korn. Nå ser 50-åringen frem til sommer og sol, for da kan motorsykkelen tas 
frem og nytes.

70
09.04

Åge Arnstein Christensen, 8140 Inndyr
Midt i oljekrisa i 1973 valgte Åge Arnstein Christensen å sette seg bak et Mercedes lastebilratt, og der har han blitt siden. 
NLF-medlem har han vært siden 1979. Opp gjennom årene har det blitt både tippkjøring, brøyting og maskintransport, og i 
dag også litt langtransport. Nå består kjøretøyparken av en tippbil og tre anleggsmaskiner. Ved siden av arbeidet tar han 
gjerne turer i skog og fjell.

75
07.04

Roar Nordnes, 2034 Holter
Som 20-åring i 1965 tok Roar Nordnes fatt på lastebilyrket. Tre år senere etablerte han eget transportselskap, og to år etter 
det var NLF-medlemskapet i boks. Nå, fem tiår senere, har sønnen Bjørn tatt over den daglige driften, som også barnebarnet 
er godt involvert i. 
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80
25.04

Magne Skistad, 3053 Steinberg
Den spreke 80-åringen satte i gang sjåførkarrieren allerede før bilen ble allemannseie, i 1959. Seks år senere 
fikk han seg egen bil, og resten er lastebilhistorie. Ved siden av kjøringen har han vært engasjert på medlems-
siden både som lokallags- og fylkesformann i en årrekke. Nå nyter pensjonisten hyttelivet og tar gjerne en 
ski- eller sykkeltur.
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Nordea Finans har 
vært NLFs samarbeids-
partner siden 2008
 
• Hver låne- eller leasingkontrakt 

innebærer økonomisk støtte til 
NLF

• Vi har finansiert over 5000 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.



Jubilanter:

Fødselsdager i april
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85 år    
4.  Ola E. Molstad, 2316 Hamar
9.  Oddvar Sørdahl, 7170 Åfjord
    
80 år    
2.  Inge Mikkelborg, 8657 Mosjøen
25.  Magne Skistad, 3053 Steinberg
    
75 år    
1.  Kåre Nordli,2817 Gjøvik
5.  Gunnar Strudshavn, 7180 Roan
7.  Roar Nordnes, 2034 Holter
11.  Jetmund Einemo, 6887 Lærdal
11.  Jarl Hagland, 5541 Kolnes
12.  Kåre Kristoffersen, 4276 Veavågen
15.  Ragnar Strømmen, 3629 Nore
18.  Kjell-Arne Schjørn, 2615 Lillehammer
22.  Lars Aagre, 4876 Grimstad

70 år    
9.  Åge Christensen, 8140 Inndyr
10.  Vidar Rugsveen, 2836 Biri
14.  Stein Erik Fallan, 7074 Spongdal
14.  Willy Hoel, 1815 Askim
16.  Jens Egil Sætran, 6570 Smøla
25.  Helge Floor 2335, Stange
27.  Nils Einar Kleven, 6522 Frei
28.  Stein Hagen, 2866 Enger
    
60 år    
9.  Jan-Olav Torp, 2450 Rena
9.  Arvid Tuft, 5131 Nyborg
13.  Knut Arne Nes, 5099 Bergen
14.  Per Rune Høgvoll, 2690 Skjåk
14.  Geir Kristensen, 9055 Meistervik
19.  Jørn Skjørdal, 3070 Sande I Vestfold
21.  Tore Fjelle, 1621 Gressvik
27.  Fredrik Skundberg, 2364 Næroset

50 år    
1.  Jørund Vevle, 5281 Valestrandsfossen
4.  Nils Olav Hårstadsveen, 2848 Skreia
5.  Bjørn Ivar Fjeldberg, 2165 Hvam
5.  Ola Nordman, 0196 Oslo
8.  Ola Lilleås, 7334 Storås
13.  Erland Åslund, 2848 Skreia
18.  Helge-Magne Bergene, 2890 Etnedal
18.  Kjetil Rønningene, 3074 Sande I 
Vestfold
20.  Paul Herman Larsson, 1481 Hagan
21.  Rune Andersen, 1640 Råde



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



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

 
40 40 35 99

VINTERDRIFT

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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Ressurspersoner
Region 2: Arild Olsbakk firmapost@olsbakktransport.no 91 34 26 04

Region 4: Roar Osen roar@osentransport.no 90 59 00 59

Region 4:  Tore Sigmundsen tore@sigmundsen.no 97 65 35 94

Region 5: Norman Hole norman@hole-maskiner.no 91 86 30 05

Region 5: Arne Skulstad post@hauglandtransport.no 96 50 88 70

Region 7:  Alf Erik Eliassen alf-e-el@online.no 90 12 38 35
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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



TILBUD TIL 
NLF-SJÅFØRENE

Gjelder sandwich, wraps, salater, 
mexican og alle burgere.

RABATT PÅ SUNNERE MAT!
25%
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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


