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Utallige rapporter om næringsliv, transport og tilsluttede problem- 
stillinger publiseres hvert år. Mange av dem blir skumlest og deretter 
puttet i nærmeste skuff. Temarapporten Statens Havarikommisjon for 
Transport (SHT) nylig offentliggjorde, fortjener å bli lest igjen og igjen. 
Det er den viktigste rapporten på mange år om vår næring. 

Havarikommisjonen har gått inn bak fire alvorlige trafikkulykker for 
å vurdere rammevilkårene til dem som bestiller godstransport på veg. 
Konklusjonen er entydig: Trafikksikkerheten er for dårlig ivaretatt av 
bestiller. NLF har påpekt det samme lenge. Det er én av hovedgrunnene 
til at vi lanserte programmet Fair Transport. 

Rapporten bringer ingen forulykkede tilbake. Den kan ikke gjøre om 
på de tragiske ulykkene vi har hatt på veien. Men den kan kanskje bidra 
til at kunder, speditører og transportører – ja, alle som er en del av transportnæringen – lærer noe. 
Slik kan vi redusere, og aller helst fjerne, de alvorlige ulykkene.

Havarikommisjonen peker på én vesentlig mangel i verdikjeden: sikkerhetskultur. Transportbestillers 
holdning til trafikksikkerhet – både ved leverandørvalg og -oppfølging, kontraktutarbeidelse og tran- 
sportbestilling, er begredelig. Avdekkingen bør få noen og enhver i kjeden til å gå i seg selv. 

Havarikommisjonen ser det som bekymringsfullt at bestilleransvaret ikke er tilstrekkelig forankret 
i regelverket. Sikkerhetskravene til vegtransport er dessuten betydelig lavere enn for andre tran- 
sportformer.

Vi kan ikke tillate at pris og gode intensjoner får dominere en næring der sjekklister og sikkerhets-
oppfølging burde vært prioritert. Det ensidige fokuset på pris leder til rutinesvikt og ansvarsfra- 
skrivelse, som igjen fører til ulykker. En ukultur har oppstått. Transport har blitt kun en kostnad, som 
skal være lavest mulig. Aller helst gratis. Omsorgen for dem som skal leve av transporten, og ikke 
minst dem som sitter bak rattet i time etter time, er oftest fraværende. Slik blir det sosial dumping, 
ulike konkurransevilkår og tapte arbeidsplasser av. 

Langsiktige kundeforhold, hvor alle parter gjør hverandre gode, blir oftere og oftere vraket til 
fordel for meglere, eksterne frakt- og logistikkselskaper, fraktbørser og Facebook-grupper. I enden 
av kjeden sitter ofte en lavprissjåfør fra øst ingen har kontroll over, og knapt noen har hørt om.  
Leddene imellom skummer fløten uten at det stilles krav til kvalitetssikring, mens den opprinnelige 
kunden muligens går rundt og tror alt er i orden.

Å endre holdninger, og deretter handlinger, er den beste måten å bedre sikkerhetskulturen på. 
Transportkjøperne må bli sitt ansvar bevisst, mens vi, som utøvere, aldri må slutte å dokumentere 
kvaliteten vi leverer. Vi må lære oss å si nei til oppdrag som er priset så lavt at vi ikke kan levere sikker 
kvalitet. I slike tilfeller må vi fortelle kunden hvorfor vi sier nei. Slik kan også kunden bli sitt ansvar 
bevisst. Kunden kan enten velge en kvalitetsbedrift, eksempelvis en som er Fair Transport-sertifisert, 
eller en lavprisaktør som byr på manglende kompetanse og rutiner, og med stor risiko for dårlig 
kvalitet og manglende sikkerhet. 

Fair Transport skal både øke seriøsiteten blant transportkjøpere og dokumentere kvaliteten blant 
våre egne bedrifter. Temarapporten fra Havarikommisjonen dokumenterer til fulle hvorfor. 

Havarikommi- 
sjonen har gått inn 

bak fire alvorlige 
trafikkulykker for å 

vurdere ramme- 
vilkårene til dem 

som bestiller 
godstransport  

på veg.

Tilbakeblikk på 
året som har gått
Som bilag til denne utgaven av NLF- 
Magasinet følger årsberetningen, der 
vi oppsummerer NLF-året som har 
gått. Du kan oppdatere deg på sta-
tus og hva slags kommunikasjons-, 
samfunns- og pådriverarbeid NLF 
driver, medlemsservice, faggrupper, 
tall og fakta om laste-
bilnæringen og selvføl-
gelig regnskapet. Det 
står også om NLF Ar-
beidsgiver, og innled-
ningsvis finner du 
forbundslederens og 
direktørens oppsum-
mering av 2019. 
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En visjon som ble 
en realitet

Det norske transporteventyret Nor-log Gruppen:

EN VISJON: Fra venstre, daglig leder i Miniexpress, Kjell Skatvedt, konsernsjef i Nor-log 
Gruppen, Lars Arne Brøttem, og daglig leder Suldal Transport, Rune Furseter (ikke 
avbildet), har jobbet beinhardt for å realisere drømmen om et riksdekkende norsk 
transportselskap for temperert gods. Alle foto: Jamieson Pothecary
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En visjon som ble 
en realitet

Kvalitetsfokusert, stolt, innovativ, miljøbevisst.  
Superlativene sitter løst når man skal omtale Nor-log  
Gruppen AS. Her er den eventyrlige historien om 
hvordan Norges største temperert transport- 
bedrift ble en realitet.
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– Grunnverdiene i de to 
selskapene stemte veldig 
overens med hverandre; 
kvalitetsfokus og faglig 
stolthet blant de ansatte 
knyttet til selve transport- 
faget, forteller Nor-log 
Gruppens konsernsjef, Lars 
Arne Brøttem, fornøyd.

Miniekspress Transport og Suldal 
Transport er to selskaper med til 
sammen over 140 års erfaring innen 
norsk transportnæring. Et langt samar-
beid og et ønske om å styrke den norske 
delen av transportbransjen gjennom de 
to selskapene, dannet bakteppet for det 
som skulle bli til et riksdekkende tran- 
sportselskap med over 700 arbeidsplasser.

– Suldal Transport feiret 100 års  
jubileum i fjor, mens Miniekspress 
Transport ble stiftet av Kjell Skatvedt i 
1979. Eier og daglig leder hos Suldal 
Transport, Rune Furseth, hadde 
sammen med Kjell Skatvedt vært på en 
del anbudsrunder til store kunder da ide-
en om å skape et nasjonalt nettverk for 
temperatur-regulert gods i Norge opp-
stod, forteller Brøttem.

Begge selskapene er opp-
tatt av en sterk lokal for-
ankring og tilstede-
værelse. Visjonen til 
Miniekspress og 
Suldal Transport 
er tydelig og am-
bisiøs. Det er 
ikke bare kun-
den, men også de 
ansatte, som står i 
fokus.

– For begge part-
nere er faglig stolthet, 
dyktighet og kreativitet 
blant de ansatte viktig. Kundene 
krever mye av oss og setter høye krav til 
kvaliteten i løsningene, som punktlighet 
og forutsigbarhet. De ansatte er en  
viktig del av nøkkelen til vår suksess, 
sier Brøttem stolt.

Sammenslåing
Den 16. mai 2019 etablerte Suldal Tran 
sport AS og Miniekspress-selskapene et 
nytt selskap ved navn Nor-log Gruppen 
AS. Da selskapet ble stiftet, kjøpte Nor-
log Gruppen alle aksjene i Suldal Tran 

sport og Miniekspress. 
– Selskapene skal levere 

transport- og distribu-
sjonsløsninger på veg-

ne av gruppen som 
helhet innenfor sine 
spesialfelt og sin 
geografiske tilhø-
righet. Det er filo-
sofien, forteller 
Brøttem.
Suldal Transport 

representerte sju  
lokasjoner, hovedsake-

lig på Vestlandet, hvor 
fem hadde terminaldrift, samt 

linjetrafikk øst-vest blant annet over 
Haukelifjell. Nå ble dette koblet sammen 
med nettverket til Miniekspress, med 
utgangspunkt i Stokke og direkte distri-
busjon til kundene i østlandsområdet, 
linjetrafikk opp til Trondheim og videre 

tilkopling til Miniekspress’ nettverk i 
Nord-Norge via Norge og Sverige. 

Kongekrabbe
Med en sterk vekst i Nord-Norge de siste 
fem seks årene, opprettet Miniekspress 
sin egen terminal på flyplassen i Lakseelv, 
Finnmark, i desember 2016. Plasseringen 
var ikke tilfeldig. Planen var å distribuere 
dagligvarer ut fra terminalen til Finn-
markskysten, og ta med sjømat på bilene 
i retur. Ved å holde til ved flyplassen, kan 
sjømaten komme raskt ut til verdens- 
markedet.

– Kongekrabbe fraktes levende ut til 
markedene i Asia og USA, da er tiden en 
avgjørende faktor. Ved å fly ut fra Lakselv 
kan krabben ligge klar på middagstaller-
kenen i Sør-Korea på så lite som 16-17 
timer etter fangst, forteller Brøttem.

Styrket nettverk
Selv etter sammenslåingen av Miniek-
spress og Suldal, hadde Nor-log fortsatt 
hull i distribusjonsnettverket. Tanken var 
å fylle disse hullene i løpet av tre til fem år. 

Det tok vesentlig kortere tid. 
17. desember 2019 signerte Nor-log en 

For begge er faglig 
stolthet, dyktighet og 
kreativitet blant de 

ansatte viktig

FREMTIDEN: Fra venstre, Robin Melvoll Andresen (23) Ole Andreas Løland (20) er stolt av faget sitt. Nor-log Gruppen sier de er helt                avhengig av unge sjåfører, og jobber aktivt for 
rekruttering. Nor-log Gruppen er opptatt av riktig opplæring, og flinke sjåfører premieres.

JAMIESON POTHECARY jp@lastebil.no0
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avtale om oppkjøp av Bring Frigo 
AS, og navnet ble døpt om til 
Nor-log Thermo. 

– Dette ga oss et finmasket 
nettverk for temperert gods i 
Norge, og et fantastisk ut-
gangspunkt for videre satsing. 
I tillegg ble nettverket gjennom 
dette utvidet ut i Europa for å 
håndtere eksport og import av 
temperaturregulerte varer, deriblant 
eksport av sjømat. Vi visste også at det 
fantes kompetanse og mange dyktige  
ansatte i Bring Frigo fra tidligere sam- 
arbeid, som passet godt sammen med  
den kompetansen vi allerede hadde, sier 
Brøttem.

Dette blåste nytt liv i et nettverk basert 
på de verdiene Miniekspress og Suldal 
hadde med seg. Med opp mot 19 loka- 
sjoner og 800 transportenheter fikk de 
mye tyngde i bransjen.

Utfordringer
Som med alt som vokser fort, har ikke 
prosessen vært uten voksesmerter.

– I slike prosesser vil det alltid dukke 
opp utfordringer som skal løses. Det er 

ulike kulturer 
og selskap med 
ulik bakgrunn og 
historie. For oss i 
Nor-log Gruppen er det 
viktig å beholde den gründer-
kulturen som har preget Suldal Tran- 
sport og Miniekspress, og den transport-
faglige stoltheten og kreativiteten, som til 
sammen skaper gode kvalitetsløsninger. 

Kundene skal stå i fokus, og vi skal være 
enkle å få tak i der kunden holder til. 
Sammen med dyktige og engasjerte med-
arbeidere og ledere skal vi lykkes med det, 
forteller Brøttem.

En del av de ansatte er innleide sjåfører 
fra underleverandører som leverer tran- 
sport- og distribusjonstjenester, og  
Brøttem er tydelig på at de er helt avhengig 
av den hjelpen de kan få fra samarbeidspart-
nere. En av de største utfordringene fram-
over er knapphet på kvalifiserte sjåfører.

– Vi er helt avhengig av å stå sammen 
med dyktige norske transportkolleger 
rundt om i distriktene. Vi kommer ikke i 
mål alene. Transportbransjen må sam- 
arbeide med skoler og institusjoner for å 
bedre rekrutteringen. Å synliggjøre sam-
funnsnytten av den rollen vi har i verdi-
kjeden, er viktig å få fram. Koronakrisen 

har gjort litt 

av jobben for 
oss, vi merker at 
sjåførene er ek-
stra stolte om 
dagen, bemer-
ker Brøttem 
med glede.

At det er et 
godt arbeidsmiljø 

i Nor-log Grup-
pen er lett å se.  

Under omvisning hos 
Miniekspress Thermo på 

Borgeskogen ved Stokke, mer-
ker vi at lokalene er strøkne, og smilene 

sitter løst blant de ansatte. Her finnes det 
definitivt yrkesstolthet og et 
godt arbeidsmiljø.

FREMTIDEN: Fra venstre, Robin Melvoll Andresen (23) Ole Andreas Løland (20) er stolt av faget sitt. Nor-log Gruppen sier de er helt                avhengig av unge sjåfører, og jobber aktivt for 
rekruttering. Nor-log Gruppen er opptatt av riktig opplæring, og flinke sjåfører premieres.

YRKESSTOLTHET: 
Lokalet er strøkent, 
og stemningen god 
blant de ansatte. 
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Det norske transporteventyret Nor-log Gruppen:

– I våre selskaper er vi opptatte av  
positivt tilrettelagte arbeidsforhold, ofte 
gjennom forutsigbare skiftordninger 
med friperioder, som bygger opp om ver-
diene positiv, effektiv og profesjonell, 
sier Brøttem.

Videre forteller Brøttem at Nor-log 
Gruppen ønsker seg flere kvalifiserte  
lærlinger. 

– De sitter på kompetanse som er vik-
tig for oss framover. Kompetente og  
seriøse transportører er viktig, mens  
dårlige transportører kan ødelegge mye 
for bransjen, advarer Brøttem.

Miljø
Visjonen for Nor-log Gruppen stopper 
ikke ved kundene og ansatte. Selskapet er 
klar over at de også har ansvar for miljøet.

– Vi er klar over at vi er en del av pro-
blemet, men samtidig løsningen, når det 
gjelder bærekraft. Det finnes mange  
måter vi kan ivareta det ansvaret på. For 
eksempel gjennom teknologi- og bilvalg, 
forteller Brøttem.

Nor-log Gruppen var tidlig ute med å 
skifte ut flåten til Euro 6, og selskapet har 
nå fått øynene opp for biogass.

– Vi søker nå Enova om støtte til å  
investere i et større antall biogassbiler 
med elektrisk aggregat med null utslipp.  
Vi tar det ansvaret seriøst. Selv om det 
koster adskillig mer i investering enn  
dieselteknologi, ønsker vi å være med på 
å ta vårt ansvar med tro på at også  
kundene ønsker å være med på dette. Her 
på Borgeskogen er det et Air Liquide- 
anlegg som kan dekke vårt behov på 20 
til 40 mil om dagen for en del av bilene, 
opplyser Brøttem.

Nor-log Gruppen har en god dialog 
med leverandører av biogass, deriblant 
Air Liquid, og kommer også til å plasse-
re et betydelig antall gassbiler i Bergen, 
Haugesund og Stavanger når Enova har 
behandlet søknaden. Men å velge miljø 
er ikke uten ulemper. 

– Vi kunne ønsket oss litt sterkere biler. 
460 hestekrefter er i grenseland for de 
tyngste lastene over distanse. En annet 
utfordring med gassbil, er innkjøpspris og 
gjenkjøp. Biogassbiler er adskillig dyrere 
enn dieselbiler slik situasjonen er nå. 
Men, sammen med offensive samarbeids-
partnere ønsker vi å bane vei og vise at vi 
er med, sier Brøttem.

NLF, et viktig talerør
Koronakrisen har bidratt til å synligjøre 
transportbransjen. Brøttem understreker 
at det må jobbes videre i felleskap med å 
nå ut til publikum for å informere om at 
lastebilen som ligger foran dem på vegen, 
gjør nytte – både for samfunnet og deg 
som privatperson. 

– NLF er et viktig talerør for bransjen, 
og  kjemper for bransjen sammen med oss. 
Vi vil nå ut til publikum og fortelle sam-
funnet hva slags verdiskapning vi skaper. 
Nå til dags med mye informasjonsutveks-
ling, blant annet på sosiale medier, hender 

det at det er mye villedende informasjon. 
Da er det greit med pålitelige kilder man 
kan stole på, som NLF, spesielt i disse 
krisetider, sier Brøttem.

Det var slett ingen automatikk i at  
dette ville gå rett til himmelen da grunn-
leggerne, Kjell Skatvedt og Rune Furseth, 
skapte sin visjon for knapt ett år siden. 
Lokale transportselskaper, søkelys på 
profesjonalitet, kvalitet, miljø og lokal 
forankring som grunnlag for et sterkt  
nasjonalt nettverk bygd på faglig dyktig-
het, innovasjon og stolthet for yrket, er en 
vinneroppskrift!

FAKTA

Nor-log Gruppen AS:
•  Nor-log Gruppen AS er morselskapet for tre transportselskaper:  

Nor-log Thermo (tidligere Bring Frigo), Suldal Transports AS og  
Miniekspress Transport

•  Stiftet: 16.05.2019

•  Antall biler: 800. Av dem 210 egne lastebiler, 340 egne hengere/traller  
pluss 235 innleiede biler

•  Transportdekning: Riksdekkende + utvalgte land og destinasjoner i Europa

•  Type biler: Fra varebiler til modulvogntog

•  Antall terminaler: 19 terminaler 

•  Antall ansatte: 530 faste, 235 innleide

•  Forventet omsetning i 2020: NOK 1,5 milliarder

STOLT SJÅFJØR: Ole Andreas Løland kjører for Fair Transport-sertifiserte Suldal Transport.
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Asko får 75 nye, elektriske Scania-er

Asko har lagt inn bestilling på inntil 75 elek-
triske Scania-er de neste tre årene. Bilene 
har nyttelast på rundt 10 tonn, og rekkevidde 
på inntil 120 kilometer. ABB skal sørge for 
infrastrukturen til distribusjonssentre over 
hele Norge. På Kalbakken i Oslo har Asko 
montert 150 kW lynladere, som betjener de to 
batterielektriske Scania-lastebilene som ble 
levert i februar. I Trondheim kjører verdens 
første hydrogendrevne lastebiler dagligvarer 

til NorgesGruppens butikker. Totalvekten på 
de fire Scaniaene er 26 tonn, rekkevidden 500 
kilometer. Asko har også lagt inn en betinget 
bestilling på ti Tesla Semi lastebiler. Disse 
skal få en nyttelast på hele 36 tonn og rekke-
vidde inntil 800 kilometer. ASKO har totalt 
600 lastebiler på veien, og mål om null- 
utslippsdistribusjon av dagligvarer i 2026. 

Scania har nylig offentliggjort sine viten-
skapelig forankrede klimamål, som ikke bare 

innebærer en drastisk reduksjon av egne 
CO2-utslipp, men også kvantitative mål for 
lavere utslipp blant kundene. 

– Avtalen med Asko er et tydelig eksempel 
på hvordan vi arbeider med kundene for en 
omstilling til bærekraftige transportløs- 
ninger, sier Scanias øverste sjef, Henrik Hen-
riksson. Senere i år skal Scania presentere 
sine lanseringsplaner for batterielektriske 
lastebiler.

75 EL-LASTEBILER: ASKO går elektrisk og 
satser hardt på å oppnå nullutslippsdistribu-
sjon av dagligvarer innen 2026. Foto: Scania

Årets happening for lærlinger, Vg2-elever og 
lærebedrifter i Oslo og Viken går av stabelen 
mandag 22. juni kl. 12–14 på Nebbenes Kro i 
sørgående retning.

På programmet står flere innlegg, blant  
annet av administrerende direktør i Norges 
Lastebileier-Forbund, Geir A. Mo. Dere skal 
også bli kjent med seks nye, nasjonale  
ambassadører i yrkessjåførfaget. En fullskala 
lastebilsimulator kommer strake veien fra  
Førde, og du kjører simulatoren fra en ekte  
lastebilhytte.

Lærlinger og bedrifter kan ha med seg  

lastebiler, busser og utstyr. Opplæringskonto-
ret spanderer grillmaten, Yrkestrafikkforbun-
det serverer kaffen og Asko Norge sponser 
brusen. «Alna Brothers» med flere setter 
stemningen med live-musikk.

Antall deltakere er begrenset til 200. Meld 
deg på innen 16. juni.

Last Vegas 2020

Scan QR-koden 
for å melde  
deg på
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Sensorer skal nå overvåke et par trøblete stikk-
renner under E6 i Gudbrandsdalen. Ved å redu-
sere uforutsette hendelser og vegstenginger, 
kan dette bidra til økt fremkommelighet og 
bedre sikkerhet for trafikantene.

– Vi ønsker å teste og ta i bruk utstyr som  
gir oss bedre oversikt over tilstanden på våre 
vegobjekter. Disse sensorene vil overvåke 
vannstanden ved stikkrennene, noe vi fram til 
nå bare har kunnet gjøre ved at vi eller drift-
sentreprenøren har tatt befaringer, sier Petter 
Storødegård ved Drift øst 1 i Statens vegvesen.

Stikkrenne ved Mageli i Øyer
Den ene stikkrenna er på E6 i Gudbrandsdalen 
ved Mageli i Øyer kommune. Der elva Rolla 
smalner inn mot E6, samler det seg mye kvist, 
sedimenter og grus under vårflommene. Dan-
ner det seg propp ved innløpet til stikkrenna, 
øker faren for at bassenget flommer over og 
E6 må stenges. 

Statens vegvesen skal montere to sensorer, 
én ved innløpet til stikkrenna og én i selve 
elveløpet. 

Stikkrenne nord for E6 Hundorptunnelen
Den andre stikkrenna er nord for E6 Hundorp-
tunnelen i Sør-Fron kommune. Sensorene skal 
måle vannstanden på begge sider av fang- 
rista foran stikkrenna. Er vannstanden høyere 

på ut- enn innsiden, varsler sensorene om en 
propp – noe som kan skje over natta ved store 
nedbørsmengder.

Digital overvåkning
Pipelife Norge AS leverer overvåkningsløs- 
ningen, som består av perforerte vertikale rør 
hvor det trenger inn vann til en trykkmåler 
som måler vannstanden. Dette er koblet til en 
batteridrevet Remote Terminal Unit (RTU),  
utviklet i samarbeid med startup-selskapet 
ASD i Trondheim.

Varsler direkte
– Dataene kan selvfølgelig leses av, og våre 
kontrollingeniører eller driftsentreprenøren 
kan bli varslet direkte via sms, sier Stor- 
ødegård, og forteller at neste steg er å sette 
opp kamera.

Uttestingen av teknologien er en del av 
forskings- og utviklingsprogrammet SMART- 
ere vedlikehold, som Statens vegvesen gjør i 
samarbeid med Norges teknisk-naturviten-
skapelige universitet (NTNU).

STIKKRENNE: Smarte sensorer er montert i stikkrenna på utsiden og innsiden av fangrista foran kulverten 
(stikkrenna). Foto: Statens vegvesen

Den svenske lasteprodusenten, Volvo 
Group, og den tyske, Daimler Truck, skal 
sammen utvikle storskalaproduksjon av 
brensel-celler for lastebiler. 

Daimler, som lenge har hatt tro på hy-
drogen, overfører alle sine brenselcelle-ak-
tiviteter til det nye selskapet. Svenskene, 
på sin side, spytter inn 600 millioner euro i 
kontanter i det nye joint venture-selskapet. 
Begge selskapene sikter mot å kunne tilby 

tunge kjøretøy for langtransport med bren-
selcelleteknologi i serieproduksjon i løpet 
av andre halvdel av inneværende tiår. De 
er ikke alene på dette markedet, så her 
kommer det til å bli et aldri så lite kappløp 
med Scania, Hyundai, Nikola/Iveco og 
Toyota blant flere. PS! Kinesiske Geely eier 
betydelige andeler både i AB Volvo og Da-
imler AG, så samarbeidet er ikke så merke-
lig som det kan virke ved første blikk.

Volvo Group og Daimler Truck skal samarbeide

Smarte stikkrenner varsler flom
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Målinger skal gi den perfekte broen
Statens vegvesen har i fem år gjort  
detaljerte målinger av forholdene i  
Bjørnafjorden for å kunne planlegge en 
bro godt tilpasset lokale meteorolog- 
iske og oseanografiske forhold. 

Kryssingen av Bjørnafjorden er en del 
av ferjeavløsningsprosjektet E39 Stord-
Os, som sammen med Rogfast vil gi  
ferjefri forbindelse mellom Bergen og 
Stavanger. Den planlagte oppgradering- 
en av E39 vil redusere reisetiden fra 4,5 
til 2 timer. 

Ny flytebro
Vindmaster og bøyer har sanket inn  
værdata om vind, bølger, dønninger og 
strømninger, og gir et godt bilde av de 
lokale forholdene. – Dette har vi tatt med 
i arbeidet med utvikling av flytebro over 
Bjørnafjorden, sier delprosjektleder Kjell 
Håvard Belsvik i Statens vegvesen.

Den planlagte flytebroa er cirka 5 kilo-
meter lang, og vil ligge i i bue over  
Bjørnafjorden mellom Reksteren (Tysnes 
kommune) i sør og Røtinga (Bjørna- 
fjorden kommune) i nord.

Planlegger hengebro på 1720 meter
Kryssing av Langenuen mellom Jektevik 
og Hodnanes er også en del av E39 
Stord-Os-prosjektet, som vil redusere 
reisetiden mellom Os og Stord fra 90 til 

30 minutter. Dagens riksvegferje Sand-
vikvåg–Halhjem, samt fylkesferjene 
Jektevik–Hodnanes og Våge–Halhjem, 
vil bli erstattet av de to planlagte broene 
over Langenuen og Bjørnafjorden.  
Hengebroen over Langenuen vil bli 1720  
meter lang. 

Fra 45 til 3 minutter 
– Flytebroen, som tar korteste vei over 
fjorden, har en «overfart» på om lag tre 
minutter. Dette er kortere tid enn biliste-
ne normalt sett bruker i ventetid på  
ferjekaien. Man sparer mye tid med en 
døgnåpen bro, sier Belsvik. 

Dagens ferje bruker 45 minutter, og 

bilistene betaler i dag 243 kroner med 
AutoPASS-billett. Etter en bompenge- 
periode på rundt 15 år, kan strekningen 
bli uten avgift for trafikantene.

Åpen som andre broer
– Vi har data som viser at kjøreopp- 
levelsen i liten grad blir påvirket av  
dønninger og vindsjø. Dermed vil broen 
over Bjørnafjorden være åpen på lik linje 
med andre broer i området. Dette bruker 
vi aktivt i utviklingen av broen, sier han.

Kartleggingen av Bjørnafjorden gir 
verdifull kunnskap til designfasen, men 
også for drifts- og vedlikeholdsfasen av 
broen.

Som én av de første byggherrene i verden, 
innfører Statens vegvesen klimabonus for 
nye tiltak som kutter klimautslippene  
underveis i vegprosjekter.

Økonomisk gulrot
– Vi ønsker å gi entreprenørene en økono-
misk gulrot som gjør at de tar i bruk nye 
metoder for å redusere utslippene av klima-
gasser fra vegprosjektene våre helt fram til 
veganlegget skal åpnes, sier utbyggings- 
direktør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen.

Statens vegvesen har som mål å reduse-

re klimagassutslippene med 50 prosent 
innen 2030, noe som er høyere enn i Paris- 
avtalen.

Store utslipp
Vegprosjekter har store utslipp av klima- 
gasser, og 10-30 prosent kommer fra diesel-
forbruk fra anleggsmaskiner og massetran- 
sport. Resten av utslippene kommer i stor 
grad fra produksjon av materialer, som  
betong, stål og asfalt. 

Statens vegvesen vil innføre klimabonusen 
i kontrakter høyere enn 51 millioner kroner. 

– Et av våre hovedmål å få ned utslipp av 
klimagasser fra vegtransport og veg- 
prosjekter. Vi tror den nye klimabonusen vil 
motivere entreprenørene til å gjøre gode 
klimavalg, avslutter Davik.

NY FLYTEBRO:Målinger er gjort for å kunne skreddersy en bro som passer til forholdene i og rundt 
Bjørnafjorden. (Illustrasjon: Statens vegvesen/AMC)

Klimabonus i vegprosjekter

UTBYGGINGSDIREKTØR: 
Kjell Inge Davik. 
Foto:Knut Opeide/ 
Statens vegvesen
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Digitalisert 
logistikk 
hos Maxbo
Løvenskiold Handel digitaliserer leveranse-
logistikken i sine 60 Maxbo-byggevarehus 
over hele landet. Nå ruller 15 000–16 000 
artikler digitalt ut fra Løvenskiolds sentral-
lager og regionale logistikksentre til vare-
hus, byggeplasser og privatkunder. 

Digitaliseringsprosessen har krevd mye 
bearbeiding av Løvenskiold og leveran- 
døren InQuire. Hvordan digitaliserer man 
en trelastordre, som tidligere har vært  
notert på en papirlapp og gitt til sjåføren, 
og som skal leveres til en byggeplass ved et 
hus der du må rygge ned en hundre meter 
lang adkomstvei med tre meter høyde- 
begrensning? 
– Ja, da må kanskje parameteren lett  
lastebil med kran bakpå være med. Det er 
alle disse variasjonene og reglene som det  
tar tid å få på plass. Vi sørger også for at 
leveransene fra leverandørene og inn til 
Løvenskiold fungerer, sier Christer Strand i 
InQuire. 

Senere skal innhentet statistikk og data 
brukes til å utvikle smarte leveringstilbud.

Ny toppsjef for MB Trucks: Svenske Karin Rådström går fra 
Scania til Mercedes’ lastebilvirksomhet hos Daimler i Stuttgart, Tyskland. 
Hun blir også medlem av styret. Rådström tiltrer 1. mai 2021.  Hun blir 
også medlem av styret for Daimler Truck AG. Hun kommer fra  
Scania, senest som salgs- og markedsdirektør med plass i konsern-
ledelsen. Hennes forgjenger, Stefan Buchner, blir pensjonist.  
Alexander Vlaskamp tar over Karins jobb hos Scania.

Tenk, gjør, kjør! Kampanjen «Takk for oppmerksomheten» gjør forhåpentlig livet 
på veien litt lettere for alle yrkessjåfører. I tre av ti dødsulykker er uoppmerksomhet 
medvirkende faktor. Statens vegvesen oppfordrer derfor bilistene til å øve seg på å 
«bare» kjøre bil når de kjører bil. 

Høstens messer er avlyst: Automechanika i Frankfurt er utsatt til 14.–18. 
september 2021 og bilutstillingen i Frankfurt (IAA) er flyttet til München 7. –12.  
september 2021. Lastebilutstillingen i Hannover (IAA) er avlyst fullt og helt, og neste er 
i september 2022. Verdens ledende messe for vann, avløp, avfall og gjenvinning, IFAT, 
er avlyst, og neste blir 30. mai–3. juni 2022 i München. Svenske Maskin osv. og avslutt 
med: Dyrsku’n er også avlyst.

Ny toppsjef i Volvo Norge: Svenske Torbjörn Wilson blir administrerende direk-
tør i Volvo Norge. Han kommer fra stillingen som rådgiver for CEO i Zeppelin Sverige AB, 
og hadde mellom 1984 og 2016 en rekke ledende stillinger i ulike markeder for Volvo 
Trucks.

Svevia skal drifte 628,7 km riksveg i Østerdalen: For 475 millioner 
kroner skal Svevia drifte rv. 3 fra Kolomoen til Ulsberg i Trøndelag, E16 fra svenske- 
grensa til Kongsvinger, rv. 25 fra svenskegrensa til Hamar og rv. 2 fra svenskegrensa 
til Elverum. Kontrakten starter 1. september 2020, har en varighet på fem år og inklu-
derer sommer- og vinterdrift av riksveger med sidearealer, samt noe mindre vedlike-
holdsarbeider. Mesta og Presis Vegdrift lå begge høyere i pris. 

Lokal entreprenør i Gudbrandsdalen: Stian Brenden Maskinservice AS fra 
Dovre skal drifte 500 kilometer riks- og europaveger fra Lillehammer i sør til fjell- 
overgangene mot Trøndelag og Vestland i nord og vest i fem år fra 1. september 
2020. Kontrakten omfatter drift og vedlikehold av E6 Vingrom-Hjerkinn, E136 Dom-
bås-Bjorli og riksveg 15 Otta-Strynefjellet. To andre firmaer var med i konkurransen. 

Fire forslag til ny E134 Notodden: Tre daglinjer, ett av dem i fire felt, og ett 
tunnelalternativ er med i den videre planleggingen av neste E134-etappe fra Kongs-
berg mot Notodden. Strekningen er på 15 kilometer, og går fra Kobbervollane vest for 
Saggrenda til Rossebu, en drøy kilometer forbi Elgsjø mot Notodden. Ny E134 gjennom 
Kongsberg åpner for øvrig i begynnelsen av juli. Noen etterarbeider gjenstår i Saggren-
da, som vil bli utført fra midten av august og 2,5 måneder fremover.

Vedlikeholdsarbeid på rv. 3 i sommer: I sommer og høst blir det ut- 
bedringsarbeider på rv. 3 mellom Atna og Hanestad, og fra Rendalen grense til av-
kjøringen til Jutulhogget. 23 kilometer vei mellom Atna N og Alvdal grense skal asfalte-
res, 50 stikkrenner skiftes mellom Rendalen grense og Jutulhogget, og vegen skal bred-
des til ni meter. Gjermundshaug Anlegg AS og Veidekke skal utføre arbeidene. Statens 
vegvesen prøver å holde rv. 3 åpen, men det blir redusert fremkommelighet i perioder.

LOGISTIKK: BEAst Label, eller NeB Label i Norge, 
inneholder svært detaljert informasjon, og gir full 
kontroll på byggeplasslogistikken. Foto: Maxbo

FOTO: Daimler

KORT & GODT
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Reguleringsarbeidet for  
den største ro-ro-terminalen 
mellom Bergen og Trondheim 
er i gang. 

Hydro starter en ny kontrakt for utskiping av 
aluminium i 2021, og planlegger å gå fra en 
konvensjonell lasteløsning til en ro-ro- 
løsning. Lokalt og regionalt næringsliv skal 
også kunne bruke kaia. 
Rederiet Sea-Cargo, Hydros speditør, me-
ner potensialet er enormt. – Det er masse 
trailertrafikk fra Kristiansund, Molde og 
Ålesund som trenger et trafikknutepunkt. 

Sunndalsøra vil bli et slikt knutepunkt for 
hele Møre-regionen, sier Ole Sævild i 
Sea-Cargo til Tidens Krav. 

Kaia, inkludert terminalbygg og opp- 
stillingsareal for containere, er estimert til 
å koste 40–50 millioner kroner.

Ny ro-ro- 
terminal på 
Sunndalsøra

RORO (ROLL-ON ROLL-OFF): er en skipstype konstruert for at rullende last kan kjøres om bord direkte fra kaia, og 
likeledes av skipet igjen. Foto: Sea-Cargo
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ContiScandinaviaExtreme HD3 er ut-
viklet og testet spesifikt for ekstreme  
norske vinterforhold.

Siden sommeren 2019 har Dekkmann, 
i samarbeid med Continental og kunder, 
montert, testet og analysert over 1000 
testdekk av den nye dekkmodellen. Til- 
bakemeldingene og resultatene fra testing- 
en viser utmerket vintergrep og lang levetid.

– Bruksområdet for dette dekket er først 
og fremst været i nord, og mellom Øst- og 
Vest-Norge med mange fjelloverganger. 
Men dekket passer også alle som driver 
utfordrende kjøring under krevende  
vinterforhold ellers i landet, forteller Fleet 
Manager i Dekkmann, Milan Keckes.

ContiScandinavia HS3 er den andre 
dekknyheten fra Continental. HS3 passer 
utmerket til de tyngste tungtransport-
bilene med behov for gode vinteregen- 
skaper, som i tillegg kjører mye på dårlige 
veier. 

– Dette passer for eksempel til tømmer-, 
tipp-, kran- og betongbiler, eller dem som 
driver med mye anleggskjøring, forteller 
Milan Keckes. 

Dekket er designet for å være ekstra 
motstandsdyktig mot kuttskader og punk-
teringer. De utmerkete egenskapene skyl-
des både den spesielle gummiblandingen 
og forsterkede stammen. Dekket anbefales 
kun for bruk der behovet for et robust  
alternativ er stort.

NLF-medlemmer tester dekkene
I samarbeid med NLF gir Dekkmann 
fire medlemsbedrifter muligheten til å 
teste de to nye dekkmodellene i forskjel-
lige regioner og på ulike lastebiler. En av 
dem er Odd Grødrum Transport.

– Grep er ekstremt viktig for oss. Slip-
per vi flere situasjoner der vi må ta på 
kjettinger, sparer vi både tid og dekk- 
slitasje, forteller Grødrum.

For dem som har tenkt å spare penger 
på å kjøpe billige dekk, har Grødrum ett 
råd.

– Det er falsk økonomi å kjøpe dårlige 
dekk. Dekkene blir fortere slitt, og er 
mer utsatt for skader. Da ender det fort 
opp med å koste mer, siden man blir 
nødt til å kjøpe flere sett gjennom en 
sesong, advarer Grødrum.

Men det er sikkerhet som er det  
viktigste når man skal velge nye dekk.

– Vi ser at vinterdekk med dårlige  
vinteregenskaper pakker seg lettere med 
snø, og det er uheldig for grepet. Det er 
mye mer prekært med grep på en 
60-tonns lastebil enn en privatbil når det 
er glatt. Konsekvensene ved en nød- 
situasjon er mye større. Man skal ikke 
spare på sikkerheten, avslutter Grødrum.

Følg med på lastebil.no og i NLF- 
magasinet for resultatene.

KAOS: Dårlige vinterdekk er falsk økonomi, og kan 
utgjøre en trafikkfare. Foto: Stein Inge Stølen

Spesielt utviklet for 
norsk vinterkjøring

Tommy Rustad er ambassadør
Tidligere bilsportutøver Tommy Rustad er ambassadør, og dekk-
tester, for Continental Dekk Norge. I fjor testet han Continen-
tal-dekk på tømmerbilen og privatbilen sin, mens i år er tipp- 
bilen i fokus.  

Tippbilen til Tommy Rustads selskap går daglig mellom Fei-
ring Bruk i Lørenskog og byggeplasser i Oslo-området. Selv om 
Rustad stort sett kjører tømmerbilen, sitter han bak rattet på 
tippbilen av og til. 

Rustads synspunkter på dekkene han tester, går videre til 
Continentals utviklingsavdeling i Tyskland.

– Tilbakemeldinger fra brukere er viktig for oss, og vi er svært 
fornøyde med det samarbeidet vi har hatt med Tommy så langt. 
Nå gjenstår det snart bare sko og sykkeldekk i vår portefølje som 

han ikke har testet, så vi får skaffe ham noen Adidas-sko med 
Continental-såle, eller kanskje vi skal få ham med i Tour de 
France, ler Alexander Clementz, Marketing and System Coordi-
nator i Continental Dekk Norge. 

Ønsker du drivhjulsdekk som sikrer fremkommelighet  
på tøffe norske vinterveier, eller et styredekk som tåler mer 
enn vanlig?  Continental lanserer to nye vinterdekk for  
ekstreme norske vinterforhold.

JAMIESON POTHECARY jp@lastebil.no0

NB! I perioden 1. juni til 1. oktober kjører 
Dekkmann en kampanje for NLF-medlem-
mer, i første omgang i et begrenset antall. 
Ta direkte kontakt med din nærmeste 
Dekkmann-avdeling, eller send en fore-
spørsel via dekkmann.no.
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NLF: Med sikkerhet i fokus

Statens Havarikommisjon for Transport 
(SHT) står bak temarapporten. Med basis 
i fire alvorlige ulykker med vogntog invol-
vert, har SHT sett på rammevilkårene for 
bestilling av godstransport på veg.

– Dette er ulykker som aldri skulle 
skjedd. Det er prisverdig at Havarikom-
misjonen setter søkelyset på ansvaret til 
dem som er årsaken til at disse vogntoge-
ne var på veien når ulykkene inntraff, sier 

–  Den viktigste rappor ten om
sikkerhet på veg på m ange år
Temarapporten om alvorlige ulykker med vogntog er klar, 
og konklusjonen er tydelig. Funn i temaundersøkelsen viser 
et stort forbedringspotensiale knyttet til transportbestillers 
ivaretakelse av trafikksikkerheten. Transportkjøperne må  
gå i seg selv, mener NLF.

JAMIESON POTHECARY jp@lastebil.no0
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Geir A. Mo, administrerende direktør i 
Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

– Disse ulykkene danner bakteppet, og 
illustrerer dessverre mangelen på en hel-
hetlig sikkerhetskultur i deler av nærings-
livet, konstaterer Mo.

Transportbestillere under lupen
SHT har gjennom undersøkelser av 
transportoppdragene som de respektive 

vogntogene hadde på ulyk-
kestidspunktet, kartlagt de 
ulike aktørene som var in- 
volverte i transportoppdragene.

Formålet med temaunder-
søkelsen har vært å kartlegge 
og vurdere transportbestiller-
nes holdninger til trafikk- 
sikkerhet i tilknytning til leve-
randørvalg, kontraktsutarbei-
delse, transportbestilling og 
leverandøroppfølging. 

Gjennom dette har SHT un-
dersøkt rammevilkårene de  
involverte transportbestillerne 
selv har vært med på å utforme  

og dermed også påvirket gjennom tran- 
sportbestillingsprosessen.

Videre har SHT undersøkt overordnede 
rammevilkår for bestilling av godstran- 
sport på veg, herunder næringsstruktur, 
politiske, samfunnsmessige og faglige  
føringer, gjeldende lov- og regelverk, tilsyn 
og håndheving, samt sikkerhetskrav til 
godstransport innenfor ulike transport- 
sektorer i Norge.

Sikkerhetsnivået må økes
SHT konkluderer tydelig i sin rapport  
om hvor forbedringspotensialet for  
sikkerhetsansvar ligger. Alle fire  
ulykkene skjedde til tross for at sikker-
hetstiltak var fulgt.

SHT ser med bekymring på at sikker-
hetskrav knyttet til godstransport fremstår 
betydelig lavere i tilknytning til veitran- 
sport enn det som er tilfellet for de øvrige 
transportformene, og at bestilleransvaret 
ikke er tilstrekkelig forankret i regelverket.

Funn i undersøkelsen viser et stort  
potensiale for forbedring knyttet til å  
ivareta trafikksikkerheten, både ved 
transportbestilling og gjennom overord-
nede rammevilkår.

På bakgrunn av funn i temaunder- 
søkelsen mener SHT at sikkerhetsnivået 
i veitransportnæringen bør kunne økes 
ytterligere gjennom trafikksikkerhets- 
tiltak knyttet til regelverk, tilsyn og  
sikkerhetskrav, samt relevante 
bransjetiltak.

–  Den viktigste rappor ten om
sikkerhet på veg på m ange år

•  Statens havarikommisjon for 
transport (SHT) er en offentlig 
undersøkelseskommisjon. Formålet 
med SHTs undersøkelser er å utrede 
forhold som antas å ha betydning 
for forebyggelsen av transport- 
ulykker. SHT skal ikke ta stilling  
til sivilrettslig eller strafferettslig 
skyld og ansvar. 

•  Havarikommisjonen ble gjennom 
vintersesongen 2018/2019 varslet 
om flere veitrafikkulykker hvor 
vogntogførere hadde tapt kontroll 
over kjøretøyet under krevende 
kjøreforhold. I disse fire veitrafikk- 
ulykkene ble andre trafikanter enn 
vogntogførerne påført personskade, 
én av disse fatalt. 

•  SHT har gjennomført undersøkelser 
av transportoppdragene som de 
respektive vogntogene hadde 
gjennomført eller utførte på 
ulykkestidspunktet, og kartlagt de 
ulike aktørene som var involvert i 
transportoppdragene. 

•  Formålet med temaundersøkelsen 
har vært å kartlegge og vurdere 
transportbestillernes holdninger til 
trafikksikkerhet i tilknytning til 
leverandørvalg, kontraktsutarbei-
delse, transportbestilling og 
leverandøroppfølging. 

•  Videre har SHT undersøkt overord-
nede rammevilkår for bestilling av 
godstransport på vei, herunder 
næringsstruktur, politiske, sam-
funnsmessige og faglige føringer, 
gjeldende lov- og regelverk, tilsyn 
og håndheving, samt sikkerhetskrav 
til godstransport innenfor ulike 
transportsektorer i Norge. 

•  Stortinget har gjennom «Nasjonal 
Transportplan (NTP) 2018–2029» 
vedtatt at hovedmålet for transport-
sikkerhet er å «redusere transport-
ulykkene i tråd med nullvisjonen». 
For veitrafikk innebærer nullvisjonen 
en visjon om et trafikksystem som 
ikke fører til tap av liv eller varig 
skade.

FAKTA
TEMARAPPORTEN: SHT konkluderer 
tydelig hvor forbedringspotensialet for 
sikkerhetsansvaret ligger. NLF mener 
et ensidig fokus på lavest mulig pris 
fører til rutinesvikt og ansvarsfra- 
skrivelse. Foto: Politiet. Faksimile: SHT
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Uansvarlig 
budsjettkutt i 
utekontrollen!
I revidert nasjonalbudsjettet som ble fremlagt 12. mai, 
foreslår regjeringen å redusere bevilgningen til kontroll av 
tunge kjøretøy på vinterføre fra 20 til 10 millioner kroner. 

Regjeringen forsvarer kuttet med at det 
har blitt gjennomført færre kontroller 
under koronapandemien.

– For å hindre ulovlig kjøring er det 
behov for mer kontroll – ikke mindre, slik 
regjeringen legger opp til. Dette kuttet  
er rett og slett uansvarlig, sier administre-
rende direktør i NLF, Geir A. Mo.

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) 
har i sine innspill til krisepakkene som 
Stortinget tidligere har vedtatt, vært  
tydelige på at det er aktivitetsfremmende 
tiltak etter krisen Stortinget må priori-
tere.

– Vi må sikre at næringslivet kommer 
i gang igjen. Som transportører er vi 
helt avhengige av at det er noe å tran- 
sportere. De må sikres oppdrag i stedet 
for kontantstøtte, konstaterer NLF- 
direktøren.

Geir A. Mo poengterer at selv om mid-
lene som nå foreslås inndratt, opprinnelig 
var satt av til økt kontroll på vinteren, 

NLF: Med sikkerhet i fokus

Trafikksikkerhet bør sees som et kvali-
tets- og konkurransefortrinn, i tillegg til 
et samfunnsansvar, skriver SHT i rappor-
ten.

Rutinesvikt
NLF mener et ensidig søkelys på lavest 
mulig pris fører til rutinesvikt og  
ansvarsfraskrivelse.

– Det finnes dessverre mange eksem-
pler på at pris og gode intensjoner får 
dominere en næring der sjekklister og 
sikkerhetsoppfølging i langt større grad 
burde vært prioritert, sier Mo kritisk. 

Videre utrykker Mo bekymring for det 
som har blitt en ukultur i transportbran-

sjen. I stedet for langsiktige forhold til 
en transportør, brukes mellommenn og 
eksterne frakt- og logistikkselskaper. Til 

slutt dannes en lang oppdragskjede med 
en mer eller mindre ukjent underleveran-
dører uten kvalitetssikring.  

Mo understreker at disse forholdene er 
bakgrunnen for at NLF har utviklet 
kvalitetsprogrammet Fair Transport. 
Programmet skal bidra til at de sertifi-
serte transportørene må dokumentere 
kvaliteten de leverer, og vise kundene 
hvilke krav de er forpliktet til å følge. 
Dette sikrer at bedriftene leverer tra-
fikksikker, bærekraftig og ansvarlig 
transport. 

– Velger du som transportkjøper en 
Fair Transport-bedrift som din tran- 
sportør, skal du kunne stole på at du får 

HELEN KARLSEN hk@lastebil.no0

1.
AVSENDER AV VARER: 
Avsender kan være 

vareprodusent, 
vareeier eller speditør

2.
OPPDRAGSGIVER: 
Normalt vareeier  

og kjøper av 
transporten

3.
TRANSPORTBESTILLER: 

Setter premissene  
for hvordan et 

transportoppdrag  
skal gjennomføres

4.
SPEDITØR OG 
BEFRAKTER:  
Utarbeider et 

transporttilbud

5.
LAGER: Vare kan  
være midlertidig 
plassert på lager

6.
TRANSPORTØR:  

Utfører transport- 
oppdrag selv eller ved 

hjelp av en under- 
leverandør

7.
MOTTAKER AV VARER: 
Kan være varekjøper, 

kunde eller et 
varemottak hos 

vareeier

HAVARIKOMMISJONEN: setter søkelyset på dem som har 
ansvaret for at vogntogene var på veien når ulykkene 
inntraff. Foto: Politiet
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du en trygg og ansvarlig samarbeidspart-
ner, sier Mo.

Kan lære av luftfarten
– Undersøkelsen viser at transport- 
bestillere har en god mulighet til å bidra 
til økt sikkerhet innenfor godstranspor-
ten, sier Rolf Mellum, avdelingsdirek- 
tøren i SHT.

Mellum kommenterer videre at bran-
sjen rommer mange ulike aktører, og en 
ulykke kan ramme alle. Men både den-
ne, og tidligere undersøkelser, viser at 
ulykker og uønskede hendelser kan  
reduseres ved at de som tilrettelegger for 
transportoppdrag fokuserer på sikkerhet.

– Vi har mye å lære av luftfarten, som 
drives av en «just culture». En kultur 
som krever et omforent sikkerhetsfokus 
hos alle aktører som er involvert i tran- 
sport med fly, men hvor piloten fortsatt 
har en avgjørende rolle, understreker av-
delingsdirektøren.

NLF med tydelig beskjed
– Det er svært interessant at SHT på 
denne måten «henger bjella på katten» 
og ber organisasjonen til de store spedi-

tørene og samlastene igangsette et  
kulturendrende arbeid i sine bedrifter, 
forteller Mo.

Mo understreker at vurderingen til 
SHT er riktig, men må ikke oppfattes 
slik at utfordringene alene  ligger i  
disse bedriftenes rolle som 
transportkjøpere.  

– Med denne til- 
rådingen sier SHT at 
de mange gode in-
tensjonene som 
ligger i «code of 
conduct», altså 
uforpliktende sel-
verklæringer som 
speditørene bru-
ker, ikke er gode 
nok. Det tror jeg er 
en riktig vurdering; vi 
må gå fra gode intensjoner 
til dokumenterte leveranser, sier 
Mo.

– Dette er den viktigste rapporten om 
sikkerhet på veg på mange år. Kanskje 
den viktigste. Den bør ligge i øyesyn på 
skrivebordene til alle transportkjøpere, 
speditører, myndigheter og transpor- 

tører. Og den bør leses igjen og igjen for 
å minne om hvor galt det kan gå når vi 
slurver med sikkerheten og kravene til 
dokumentert kvalitet, understreker Mo.

Videre informerer Mo at NLF alltid 
er beredt til å bidra i arbeidet for økt 

trafikksikkerhet og bedre  
kvalitetsdokumentasjon i 

verdikjedene i tran- 
sportnæringen. 

– Vi samarbeider 
gjerne med NHO 
LT om dette,  
avslutter NLF- 
direktøren.

Et samarbeid 
mellom NHO LT 

og NLF ønskes  
velkommen av SHT.
– Dette er et bra  

initiativ fra NLF å tilby et 
samarbeid med sine erfaringer 

fra Fair Transport. Tilråding fra NLF, 
og et samarbeid mellom organisasjoner 
vil hjelpe oss nå vårt mål om å forberede 
sikkerhet innen transportnæringen,  
avslutter avdelingsdirektøren i SHT, 
Rolf Mellum.

Pris og gode 
intensjoner får dominere 

en næring der sjekklister og 
sikkerhetsoppfølging 
burde vært prioriter

betyr ikke det at kontrollbehovet for-
svinner sammen med snøen. Alle  
indikatorer tyder nå på at transport- 
aktiviteten er tilbake på normalt nivå. 

– Vi får meldinger om at det både er 
mange nye utenlandske samt useriøse 
aktører på veien. For å få bukt med 

disse bør kontrollinnsatsen intensive-
res, sier han.

NLF-direktøren mener redusert 
kontrollaktivitet hos Statens vegvesen 
er en åpen invitasjon til mer ulovlig 
kabotasjekjøring – noe som er den 
største trusselen til de seriøse aktørene.

– De 10 millionene burde heller vært 
satt av i et eget prosjekt for å avdekke 
ulovlig kabotasje, avslutter Geir A. 
Mo, som understreker at NLF vil ta 
denne saken opp med Stortinget.

Redusert
Antall kontrollert for kabotasje er  
redusert med 48 prosent i koronaperio-
den, mens antall brudd er redusert med 
60 prosent. Sistnevnte ser tilsynelatende 
bra ut, men det kan også bety at det er 
en del ulovlig kabotasjetransport som 
har sluppet unna kontrollene siden de er 
nedskalert av smittevernhensyn.

Statens vegvesen har gjennomført 
utekontroller i hele koronaperioden, 
men har tonet ned kontrollmetoder 
som gir økt fare for smitte. De har, så 
langt det har latt seg gjøre, håndtert 
åpenbare mangler eller indikasjoner på 
brudd. Planlagte samarbeidskontroller 
med andre etater er utsatt. 

Ulovlig kabotasje. – De 10 
millionene burde heller vært 
satt av i et eget prosjekt for å 
avdekke ulovlig kabotasje, 
sier Geir A. Mo, som under-
streker at NLF vil ta denne 
saken opp med Stortinget.
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Dieseltyveri-skandale:

STJELER 
drivstoff for å 
tjene penger

– Tyven sto med slange i tanken og pum-
pen i hånden da sjåføren min oppdaget 
han. Så det var ingen tvil om hva han 
holdt på med, sier daglig leder i Moum 
Transport, Gunnar Moum.

Denne gangen var det 
bare tilfeldigheter som 
førte til at tyven ble 
oppdaget. Natt til 
torsdag 16. april 
var en lastebil- 
sjåfør under opp-
drag for Moum 
Transport innom 
anlegget på Folle-
stad næringspark 
da han fikk øye på 
en mann som var i 
gang med å stjele diesel.

– Det her er dessverre 
ikke noe nytt, sukker Moum.

Sjåføren kjørte en bulgarsk-registrert 
lastebil med tysk-registrert trailer og med 
last til Norgips Norge AS i Svelvik. Han 
la seg flat med en gang. Deretter kom 
lidelseshistorien

– Sjåføren ba om unnskyldning, og  

forklarte at han hadde familie med to 
barn og vanskeligheter med å forsørge 
disse. Arbeidsgiveren stilte krav om 
maksforbruk, og overskytende forbruk 

ville bli belastet lønningen hans. 
Dermed var han tvunget til å 

stjele drivstoff for å tjene 
penger på oppdraget, 

forteller Moum videre.

Utvist fra landet
Problemstillingen 
er ikke ukjent for 
NLF. Utenlandske 
sjåfører som bruker 

over snittet i driv-
stoff, blir straffet med 

fratrekk i lønn for 
overforbruk. Det er ikke 

uvanlig at en sjåfør kan gå i 
minus på et oppdrag. Dette tvinger 

sjåfører til ulovlige handlinger for å  
kunne tjene penger.

Den bulgarske sjåføren ble politi- 
anmeldt, hentet av politiet og bortvist fra 
landet. Lastebilen og traileren ble stående 
igjen med fullt lass. Moum informerte 

Norgips om at traileren ville bli stående 
der til erstatning for drivstoff og even- 
tuelle saker var på plass.

Det har i ettertid antagelig kommet 
henvendelse fra speditøren sjåføren kjører 
gjennom, om at de vil gjøre opp for seg 
og dekke påførte merkostnader. Dette 
blir helt vanvittig for oss, når vi vet reali-

Utenlandske lastesjåfører mener arbeidsgiveren opererer 
med så små marginer at de tvinges til å stjele drivstoff. Natt 
til 16. mai ble en utenlandsk sjåfør tatt på fersken for  
dieseltyveri.

Arbeidsgiveren stilte 
krav om maksforbruk, 

og overskytende forbruk 
ville bli belastet 
lønningen hans

JAMIESON POTHECARY jp@lastebil.no0

ULÅST: Å låse drivstoffstanken hjelper ikke  
mot tyveri. Da bryter tyven opp låsen, og med- 
fører større skader og større skader for lastebileier. 
Foto: Stein Inge Stølen
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teten, at sjåføren høyst sannsynlig vil bli 
belastet med hele regningen, forteller 
Moum bekymret. 

Lett å stjele
Selv med en håndpumpe kan en 500-liters 
drivstofftank tømmes i løpet av ti minut-
ter, og utstyret er lett tilgjengelig i de  

fleste jernvarebutikker. Dermed er det ofte 
kun tilfeldigheter som fører til at enkelte 
tyverier blir oppdaget, som i dette tilfellet.

Ifølge Moum, er ekstra sikring av én 
drivstofftank heller ikke noen god dek-
ning mot tyveri.

– Da bryter de bare opp låsene, og øde-
legger tanken. Med egenandel på forsik-

ringen og tapt inntekt på en bil vi må ta 
ut av tjeneste, er det bedre at tanken ikke 
låses, avslutter Moum. 

Moum Transport kommer ikke til å 
pålegge sjåføren å betale kostnadene, rett 
og slett av frykt for at han, og ikke tran- 
sportselskapet, vil måtte ta reg-
ningen.
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Man behøver ikke å søke lengre tilbake i 
arkivet til lastebil.no enn september 2019 
før Norgips dukker opp på radaren. Den 
gangen gjaldt det et latvisk transport- 
selskap, Dinotrans, som var i søkelyset for 
manglende betaling av minstelønn ved 
kabotasjekjøring. Dinotrans fraktet varer 
for Norgips med Kuehne+Nagel som 
fraktfører.

– Vi anser dette som alvorlig. Som en 
aktør som kjøper store transportvolum er 
vi opptatt av vårt samfunnsansvar og der-
med også at arbeidsbetingelsene for alle 
sjåfører som transporterer vårt gods er 
rettferdige og driver i henhold til den  
norske allmenngjøringsforskriften,  
svarte logistikksjef i Norgips, Nils  
Wilhelm Aulie, i en e-post til NLF i  
september 2019.

Spørsmålet er: Hvordan har det seg at 
Norgips, få måneder etterpå, nok en gang 
blir koblet til et lavpris-transportør- 
selskap med åpenbart dårlige arbeids- 
betingelser for sjåføren? NLF tok kontakt 
med Aulie på nytt for å få klarhet i saken.

Påseplikt
– Norgips har klare rutiner for hvordan 
informasjons- og påseplikt skal håndte-
res. Der Norgips har påseplikt, under- 
søkes det regelmessig om leverandør er i 
overenstemmelse med gjeldende all-
menngjøringsforskrifter gjennom inn-

henting av dokumentasjon på arbeids- 
takers lønns- og arbeidsvilkår, forklarer 
Aulie i en e-post til NLF.

Videre forklarer Aulie at i tilfeller der 
Norgips har informasjonsplikt, fastholdes 
leverandørs plikter i kontrakten. Når det 
er tvil om at transportør følger gitte lover 
og regler, stopper Norgips all 
transport med disse selska-
pene inntil transportør 
kan gjøre rede for at 
alt er i orden.

– I de syv årene 
jeg har jobbet for 
Norgips, har vi 
aldri blitt varslet 
om at en sjåfør 
som kjører for 
Norgips, eller har 
leveranser til Nor-
gips, har blitt tatt  
for dieseltyveri, opplyser  
Aulie.

Skylder på underleverandør 
og sjåføren
Nok en gang er NLF vitne til en sak med 
en omfattende transportkjede der prisen 
styrer over arbeidsforhold og sikkerhet, 
og sjåføren må ta støyten for at det  
økonomiske regnestykket ikke går opp. 
Videre undersøkelser foretatt av NLF, 
viser at sjåføren er ansatt hos en under- 

leverandør av Fixemer Logistics GmbH. 
Fixemer besvarer våre henvendelser kun 
via e-post.

 – Fixemer Logistics GmbH er 
forpliktet til grunnleggende 

menneskerettigheter, 
rettferdig forretnings-

praksis, og motar-
beider alle former 
for diskrimine-
ring, konkurran-
sebegrensende 
praksis, forfalsk- 
ning, svindel og 

hvitvasking. Etiske 
arbeidsforhold, rett-

ferdig lønn og over- 
holdelse av gjeldende lover 

er pålagt, skriver Fixemer  
Logistics’ Team Manager Legal, Sarah 

Nass.
Videre forsikrer Nass at Fixemer benyt-

ter kun kontrollerte og pålitelige tran- 
sportpartnere som forplikter seg til å  
oppfylle alle lovkrav. 

– Transportpartneren som ble bestilt 
for denne transporten, har jobbet for oss 
i flere år uten problemer. Vi har mottatt 
bekreftelse på overholdelse av alle  

Ingen vil 
ta ansvar
Hva er det som tvinger en yrkessjåfør til å stjele diesel? 
Svaret er enkelt: Økonomisk press fra arbeidsgiveren. Men 
ansvaret for at sjåføren blir presset til ulovlige handlinger  
er det ingen som vil ta.

JAMIESON POTHECARY jp@lastebil.no0

Der Norgips har påseplikt, 
undersøkes det regelmessig om 
leverandør er i overenstemmelse 

med gjeldende allmenn- 
gjøringsforskrifter

Dieseltyveri-skandale:
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gjeldende lover og etiske arbeidsvilkår. I 
den aktuelle hendelsen er det snakk om 
individuell oppførsel av sjåføren, som 
dessverre aldri kan unngås full-
stendig, skriver Nass.

NLF understreker overfor 
Nass at det må ha vært 
strenge forbrukskrav 
pålagt sjåføren 
som tvang han 
til drivstoff- 
tyveri for å 
g jennomføre 
oppdraget. 

– Økonomisk 
straff av sjåfører 
er uakseptabelt og 
tolereres ikke av  
Fixemer. Det settes 
ingen forbruksbegrens-
ninger på drivstoff for 
sjåfører, og heller ingen 
straff ved overforbruk. Vi 

har mottatt bekreftelse fra våre under- 
leverandører om at de heller ikke driver 
med slikt, forsikrer Nass.

Heller ikke hos Fixemer er det tegn til 
at påseplikten ivaretas. Igjen skyves  
ansvaret til neste mann. 

 
Forbedringspotensial
Overfor NLF opplyser Aulie at Norgips 
ikke har noen samarbeidsavtale med  
Fixemer. Når det gjelder denne konkrete 
hendelsen, så var transporten organisert 
av en leverandør (DDP).

– På tross av at vi ikke står ansvarlige 
for denne transporten, er vi opptatt av at 
arbeidsbetingelsene er rettferdige. Da vi 
ble informert om hendelsen tok vi umid-
delbart kontakt med leverandør for å løse 
opp i problemene, informerer Aulie.

Da historien ble offentlig kjent gjen-
nom media, ble det umiddelbart spekulert 
på sosiale medier i at sjåføren jobbet  
under uetiske arbeidsforhold. 

– Vi har derfor bedt vår leverandør om 
å bruke en annen transportør inntil vi har 
fått dokumentert at sjåføren ikke under 
noen omstendighet ble tvunget til å  
stjele diesel på grunn av overforbruk av 
diesel, og at lønnsvilkårene er etisk  
forsvarlige, forsikrer Aulie.  

– At sjåføren har så lav lønn og er under 
så hardt press at han må stjele diesel for å 
få betalt, er per dags dato bare spekula-
sjoner, fortsetter han.

Men Aulie antyder at rutinene hos 
Norgips kan bli bedre.

– Vi har gode rutiner når det gjelder 
oppfølging av egne transportører. Når det 
gjelder våre leverandøravtaler så følger de 
konsernets etiske regler. Det kan likevel 
skje at en leverandør på kort varsel velger 
å bytte transportør uten at vi blir in- 
formert på forhånd. Vi vil på bakgrunn av 
tilsendt dokumentasjon vedrørende  
Fixemers arbeidsbetingelser vurdere om 
våre leverandøroppfølgingsrutiner er gode 
nok, uttaler Aulie.

 
Transportkjøperansvar?
– Som en aktør som kjøper store tran- 
sportvolum, er vi opptatt av vårt sam-

funnsansvar og dermed også at arbeids-
betingelsene for alle sjåfører som tran- 
sporterer vårt gods er rettferdige og i hen-
hold til den norske allmenngjørings- 
forskriften, skriver Aulie.

Aulie forsikrer oss om at alle transpor-
tører har kontrakter med klausuler som 
krever at arbeidstakere hos underleveran-
dører skal ha de lønns- og arbeidsvil- 
kårene som følger av allmenngjørings- 
forskriften. 

– Når det gjelder informasjons- og  
påseplikten, så har Norgips klare rutiner 
for hvordan dette skal håndteres. Der 
Norgips har påseplikt, undersøkes det 
regelmessig om leverandør er i overen-
stemmelse med gjeldende allmenn- 
gjøringsforskrifter gjennom innhenting 
av dokumentasjon på arbeidstakers lønns- 
og arbeidsvilkår, forsikrer Aulie.   

Fair Transport-sertifisering 
en løsning
Men det er ikke til å unngå å nevne at 
NLF har mottatt bekymringsmeldinger 
fra sjåfører som mener Norgips har  
skylapper, og at det kun er prisen som 
avgjør. 

– Norgips er avhengig av at varene blir 
levert på rett sted, til rett tid, uten skader. 
Derfor er Norgips opptatt av både pris og 
kvalitet på transportene. I de senere år har 
vi sett at Fair Transport-sertifiserte  
selskaper absolutt er konkurransedyktige 
både på pris og kvalitet. 

Aulie forsikrer at Norgips har fokus på 
å gjøre hverdagen til sjåførene bedre. De 
sier de møter sjåførene med respekt og 
positivitet, gode fasiliteter og økt sikker-
het for sjåførene i lastehallen.

– Vi jobber kontinuerlig med å bedre 
kvaliteten innen transport. I tillegg til 
lønns- og arbeidsvilkåry, så fokuserer vi 
også på trafikksikkerhet og bærekraft. I 
den forbindelse støtter vi oss blant annet 
på NLFs Fair Transport-sertifisering. Per 
dags dato blir circa 40 prosent av våre  
norgestransporter håndtert av selskaper 
som er Fair Transport-sertifiserte, og vi 
ønsker å øke denne andelen, avslutter Aulie.

Norgips har i ettertid sørget for at 
transportør har gjort opp for tyveriet. 
Oppdragsgiver til Fixemer og produsent 
av varene Norgips har kjøpt, Sauerländer 
Spanplatten GmbH & Co. KG, har ikke 
besvart våre henvendelser.

I SØKELYSET: En utenlandsk sjåfør blir tatt for 
dieseltyveri. Han kjørte en lastebil med varer bestilt av 
Norgips i Svelvik. Dette er ikke første gang Norgips er i 
søkelyset til NLF. Foto: Jamieson Pothecary

FORT GJORT: En slik lenspumpe kan du lett 
få tak i på jernvarebutikk til under 200 
kroner. Da kan du tømme en 500 liters tank 
for hånd på fem minutter. Produktfoto: 
Biltema
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NLF feirer over 150 Fair Transport-sertifiseringer:



Utenfor kontoret til Kristiansen Kran og 
Transport A/S står en nydelig Merce-
des-Benz semitrailer. Eieren Per Esben 
Kristiansen, daglig leder hos Kristiansen 
Kran og Transport A/S viser med stolthet  
frem logoen til Norges Lastebileier- 

Forbund (NLF) og Fair Transport 
som pryder fronten av lastebilen. 

– Dette viser at vi er en seriøs 
bedrift, og at vi tar HMS og sik-
kerhet på alvor, sier Kristiansen, 
nyvalgt nestleder i NLFs fylkes-
styret i Østfold. Med seg i arbei-
det har han sin kone Yvonne 
som er NLF-medlem og sekre-
tær i Moss og Omegn Vogn-
mannsforening. Deres datter 
Elizabet (17), er også NLF- 
medlem, og har vært med på 
samlinger i mange år.

Med over 25 års erfaring er 
Kristiansen Kran & Tran- 
sport A/S en fortsettelse av 
Kristiansen Tanktransport 

ANS som ble etablert i 1994. 
Firmaet drev den gang med  

internasjonal transport av kjemi-
kalier på tankbil. I 1997 inngikk 

bedriften en kontrakt med Bygg-
makker i Moss for transport av  

byggevarer.

– Kontrakten med Byggmakker i Moss, 
som i dag heter Carlsen Fritzøe, har vi 
fortsatt i dag. Men etter hvert utviklet det 
seg til en større kundekrets og behovet  
for flere biler kom. I 2009 ble firmaet 
Kristiansen Kran & Transport A/S eta-
blert. Per dags dato er vi 16 ansatte, med 
12 kranbiler og én semitrailer. Vi utfører 
alle typer transport, forteller Kristiansen 
entusiastisk.

Med mange ansatte, en stor bilpark og 
et bredt spekter av oppdrag må regel- 
verket følges til punkt og prikke for både 
de ansattes- og kundenes sikkerhet. For 
Kristiansen Kran og Transport A/S er 
Fair Transport-sertifiseringen bevis på  
at man er en trygg og ansvarlig sam- 
arbeidspartner.

Viktig bevis
Kristiansen Kran og Transport A/S var 
blant de første som sertifiserte seg som 
Fair Transport-bedrift allerede i mai 
2019. Sertifiseringen har definitivt kom-
met bedriften til gode.

– Det er en glede for oss at vi er med på 
jernbaneutbyggingen i Moss. De skal 
bruke 10 milliarder på prosjektet, og vi 
kjører ukentlig for dem allerede, selv om 
prosjektet ikke er 100 prosent i gang 
ennå. Fair Transport-sertifisering med-
virket absolutt til at vi fikk kontrakten, 
sier Kristiansen.

– Før forlangte en del kunder at vi skul-
le ha startBANK, en database som betyr 
at leverandørene i bygg- og  
anleggsbransjen slipper å levere 

Fair Transport 
vokser og vokser!

JAMIESON POTHECARY jp@lastebil.no0

Over 151 bedrifter har oppdaget fordelene ved å være  
Fair Transport-sertifisert. En av de første til å sertifisere 
bedriften var Kristiansen Kran og Transport A/S i Moss.  
Ett år senere er tilbakemeldingen klar: Det lønner seg!

FAIR TRANSPORT-SERTIFISERT: – Dette høyner standarden 
innen bransjen, sier Per Esben Kristiansen, daglig leder 
hos Kristiansen Kran & Transport AS. Kona Yvonne har 
vært en viktig støttespiller for Per, og er en pådriver for 
Fair Transport-sertifisering av bedriften. Foto: Jamieson 
Pothecary
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samme dokumentasjon gang på gang. Det 
slipper vi med Fair Transport. Dette  
høyner standarden innen bransjen, fortel-
ler den daglige lederen.

– Det er viktig med en bransjestandard 
i transportnæringen som før har vært 
uoversiktlig. Fair Transport viser at vi er 
en profesjonell aktør som følger regel- 
verket, sier Kristiansen.

Bedre kontroll
Siden Fair Transport ble offisielt lansert 
under Arendalsuka 2019 har en lang 
rekke av NLFs medlemsbedrifter jobbet 
med å registrere og dokumentere sitt  
arbeid innenfor trafikksikkerhet, miljø, 
klima og ansvar. Hittil er det 151 bedrif-
ter som har blitt sertifisert. Fordelene er 
det flere som har fått merke, noe pro-
sjektlederen for Fair Transport, Eivind 
Karioski bekrefter.

– Generelt får bedriftene bedre kon-
troll på sitt HMS-arbeid ved å måtte 
jobbe med å dokumentere sitt arbeid 
knyttet til trafikksikkerhet, miljø, og det 
å være en ansvarlig arbeidsgiver, forteller 
Karioski.

– Ved å kunne dokumentere kriterier 
satt i tilbudsforespørslene, opplever  
bedriftene det som en klar fordel i kampen 
om å vinne anbud, fortsetter Karioski. 

Videre forklarer Karioski at rekrutte-
ringen forenkles også ved å være serti- 
fisert. Bedrifter som tidligere slet med  
å få tak i flinke folk, opplever at jobb- 
søkere står i kø etter Fair Transport- 
sertifisering.

Smitteeffekt
– Det snakkes nå mye om Fair Transport 
blant medlemmer av NLF. Det er helt 
tydelig at mange får øynene opp for  
hvilke fordeler sertifiseringen har. Vi får 
stadig henvendelser fra transportbedrifter 
som ikke er NLF-medlem, som har fått 
beskjed av sin oppdragsgiver om at de bør 
bli Fair Transport-sertifisert. Dette til- 
sier jo også at transportbedriften blir 
medlem i NLF, forklarer Karioski

NLF er klar i sin målsetting for antall 
sertifiseringer.

– Vi vil ha med så mange som mulig! 
Fair Transport-sertifiseringen utgjør en 
forskjell, og vi skal fremheve bedriftene 
som leverer trafikksikker, bærekraftig og 
ansvarlig transport, svarer Karioski  
entusiastisk. 

ENTUSIAST: Datteren til Per Esben og Yvonne, Elizabet (17), har vært med på lastebilsamlinger i mange år, og er 
selvsagt NLF-medlem. Foto: Per Esben Kristiansen.

NLF feirer over 150 Fair Transport-sertifiseringer:
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490,-
Husk at godt syn er ekstra viktig i trafikken!
Synsprøve til 
NLF-medlemmer:

brilleland.no

Bestill synsprøveonline i dag!

– Dette henger tett sammen med 
NLFs visjon om Ansvarlig Transport. 
Vårt strategiske mål om profesjonelle 
medlemsbedrifter som arbeider systema-
tisk og målrettet for at bedriftens ansat-
te opptrer trafikksikkert og 
bærekraftig, og at bedriften 
skal ha nødvendig 
kunnskap og rett 
kompetanse, avslut-
ter prosjektlederen.

Optimistisk for 
fremtiden
I likhet med flere an-
dre har Kristiansen 
Kran og Transport 
merket effekten av 
koronakrisen. Ikke 
minst med levering til en av 
deres største kunder, ABChus.

– Da koronakrisen slo til, ble alle 
håndverkere satt i karantene, og all  
byggevirksomhet stoppet opp. Jeg tror 

ikke jeg sov på ei uke. Det hersket mye 
usikkerhet om hva som kom til å skje. 
Nå kommer leveranser inn fra utlandet 
igjen, og vi har fått bygget opp et lager. 

Totalt går fem biler for fullt for 
ABChus, og hittil i år har vi 

en økning på omsetning i 
forhold til i fjor, for- 

klarer Kristiansen.
– Har du noen  

anbefalinger for be-
drifter som vurde-
rer å sertifisere seg?

– Vi driver og 
hjelper bedrifter her 

i Østfold med å 
komme i gang med 

sertifisering. Vi har blitt 
ganske drevne på det etter 

hvert. Når vi snakker med andre 
bedrifter om Fair Transport og forklarer 
hva det går ut på, vil alle være med,  
avslutter den daglige lederen.

Fair Transport viser 
at vi er en seriøs bedrift, 

og at vi tar HMS og  
sikkerhet på alvor

ANTALL 
BEDRIFTER

151
ANTALL 
BILER

3211
ANTALL 

ANSATTE

4619
ANTALL 
EURO 6

2466
77%

FAIR TRANSPORT



Circle Ks nye døgnhvileplass 
på Bamble blir ikke bare 
Norges største, den blir 
Norges beste. – Et veg- 
serviceanlegg for fremtidens 
transport, sier Circle K.

Det begynner å  
bli noen år siden 
servicestasjoner bare 
tilbød drivstoff, toa-
lett, traktekaffe og en 
lunken wienerpølse i lompe. 
Dagens bilist er blitt kravstor, og 
servicestasjoner utvikler seg stadig nær-
mere noe som ligner mer på et lite sam-
funn enn et sted for litt påfyll og en 
strekk på beina.

Circle Ks nye 
vegserviceanlegg ved 

Bamble fyller et hull 
i hvilemuligheter for 

sjåfører langs hovedpuls-
åren E18 midt mellom Oslo 

og Kristiansand. Med et totalareal 
på hele 36 mål, og 25 oppstillingsplasser 
for tungbiler, blir den Norges største når 
den står ferdigstilt mot slutten av juni.

NLF ble invitert av samarbeidspartne-

Circle K – Bamble:

Et forbilde for døgn hvileplasser i Norge

JAMIESON POTHECARY jp@lastebil.no0

Circle K har lagt 
vekt på god og sikker

logistikk for alle 
trafikanter
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ren Circle K på befaring av deres hittil 
største satsing i Norge. 

Et anlegg for alle
Allerede ved avkjøringen ved E18 lar vi 
oss imponere. Serviceanlegget er til- 
gjengelig fra både nord- og sørgående 
retning. Vegnettet til og fra service- 
stasjonen er dimensjonert med tungt-
ransport i fokus. 

– Det var viktig å sørge for at sving- 

radius i rundkjøringene og inn til  
anlegget ikke ble for brå, for å minimere 
slitasje på dekk og drivverk på tungbiler. 
Samtidig som man sikrer en god og  
sikker flyt i trafikken, forteller Anders 
Johansen, prosjektleder NCC.

Circle K har lagt vekt på god og sikker 
logistikk for alle trafikanter. Planløs- 
ningen er konstruert for å skille tung- 
trafikk og myke trafikanter, samt yrkes-
sjåfører og privatbilister. 

Døgnhvileplassene og tilhørende  
drivstoffanlegg får egen inn- og utkjøring. 
For å sikre gode trafikkforhold finnes det 
egen lomme for turbusser utenfor inn-
kjøringen, slik at de slipper å kjøre inn  
på forplassen til anlegget. Busslommen 
har kort avstand til butikken for passasje-
rene. 

For yrkessjåfører som benytter døgn-
hvileplassen blir det egen inn-
gang til toalett og dusjanlegg.

Et forbilde for døgn hvileplasser i Norge

VELKOMMEN: Med totalt 36 mål fotavtrykk, 25 
døgnhvileplasser, 40 ladeplasser for elbil, 40 
pendlerplasser, trenings- og lekeplass for å nevne 
noe, er vegserviceanlegget i Bamble det største 
av sitt slag i Norge. Alle foto Jamieson Pothecary

EGEN INNGANG: Chris Gregers fra Circle K ønsker yrkessjåførene velkommen til egen avdeling med Truckers Club, tilgang 
til dusj og toalett, og en stor sitteavdeling. – Dette er et anlegg for fremtidens transport.

BRA FOR LOKALNÆRINGEN: Circle K regner med å ansette ca. 20 personer for å drifte stasjonen.
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– Inne på anlegget er det en egen avde-
ling for yrkessjåførene, Truckers Club, 
med tilgang til dusj og toalett og en stor 
sitteavdeling, forteller senior account  
manager for Circle K, Chris Gregers. 

Inngangen finnes på baksiden av  
bygget for å unngå at privatbilister fristes 
til å bruke de samme fasilitetene.

Og for de som er glad i å trene er det en 
liten rosin i pølsa.

– Det finnes en gratis utendørs  
treningspark på oversiden av anlegget for 
alle, i tillegg til et godt utvalg av sunn 
mat med 25 prosent rabatt for NLF- 
medlemmer inne på stasjonen, smiler  
Gregers. 

Modulvogntog
At dette blir en siste generasjons vei- 
serviceanlegg er det ingen tvil om. 20 av 
de totalt 36 målene av anlegget er reser-
vert tungbiltransport. 18 døgnhvileplas-
ser er dimensjonert for modulvogntog på 
25,25 meter, i tillegg finnes det sju 
plasser utstyrt med strømuttak for 
lastebiler med strømaggregat.

NLF er fornøyd med at det 
er tatt hensyn til modul- 
vogntog, for det kommer til 
å bli mange av dem når 
disse blir godkjent på veier 
der tømmerbiler kan kjøre.

NLF er raske til å på- 
peke at stasjonen har få 
pumper for privatbiler i  
forhold til hva man tradisjo-
nelt ville forvente. 

– Stasjonen har like mange pum-
per som Circle K Innlandsporten. Der 
har man noe høyere trafikkmengde og 
antatt ganske lik trafikkprofil, forteller 
Gregers.

Elbilsatsingen i Bamble er stor, det 
klargjøres for 40 ladeplasser for elbil.

Viktig skilting
Det er ikke bare tungtransport som  
trenger ekstra plass på stasjonen. E18 er 
hovedpulsåren til Sørlandet for fritids- 
reisende med bobil og campingvogn.  
Bobilene får egne parkeringsplasser som 
ligger på motsatt side av stasjonen for 
tungbilene. 

På grunn av Covid-19 forventes det 
flere bobiler på veiene i sommer enn noen 
gang. Mange av disse bobilsjåførene er 
uerfarne, og kan fort forville seg inn  

GOD LOGISTIKK: Drivstoff for lastebiler finnes naturlig plassert på vei inn til døgnhvileplassene for å sikre god trafikkflyt 
for tungbiltransport.

18 døgnhvileplasser 
er dimensjonert for  
modulvogntog på  

25,25 meter

Circle K – Bamble:
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HØYT AKTIVITET: Byggetid er på 14 uker, og går etter skjema til tross for koronakrisen. Det var full fart i aktiviteten mens 
NLF var på befaring.

på døgnhvileplassene. NLF påpeker at  
skiltingen er viktig slik at dedikerte  
hvileplasser for tungbil ikke fylles med 
bobiler og campingvogner. 

– Dette skal vi sikre i samråd med  
stasjonen. Døgnhvileplassene er for- 
beholdt tungtrafikk, og vi skal ha kapa-
sitet for yrkestrafikken, forsikrer Gregers. 

 
Hvile øker sikkerheten
Uthvilte sjåfører er viktig for trafikk- 
sikkerheten. I 2019 åpnet to nye veistrek-
ninger på E18-utbyggingsområdet, E18 
Tvedestrand-Arendal og E18 Rugtvedt- 
Dørdal. Døgnhvileplassene er plassert i 
henhold til bestemmelsene om avstander 
mellom døgnhvileplasser langs E18 for  
å sikre at yrkessjåfører overholder kjøre- 
og hviletidsbestemmelser.

LEK OG MORO: For de spreke finnes det utendørs 
treningsapparater ved stasjonen.

STRØM: Det finnes døgnhvileplasser med strømuttak for 
tungbiler med kjøleaggregat. 

NYTTIG BEFARING: Fra venstre prosjektleder NCC,  
Anders Johansen, senior account manager Circle K,  
Chris Gregers, manager segment marketing Circle K, 
Tanja Angelsen Berg, og markedsdirektør NLF, 
Kjell Olafsrud inspiserer anleggets planløsning.

FAKTA

Stasjon Størrelse Vogntog-
 døgnhvileplass plasser

Bamble 20 mål 25

Ringdalsskogen 10 mål 8-10

Rygge 7-8 mål 4-5

Innlandsporten 6 mål 2
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Ny styreleder for KNA:

Geir A. Mo, administrerende 
direktør i Norges Lastebil- 
eier-Forbund (NLF), er valgt 
til ny styreleder for Kongelig 
Norsk Automobilklub 
(KNA).

Administrerende direktør i NLF, Geir A. 
Mo, ble torsdag den 14. mai formelt  
utnevnt til ny president i KNA. Han av-
løser Finn Eirik Eilertsen, som har vært 
i rollen siden 2014.

– Å lede hovedstyret i KNA passer  
ypperlig sammen med mitt tillitsverv i 
Opplysningsrådet for Vegtrafikken (OFV),  
og mitt daglige virke som direktør i NLF. 
Jeg overbevist om at dette trekløveret vil gi 
god synergi, sier Geir A. Mo.

Sikkerhet i fokus
Geir A. Mo har ledet Norges Lastebil- 
eier-Forbund siden 2012, med over 3000 
medlemsbedrifter og 15 000 lastebiler. 
Forbundet skal utvikle den lovlige gods- 
transporten på veien på en samfunns- 
messig ansvarlig og miljømessig bære-
kraftig måte.

– NLF og KNA deler synspunkter i 
svært mange saker: Trafikksikkerhet og 
behovet for gode og trygge veier, mer ut-
bygging av veier og motstand mot bom-
penger, for å nevne noen. Dette er en fin 
måte å promotere felles interesser på sam-
ferdselsområdet, og således styrke bedrif-
tenes og bilistenes sak, forteller Mo.

NLF-direktøren legger ikke skjul på et 
ønske om å vise frem transportnæringen 
og dens synspunkter i nye miljøer. For å 
legge større press på de viktige sakene, er 
tall og fakta om vei og kjøretøy som OFV 
sørger for, viktig. Mo har vært styreleder 
i OFV siden 2017.

Større forståelse for  
samfunnsnytten
Koronapandemien vil mest sannsynlig 
gjøre kampen om offentlige kroner har-
dere i tiden som kommer.

– Her, som alle andre steder vi er til 
stede, kan det bygges allianser og nett-
verk som vil være positive for vår næring. 
Vi må jobbe aktivt for å skape større for-
ståelse for vår rolle og nytte for samfun-
net, sier han.

Han forteller at han gleder seg til å skru 
sitt engasjement enda ett hakk, og forene 
sine interesser og nettverk samt erfaring 
fra politikken og transportnæringen.

– I den omskiftelige tiden vi er inne i, 
er jeg takknemlig for tilliten fra KNAs 
øvrige medlemmer.  Som deres fremste 
tillitsvalgte, skal jeg lede hovedstyrets 
arbeid for å virkeliggjøre KNAs politiske 
program, ivareta klubbens engasjement 
for bilsporten og gleden ved bil, sier Mo, 
og legger til at dette selvfølgelig ikke had-
de vært mulig uten støtten han får fra sin 
arbeidsgiver.

Entusiasme for bil
Geir A. Mo understreker at dette først og 
fremst er et verv i hans bilklubb, KNA, 
som helt siden 1907 har snakket bilistenes 
sak.

– Klubben arbeider politisk for bilen, og 
er kjernen for det vi kan kalle entusiasme 

for bil. KNA har et stort miljø for veteran-
biler og entusiastbiler, og ikke minst har 
klubben ansvaret for all organisert bilsport 
gjennom å være FIAs representant i  
Norge. Klubben er et perfekt sted for alle 
NLF-ere, mener han. 

KNA er Norges eldste bilorganisasjon, 
nesten like gammel som bilen i Norge. 
Først var det skilter, trafikkregler og  
import av bil som var viktigst. Etter hvert 
ble bilismen mer myndighetsstyrt, og 
klubben gikk over til å bli en forbruker-
organisasjon for bilistene. Allerede i 1908 
ble KNA medlem i den internasjonale 
motorsportorganisasjonen Federation  
Internationale de l Àutomobile (FIA). 
Gjennom medlemskapet har KNA den 
internasjonale bilsportmyndigheten i 
Norge, og bilsporten har fått en mer 
fremtredende plass i klubben med årene.

Geir innrømmer at han er en bil- 
entusiast på sin hals, og at bilen alltid vil 
være en del av han.

– Jeg har kjørt bil siden jeg var 18 år, og 
har sikkert kjørt 40 000 kilometer i året 
siden. Det er vel den raskeste måten jeg 
kan synliggjøre min lidenskap for bil på, 
ler han.

Lastebil + bil = SANT!

TAKKER FOR SEG: Geir A. Mo, president i KNA, mottar presidentkjedet fra avtroppende president, Finn Eirik Eilertsen. 
Eilertsen takker av etter seks år i rollen. Foto: Jamieson Pothecary.

HELEN KARLSEN hk@lastebil.no0



nordeafinans.no

Nordea Finans har 
vært NLFs samarbeids-
partner siden 2008
 
• Hver låne- eller leasingkontrakt 

innebærer økonomisk støtte til 
NLF

• Vi har finansiert over 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.
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Transportnæringen hedret sjåførenes innsats:

Transportnæringen  
har for lengst bevist hvor 
samfunnskritisk deres 
rolle er i å holde landet i 
gang. Mange nordmenn 
har takket våre sjåfører for 
den fantastiske innsatsen 
gjennom koronakrisen.

Men yrkessjåførene hadde ikke tenkt 
å hvile på sine laurbær av den grunn. 
Tvert imot. Flere ildsjeler tok initia-
tivet til å sette i gang konseptet med 
«alt bli bra»-konvoier. Det som startet 
med én bil på Hadeland 8. april,  
endte opp med 72 tyngre kjøretøy i 
Odal 23. På kort tid feide konvoi- 
feberen over hele landet med det  
rørende budskapet: Alt blir bra!

Konvoikongen!
– Jeg ble inspirert av Hadeland og 
fikk lyst til å gjøre det samme her. Da 
det sto på som verst med koronaen, 
var det viktig at folk fikk noe annet å 
tenke på, forteller lastebilsjåføren 
Morten Svenmoen fra Brumunddal.

Primus motor Svenmoen har vært 
med hele fem ganger, og har fått nytt 
kallenavn: «Konvoikongen». Lange 
rekker med lastebiler preget Inn- 
landet i april og mai. Konvoier har 
blitt gjennomført i Hadeland,  
Brumunddal, Moelv, Gjøvik, Toten, 
Løten, Lillehammer, Hamar, Gaus-
dal og Odal. I tillegg ble det en egen 
minne-konvoi for Åge Widme i  
Gudbrandsdalen. 

Alt b lir bra
ODAL: Konvoien samlet hele 72 biler. Foto: NLF

KLAR FOR AVGANG: Lillehammer-konvoien samlet før avreise fra Biri Travbane. Foto: NLF

STORT OPPMØTE: 80 lastebiler og vogntog stilte opp på 
«Alt blir bra»-konvoi i Bergen 11. april. Foto: NLF

FARGERIKT: Bilene var godt pyntet for anledningen, for å 
få opp stemningen. Foto: NLF

GJØVIK OG TOTEN: Arrangøren Jørn Kjellbakken i spissen. 
Foto: NLF

STORT OPPMØTE: Til tross for regnværet var oppmøte av 
både biler og publikum langs veien formidabel. Foto: NLF

JAMIESON POTHECARY jp@lastebil.no0



Enorm respons
Videre forteller Svenmoen at han følte 
at enslige eldre og barn hadde behov for 
litt smil og glede. Da Svenmoen kon-
taktet brannvesenet, tente de raskt på 
ideen og tok over regien.  

– Alle nødhjelpsetatene pluss 15 laste-
biler ble med. Vi kjørte rundt i to timer 
til Jahn Teigens sang «Optimist». Sam-
tidig var det en tilsvarende konvoi i  
Moelv, forteller Svenmoen entusiastisk.

Det bråkte godt fra musikkanlegge-
ne, men støyklagene uteble.

– Vi ble veldig godt mottatt og vår 
optimisme kom til riktig tid. Respon-
sen var rett og slett enorm. 
Det sto folk overalt som 
smilte, klappet og lo. 
Noen ble så rørt at 
de gråt, forteller 
Svenmoen.

Dugnadsånd
Ringsaker er 
Innlandets stør-
ste kommune, og 
Mortens kranbiler 
erstattet musik-
korpsene i Brumund-
dal, Moelv og Nes på 
nasjonaldagen. 

– Formannen i 17. maikomiteen ring-
te og ville ha tre biler denne dagen. Jeg 
svarte ja umiddelbart, sier Svenmoen.

Svenmoen ble tilbudt betaling for 
oppdraget, noe han takket nei til.

– Jeg og sjåførene mine var enig. Det-
te er ren dugnad, kun utgifter og ingen 
inntekter. Vi ville gjerne gjøre noe for 
nærmiljøet. Det samme med ARCCO, 
som sørget for musikkanlegget, smiler 
Svenmoen.   

Mortens Kranservice AS har åtte 
lastebiler og en mobilkran. Hovedtyng-

den av oppdragene er i Mjøsregionen. 
Bedriften har stabil sjåførmasse med 
nærmere 20 millioner kroner i om- 
setning.

Tok helt av
Flere bergenske ildsjeler ville hylle de 
som har stått i frontlinjen gjennom 
koronakrisen. Derfor ble det satt i 
gang et arrangement på Facebook. 
Minimumskravet ble satt til 25  
påmeldte og tre dager senere stilte 80 
tungbiler opp på Kokstad utenfor 
Bergen – igjen til toner fra Jahn Tei-
gen. Konvoien spredte glede fra Kok-

stad til Bergen via Barnekli-
nikken på Hauke- 

land sykehus, og  
videre til Askøy.

Rørende 
Molde brann-
vesen, Helse-
tjenesten rep- 
resentert ved 
a m b u l a n s e r , 

Røde Kors, flere 
transportbedrifter 

og NLF-medlem-
mer viste takknemme-

lighet for «folkets dugnad». 
Det var totalt 29 biler i konvoien og 

sjåførene skapte storstemning for alle 
som hadde møtt opp langs veien for å 
vise takknemmelighet til yrkessjåføre-
ne. Da konvoien passerte Moldes stør-
ste omsorgssentre var det flere som 
felte gledestårer. 

Lastebilyrket har fått et fortjent om-
dømmeløft i denne vanskelige korona-
tiden. 

Aldri før har «Uten lastebilen stop-
per Norge» vært mer passende.

Alt b lir bra

Responsen var rett 
og slett enorm. Det sto folk 

overalt som smilte, 
klappet og lo

ORDFØRERPRAT: Ringsaker-ordfører Anita Ihle Steen er datter 
av Harry Ihle, en markant mann i lastebilmiljøet i 
kommunen. Hun fikk sitte på med Morten Svenmoen. Dermed 
ble det en god prat om transportnæringen. Foto: NLF

ALT BLIR BRA: Mange av bilene var nydelig dekorert for 
anledningen. Foto: NLF

GOD STEMNING: «Alt blir bra»-konvoi i Molde 25. april. 
Konvoien kjørte i tre timer fra kl.11 til kl.14. Foto: NLF
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Vegnettet som er tillatt for tømmertran- 
sport med lengde 24 meter, strekker seg 
over snaut 55 000 kilometer. Dette dek-
ker tilnærmet hele riksvegnettet,  
og omtrent halvparten av  
fylkesvegnettet. Til sam-
menligning er vegnet-
tet som er tillatt for 
modulvogntog i 
dag, ca. 5150 kilo-
meter.

I Klimakur 2030 
er økte vekter og 
dimensjoner et 
viktig tiltak for å nå 
de definerte målene, 
spesielt for den kom-
mende økningen i gods- 
transport på veg. 

– Nabolandene i Norden viser til 
positive resultater etter innføringen av 
større vogntog.  Energibruken for å for-
flytte en gitt godsmengde er blitt redu-
sert, og dermed også utslipp av CO2, 

forteller NLFs fagsjef teknikk, Dag 
Nordvik. 

Dette har også medført reduksjon i  
antall transporter, og bedret kost-

nads- og samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet. Forslaget vil 

kunne bidra til bedret 
konkurransekraft, og 

styrket lønnsomhet 
for transport- 
bedriftene i Norge.

 
Viktig for 
fremtiden

NLF holdt et sam-
arbeidsmøte med 

Statens vegvesen Veg-
direktoratet i slutten av 

mai, der Vegdirektoratet  
rapporterer om 48 bransjeorganisa-

sjoner, fylker og kommuner har levert 
høringssvar. 

– Næringslivet og bransjeorganisa- 
sjonene er samstemte, og samtlige av 

NLFs fylkesavdelinger ønsker denne ord-
ningen velkommen. Dette vil bli det  
største kvantespranget i transportbransjen 
på årtier, med trafikksikkerhet, miljø og 
samfunnsøkonomi i fokus, sier Nordvik.

– Fylkene og kommunene er noe mer 
avmålte i sine svar. De uttrykker bekym-
ring for forholdet til myke trafikanter og 
til økt vegslitasje, poengterer Nordvik. 

At ordningen kommer, er NLF relativt 
sikre på. Det vil trolig bli noen begrens-
ninger i tettbygde strøk, bratte stigninger 
og krevende veger vinterstid.

– Ordningen kan allerede bli innført i 
bruksforskriften 1. juli, med ikrafttredel-
se 1. oktober i samband med nye veglister. 
Det er viktig at transportørene ikke gir 
bort sin mulighet til bedre inntjening, 
understreker Nordvik.

Lang prosess
NLF har i lengre tid arbeidet for å få  
åpnet tømmerbilvegnettet for større 
vogntog, og har i dette arbeidet sett på 

Regelendring på trappene:

Modulvogntog 
er vinn-vinn 
for næringen 
og miljøet
NLF har behandlet en høring om endring i regelverket, 
slik at modulvogntog type 1 og 2, og 24-meters vogntog,  
kan kjøre på veger som er tillatt for 24 meters tømmervogn-
tog. Fordelene er overveldende, og NLF mener dette  
vil bli et kvantesprang i transportbransjen.

Dette vil bli det største 
kvantespranget i transport- 

bransjen på årtier, med trafikk-
sikkerhet, miljø og samfunns-

økonomi i fokus

JAMIESON POTHECARY jp@lastebil.no0
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sporingsegenskapene sammenliknet med 
tømmervogntog. Faktum er at det ikke er 
store forskjeller. Ved å innføre de samme 
sporingskravene som for tømmervogn- 
togene, vil fremkommeligheten være 
 ivaretatt. 

Vegdirektoratet skiller på modulvogn-
togtypene i forskriften, blant annet ved 
å ekskludere type 3 på enkelte vegstrek-
ninger. NLF mener dette ikke er nødven-
dig, da det innenfor de ulike typene 
modulvogntog er variasjoner som ikke er 
kontrollerbare. 

– Modulvogntog type 3 kan klare de 
nye sporingskravene ved å bruke styrbare 
aksler bak på begge semitrailerne. Spor-
ingskravet bør bli styrende, ikke typen 
modulvogntog, sier Nordvik. 

Øker effektiviteten
Vegdirektoratet har i høringen en reser-
vasjon om å benytte NA-rundskriv 
2016/1 for å vurdere vegers egnethet for 
å kunne åpne for 24-meters- og modul- 

vogntog. Prosessene med å få åpnet veger 
involverer flere vegeiere, som kommuner, 
fylker og staten. 

– Det har vært svært tid- og ressurs- 
krevende å få fjernet flaskehalser på  
modulvogntogvegnettet når dette gjøres 

ved bruk av nevnte rundskriv. Om dette 
fortsetter, er vi redd for at innføringen av 
ordningen vil ta veldig mange år, sier 
Nordvik.

Å åpne hele tømmerbilvegnettet vil 
være langt mer effektivt. Begrensinger på 
enkelte vegstrekninger kan legges der det 
er kritiske forhold knyttet til trafikk- 
sikkerhet og fremkommelighet. 

– Hele, sammenhengende vegstrek- 
ninger er av stor betydning for fremføring 
av gods. Flaskehalser må elimineres raskt. 
Trafikksikkerhet er et av NLFs strategis-
ke mål. En reduksjon av antall vogntog 
på vegene vil ha en positiv effekt trafikk-
sikkerhetsmessig, og lengre vogntog  
påvirker ikke trafikksikker- 
heten, understreker Nordvik.

SNART GODKJENT?: Modulvogntog gir både miljø- og 
næringsgevinst for transportbransjen. NLF har satt 
søkelys på å informere om fordelene ved å bruke 
modulvogntog. Foto: Stein Inge Stølen

SIKKER TRANSPORT: En reduksjon av antall vogntog på 
vegene vil ha en positiv effekt trafikksikkerhetsmessig, 
og lengre vogntog påvirker ikke trafikksikkerheten, sier 
fagsjef teknikk, Dag Nordvik. Foto: Stein Inge Stølen
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Veglistene må være styrende
NLF ser på det som viktig å ha samme 
vegliste for tømmervogntog, modulvogn-
tog og 24-meters vogntog. Der det finnes 
restriksjoner på lengder eller vekter, er 
dette likt for alle, og spesielle forhold er 
opplyst i egen kolonne for anmerkninger. 
Modulvogntog som ikke klarer sporings-
kravene, bør beholde den samme veg- 
listen som i dag, uten tidsbegrensing på 
varighet. 

– NLF mener at det ikke skal være 
noen generell begrensning på 50 tonn for 
24-metere og modulvogntog, men at det 
må gjøres en kritisk vurdering av enkelte 
vegstrekninger basert på trafikksikkerhet 
og fremkommelighet i vintersesongen, 
forteller Nordvik.

Tømmervogntog har i dag 60 tonn  
totalvekt hele året. De har lite fremkom-
melighetsproblemer, i og med at de som 
oftest har drift på to aksler. 

– Det bør vurderes et krav om drift på 
to aksler for 24-metere og modulvogntog 
for å kunne kjøre inntil 60 tonn på  
vinterveger. De som har drift på kun én  
aksel, kan begrenses til maksimalt 50 
tonn totalvekt ved kjøring der det ikke er 
barvegstrategi og stigninger over seks 
prosent, sier Nordvik.

Det er i dag ikke mulig for bileiere og 
sjåfører å orientere seg om vinterdrifts-
klasser og stigningsprosenter, annet enn 
det som er anmerket i veglistene. NLF 
mener veglistene bør være styrende, i til-
legg til tydelig skilting, og krav til  
tilleggsbrems utover klassisk motorbrems 
bør vurderes.

– Å kontrollere dette er vanskelig i 
praksis, men NLF stiller seg til rådighet 
for å diskutere dette nærmere, legger 
Nordvik til.

 
Økt krav til vegstandard
De senere år har det fra transportnæringen 
vært sterkt søkelys på vintervegvedlikehold 
på grunn av ulykker. Vintervegvedlike- 
holdet er en meget viktig faktor, og må 
forsterkes for å unngå begrensninger i  
de fordelene økte vekter og dimensjoner 
medfører.

– Ved innføring av øket vegnett for 
24-metere og modulvogntog vil det stilles 
nye krav til vegstandard. Vegeiere, sammen 
med transportbransjen og næringslivet, må 
vurdere det som er kritisk, og iverksette 
tiltak for utbedring, påpeker Nordvik.

Dette må inn som en del av fremtidens 
vegprosjekter, samt at vegnormen opp- 
dateres. For eksisterende veger vil det 
kunne medføre tilpasninger som må  
identifiseres og tiltak iverksettes. 

Miljøgevinst
– NLF har i flere år arbeidet for å øke 
totalvekten for treakslede biler fra 26 til 
28 tonn, uten å endre aksellastene. Dette 
har i mange år vært et sterkt ønske fra 
tømmertransporten, sier Nordvik. 

Videre mener NLF at tillatelse for  
54 tonn seksakslede vogntog ved forlengel-
se av vogntoget ifølge totalvekttabell for 
tømmer og modulvogntog, bør innføres. 

– Dette vil gi en stor miljøgevinst, som 
ikke krever omfattende endringer i mate-
riellet som i dag brukes for normalvogn-
tog på 19,5 meter, avslutter Nordvik.

Positiv holdning til modulvogntog
Per i dag er det ikke mulig å kjøre mo-
dulvogntog i vestlandsfylkene Rogaland, 
Vestland og Møre og Romsdal. Det er 
viktig for transportnæringen å få åpnet for 
24-meters vogntog og modulvogntog i vik-
tige transportkorridorer, tilførselsårer mot 
terminaler, industrivirksomheter, riksveg-
nettet, fylkes- og kommunale veger. 

Men flere politikere og nøkkelpersoner 

har uttrykt bekymring for at modulvogn-
tog vil utgjøre en trafikkfare. 

– NLF har jobbet beinhardt med å 
reise rundt og informere om de mange 
fordelene ved modulvogntog. Dette har 
ført til at fylkeskommunene nå viser en 
positiv holdning til modulvogntog. Et 
tett samarbeid mellom lovgivende myn-
dighet, vegeier, næringsliv og transport-
næring er nøkkelen i dette arbeidet, av-
slutter regionsjefen for Hordaland, Sogn 
og Fjordane, Møre og Romsdal, Jan Ove 
Halsøy. 

HELÅRSTRANSPORT: Tømmervogntog med 60 tonn totalvekt hele året, har lite fremkommelighetsproblemer på vinteren. 
Foto Stein Inge Stølen

FAKTA

Hva regnes som 
modulvogntog? 
Et modulvogntog er et vogntog 
som er satt sammen av kjøretøy 
som hver for seg oppfyller kravene 
i direktiv 96/5a3/EF. Et modulvogn-
tog kan være inntil 25,25 meter 
langt og veie inntil 60 tonn, og må 
oppfylle nærmere krav i forskrift om 
bruk av kjøretøy § 5-2 bokstav b 
og § 5-5 og kjøretøyforskriften.

Regelendring på trappene:



Norsk Kundebarometer har igjen målt kundetilfredshet og 
kundelojalitet blant norske forbrukere – og Circle K gikk til 
topps i begge kategoriene i vår bransje!
 
Det er våre kunder som har plassert oss der, og dette gjør oss 
utrolig stolte og motiverte. Vi håper og tror dette er et resultat 
av vår jobb med å legge mest mulig til rette for deg som 
bedriftskunde. Målet vårt er å bidra til å gjøre din jobbhverdag 
litt enklere. Derfor står våre ansatte på hver dag for å gi deg 
gode løsninger for administrasjon av bilkortene, produkter som 
møter krav til bærekraft og sikkerhet, samt skape et behagelig 
miljø for deg som er mye på veien, og trenger en velfortjent 
pause. Kundetilfredshet er det viktigste målet for å gjenspeile 
dette arbeidet.

Vi takker og bukker for tilliten, og lover å fortsette med 
å gjøre din jobbhverdag litt enklere!
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 Et forskningsprosjekt ved Handelshøyskolen BI.
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Slik takler NLFs samarbeidspartnere koronakrisen:

– Alt endret 
seg over natten
NLFs samarbeidspartnere har vært viktige 
nøkkelspillere for å  hjelpe NLF-medlemmer 
gjennom koronakrisen. Vi tok en prat med fire 
av våre største samarbeidspartnere for å høre 
om utfordringene, løsningene og fremtiden 
både for dem og NLF-medlemmene.

JAMIESON POTHECARY jp@lastebil.no0
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Telenor er en beredskap- 
sorganisasjon som drifter 
samfunnskritisk infrastruk-
tur, og er trent på å håndtere 
uvanlige situasjoner. Da 
koronakrisen inntraff opp-
levde Telenor stor pågang  
på tjenester og nett.

– I den tidlige fasen av krisen snakket 
nordmenn nesten dobbelt så mye i tele-
fonen, og mobilsurfingen økte med 25 
prosent. I tillegg så vi at internettbru-
ken på bredbånd økte med 30 til 40 
prosent på dagtid, forteller key account 
manager i Telenor, Trond Harterman. 

Selv med 90 prosent av sine ansatte 
på hjemmekontor, sørget Telenor for at 
mobil- og fastnettverkene var godt  
dimensjonert for å takle trafikken.  
Telenor leverte som de skulle.  

– Vi har hatt en tett og åpen dialog 
med våre kunder for å håndtere behov 
og utfordringer knyttet til deres kapa-
sitet og tilgang til nye tjenester, sier 
Harterman. 

 
Koronakrisen førte til endrede 
behov over natten for Telenor
– Det ble en umiddelbar tilpasning i 
markeds- og kommunikasjonsplanene 
og aktivitetene. Telenor fokuserte på å 
informere kundene om gode løsninger 
for å jobbe hjemmefra, nettsikkerhet på 
hjemmekontor og tips til hvordan man 
kan gjennomføre godevideomøter,  
forteller Harterman.

Video- og samhandlingsløsninger 
fikk stor interesse fra bedrifter. Etter-
spørsel for private betalingsløsninger, 
der bedriftens ansatte har mulighet for 
private kjøp utenom bedriftens regning, 
øktebetraktelig.

– Mange bedrifter, inkludert NLF- 
medlemmer, mistet mye av inntekts-
grunnlaget sitt brått, og har vært hardt 
presset økonomisk. Vi har hatt tett  
dialog med kunder gjennom krisen for 
å bistå med gode råd, og for å hjelpe til 
slik at de kan holde hjulene i gang ved 
for eksempel betalingsutsettelser, for-
sikrer Harterman.

Koronakrisen endret nordmenns 
daglige rutiner, og forsterket behovet 
for konnektivitet gjennom hele sam-
funnet.

– Flere store internasjonale selskaper 
har gått ut og sagt at de ønsker å åpne 
opp for hjemmekontor som en perma-
nent løsning, det tror vi også at mange 
norske bedrifter kommer gjøre, spår 
Harterman.

Med mange bransjer som fortsatt  
sliter, er Harterman varsom med å kon-
kludere om fremtiden.

– Norge har bedre økonomiske og 
samfunnsmessige forutsetninger enn 
de fleste land til å komme seg raskere 
gjennom den store omveltningen som 
vi har opplevd. Det, kombinert med et  
mstillingsdyktig og digitalt sterkt  
næringsliv, gir i sum grunn til frem-
tidsoptimisme. Men det kommer til  
å ta tid, avslutter Trond  
Harterman. 

Kommunikasjon i fokus
Telenor:

KEY ACCOUNT MANAGER: Trond Harterman, Telenor..
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Slik takler NLFs samarbeidspartnere koronakrisen:

Få endringer 
Nordea Finans er en viktig sam-
arbeidspartner for NLF. Salgs-
organisasjonen jobber dedikert, 
sammen med NLF-eksperter og 
øvrige organisasjoner, for å til- 
by medlemmene konkurranse- 
dyktig finansiering.

– Muligheten til å gi tilbud til 
medlemmene er ikke nevnever-
dig påvirket av korona, forteller 
markedssjef i Nordea Finans AS, 
Jan Egil Sandstad.

– Produktene våre er i prinsip-
pet ikke endret. Vi har imidler-
tid jobbet hardt med å lette  
likviditetsutfordringene som en-
kelte av medlemmene har eller 
har hatt, ved å tilby avdragsut-
settelser og lignende, forteller 
Sandstad. 

Koronakrisen har medført 
enorm pågang for Nordeas kun-
desenter.

– Henvendelsene har til tider 
vært tredoblet i forhold til nor-
mal pågang. Jeg tror vi likevel 
har snudd oss rundt relativt 
raskt, og gitt tilbud til de fleste 
av de som har søkt om det, sier 
Sandstad.

Nordea er fornøyd med å kun-

ne tilby ekstra hjelp til kundene 
gjennom krisen uten ekstra kost-
nad, i motsetning til mange av 
konkurrentene. Om koronakri-
sen vil medføre langvarige 
endringer hos Nordea, er det for 
tidlig å si.

– Generelt er det nok grunn til 
å tro at andelen mislighold og 
tap vil øke noe, og etterspørselen 
etter lån og leasing vil falle på 
kort og mellomlang sikt, avslut-
ter Sandstad.

– For NLF-medlemmene er det 
viktigste at de får veghjelp og hjelp 
ved uhell, og at både de og If har et 
godt forhold til verkstedsnæringen. 
Her er det ingen endringer fra tid-
ligere, sier head of strategic part-
ners i If, Ottar Sefland.

Kunde- og skadesenteret har 
holdt åpent som vanlig gjennom 
krisen. Pandemien har gjort at If 
ble nødt til å endre kommunika-
sjonsform med NLF-medlemmene. 

– De fleste møter i denne perio-
den har foregått elektronisk. If har 
klart å ta vare på NLF-medlemme-
ne på en god men annerledes måte, 
forteller Sefland.

NLF måtte avlyse lokale og regio- 
nale møter i koronaperioden.  
Sefland sier at møtene vil gjenopp-
tas når myndighetenes regler til- 
later dette.  

– Generelt sett er vi sikre på at 
koronaperioden har medført større 
kreativitet i kundebetjeningen, noe 
som vil føre til mindre reising og 
mer elektronisk kommunikasjon i 
fremtiden, spår Sefland.

Da pandemien inntraff, var det 
primært reiseforsikringsprodukt 
via Europeiske Reiseforsikring som 
ble umiddelbart påvirket. 

– Her valgte vi tidlig å være en 
del av dugnaden, og utvidet våre 
vilkår for å hjelpe kundene med 
planlagte reiser i den situasjonen 
som hadde oppstått. Ved å gjøre 
dette, gjorde vi krisen enklere og 
mer forutsigbar for våre kunder, 
sier Sefland.

Som følge av at mange jobber på 
hjemmekontor, utvidet If yrkes- 
skadeforsikringen til også å gjelde 
når en jobber på hjemmekontor. 
Inn mot NLF-medlemmene har If 
hatt en proaktiv holdning, og hjul-

En del av d ugnaden
Nordea: If:

MARKEDSSJEF: Jan Egil Sandstad i Nordea.

Vi er lojale overfor de råd som
gis fra myndighetene, og prøver å
være tett på medlemmene for å
bidra optimalt i denne situasjonen
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pet medlemsbedrifter fortløpende 
med de behovene som har oppstått. 

– Vi er lojale overfor de råd som 
gis fra myndighetene, og prøver å 
være tett på medlemmene for å  
bidra optimalt i denne situasjonen, 
sier Sefland.

If er et selskap som alltid er for-
beredt, med innarbeidede rutiner 
for å takle uforutsette hendelser og 
katastrofer som kan oppstå. 

– Vi vil fortsette å være tran- 
sportbransjens forsikringsselskap 
og levere de beste og mest bransje-
tilpassede forsikringsproduktene 
og -tjenestene til våre kunder. Vi 
synes det er hyggelig å se at det  
arbeidet som transportsektoren  
bidrar med i denne spesielle situa-
sjonen, blir omtalt i mediene og 
satt stor pris på i befolkningen, sier 
Sefland.

Men å konkludere om langsik- 
tige konsekvenser, mener Selfland 
det er for tidlig å gjøre.

– Vi ser at i mange tilfeller er det 
mer effektivt å kommunisere digi-
talt med kundene, så fremtiden vil 
nok mer bli en god kombinasjon av 
fysiske og digitale møter, alt etter 
kundenes behov. Dette tror vi vil 
være bra både for miljøet, 
NLF-medlemmene og If, avslutter 
Ottar Sefland. 

En del av d ugnaden

HEAD OF STRATEGIC PARTNERS: Ottar Sefland, If.

Fokuserer på 
å holde driften 
i gang 
Gjennom koronakrisen har Circle K hatt jevn dialog med NLF. En 
problemstilling som stadig ble meldt inn fra yrkessjåfører var stengte 
fasiliteter langs vegnettet. 

– Det er svært viktig for sjåførene at vi sørger for å holde toalettene 
våre åpne, forteller senior account manager for Circle K, Chris Gregers.

Da koronakrisen inntraff, måtte Statens vegvesen og flere andre 
aktører stenge toalettene sine langs vegene. Circle K satte søkelys på å 
holde så mange som mulig av fasilitetene åpent. 

– Mange stasjoner ble rammet av en volumnedgang som krevde at 
vi måtte permittere ansatte. Da ble det mindre kapasitet til å holde alle 
toalettene åpent med den standarden vi ønsket, beklager Gregers.

Mat ble også en utfordring for sjåfører da også serveringssteder  
måtte lukke dørene på grunn av koronakrisen.

– Circle K har forsterket søkelys på Truck Deal, og markedsfører det 
nå ute på truckpumpene. Det tror vi vil gjøre at flere blir bevisst på 
dette gode tilbudet, og vil benytte seg av 
det, sier Gregers.

For å hindre smittespredning
 tok Circle K ekstra grep
–  Vi plasserte plasthansker ute ved 
pumpene og antibac inne på stasjo-
nene. Dessverre hender det at disse 
forsvinner fort fordi enkelte forsyner 
seg av dem til privat bruk, poengte-
rer Gregers.

Gregers forteller at situasjonen  
begynner å normalisere seg nå, og at 
det er noe kundene vil merke.

– Volumene har tatt seg opp 
igjen. Det gjør at vi har håp om å 
komme tilbake til relativt normal 
drift, både med tanke på beman-
ningssituasjonen og på stasjonen 
generelt, avslutter Gregers.

SENIOR ACCOUNT MANAGER:  
Chris Gregers, Circle K.

Circle K: 
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Hva er en typisk arbeidsdag  
for dere?
– Vi hjelper NLFs medlemmer med alle de 
juridiske problemene en transportbedrift 
kan komme opp i. De fleste sakene gjelder 
forretningsjuridiske problemstillinger 
innen arbeidsrett, kontrakter og transport- 
avtaler, erstatning og fast eiendom. 

Vi hjelper også foretak og ansatte i straf-
fesaker, spesielt de knyttet til overtredelser 
av veitrafikkloven og kjøre- og hviletids-
bestemmelsene. Vår styrke er bred kom-
petanse med mange års juridisk erfaring 
innen transportbransjen. I tillegg har vi et 
tett samarbeid med NLFs tekniske eksper-
ter, og jurister og andre i NLFs internasjo-
nale nettverk.

Hvorfor skal et NLF-medlem  
ringe til dere, og ikke et annet 
advokatfirma?
– Vi har vært advokater for NLF og deres 
medlemmer i til sammen over 65 år, og vet 
når det er verd å prøve en sak, og når det 
ikke vil føre frem. I tillegg er egenandelen 
til NLFs medlemmer lav, og det er et  
veldig godt juridisk tilbud til medlemmene. 

De som ringer til oss vil oppleve at vi 
forstår hva de mener; vi kan fagspråket. 
Når medlemmer snakker om skade på  
kapellet, skjønner vi at det ikke er en kirke 
det er snakk om.  

Hvordan har transportnæringen 
endret seg de siste årene?
– Virkeligheten er blitt veldig rettsliggjort. 

Nesten alle ting en lastebileier eller -sjåfør 
gjør, har juridiske implikasjoner – alt fra 
løyver til kjøre- og hviletid. 

Noen mener det begynner å bli veldig 
komplisert å drive lovlig. Men følger du 
ikke reglene, blir du på et eller annen tids-
punkt tatt. 

Å være arbeidsgiver i transportbransjen 
er blitt mer krevende. Du kan bli holdt 
ansvarlig for lovovertredelser som de  
ansatte begår. Derfor er det viktig å ha 
gode systemer, som kan forebygge dette. 
Det som var mer enn godt nok for noen år 
siden, fører til pålegg og straff i dag.  
Myndighetene er blitt strengere. Vi opp-
lever også at arbeidstakerne kjenner sine 
rettigheter bedre. Da er det viktig at det 
som avtales, blir skrevet ned, og på en slik 
måte at det ikke kan misforstås. Bedrif- 
tene har blitt flinkere til å forstå hvor vik-
tig det er med en god administrasjon. I 
tillegg har kundene i mye større grad  
begynt å forholde seg strengt til avtalenes 
ordlyd. Som nevnt: Transportsektoren er 
blitt rettsliggjort.  

Har medlemmene endret 
 vanene sine?  
– NLF har hatt søkelys på profesjonalitet 
og kvalitet overfor egne medlemmer de 
siste årene. Det merker også vi resultatet 
av. Tidligere var vår oppgave å drive 
brannslukning, nå blir vi spurt om å gi råd 
i forkant. Det merker vi på hvilke typer 
henvendelser vi får. Vi blir bedt om å bidra 
til oppbygging av for eksempel rutiner, og 

gjennomgang av avtaletekster før avtalens 
signeres.

Det er ikke lenger slik at man avtaler å 
«ordne opp seg imellom» hvis det skjer 
noe. Nå er det det som er skrevet som  
gjelder.

Samtidig ser vi at kundene leter etter å 
knipe marginer der de kan finne dem. De 
leser og tolker inngåtte avtaler mye  
strengere enn det som var tilfellet tidligere. 
Derfor er det viktig å vite hva avtalen inne-
bærer av juridiske plikter for transportør 
og, ikke minst, hva har de krav på av godt-
gjørelse for jobben. Dette er noe som sta-
dig flere har skjønt at er lurt å gjøre før 
avtalen underskrives. I ettertid kan det 
være for sent. 

Hvordan opplevde dere  
koronakrisen?
– Koronakrisen har medført mange 

– Vi er her 
for å hjelpe deg

NLF-advokatene:

Med til sammen mer enn 65 års erfaring som NLFs  
advokater, er Advokatfirma Vectio AS alltid klar til å bistå 
NLF-medlemmer med juridisk hjelp. – Vi bistår med  
rådgivning i forkant, og som prosessfullmektiger for  
domstolene hvis det blir nødvendig, sier advokatene.

JAMIESON POTHECARY jp@lastebil.no0

FRA VENSTRE: Synnøve L. Torske, Morten Alexander 
Pedersen, Christian Arnkværn, Robert Aksnes og Skjalg 
Røhne Halvorsen. Foto: Jamieson Pothecary
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endringer i regelverket på kort tid. Vi har 
hatt et godt samarbeid med NLF, og vi har 
orientert hverandre om nyheter og tolk- 
ninger av alle de nye reglene som har vært 
innført. 

I starten hadde vi enorm pågang på  
telefonen, og i samråd med NLF etablerte 
vi en vaktordning. Det ble mange henven-
delser om karantene, permittering, opp- 
sigelse og sykemeldinger. Flere hadde 
spørsmål om lønnsplikt for ansatte bosatt 
i utlandet som ikke kom seg tilbake til 
Norge, eller som valgte å bli hjemme. 
Tolkning av karantenebestemmelsene var 
det mange som syntes var utfordrende. 

Hvordan er ringvirkningene av 
koronakrisen etter at samfunnet  
har åpnet opp? 
 – Det er inngått noen flere sluttavtaler og 
oppsigelser enn før. Siden det foreligger et 
forslag om å utvide permitteringsperioden 
ytterligere, vil spørsmålet om oppsigelse 
sannsynligvis utsettes. Vi er på vei tilbake 
til normalen, men noen må legge om virk-
somheten, og gå til nedbemanning. Da er 

det viktig at de strenge formreglene som 
gjelder, blir fulgt. Medlemmene bør før en 
nedbemanningsprosess iverksettes ta kon-
takt med oss. Små formelle feil kan bli 
svært kostbare.

Hva slags type saker blir det mest  
av fremover tror dere?  
– Dessverre blir det flere oppsigelsessaker. 
I tillegg kan endring av betingelsene for de 
som er permittert føre til tvist om permit-
teringer og valg av hvem som skal være 
permittert.  Når samfunnet gjenåpnes, 
våkner også tilsynsmyndighetene Statens 
vegvesen og Arbeidstilsynet. Vi har sett en 
økning av disse sakene.  

Hva er en klassisk gjenganger  
som lett kan unngås?
– Enkelt. En gjenganger er de som ringer 
til oss og sier «Jeg sa opp en ansatt i dag og 
ba ham eller henne om ikke å kom til- 
bake». Det er den dyreste og enkleste kost-
naden å unngå. Å ikke følge de saks- 
behandlingsregler som gjelder for arbeids-
retten er en klassisk og dyr feil. 

Vi synes det er unødvendig når det  
gjøres enkle formelle feil. For eksempel å 
inngå en kontrakt uten å lese hva man  
signerer på, og forstår at kontrakten kan 
begrense rettigheter og reklamasjonsrett. 
Små, formelle feil kan koste bedriften  
veldig mye. Man kan unngå mye ved å ta 
kontakt med oss i forkant.

Å vente for lenge med å be om juridisk 
bistand er også kostbart. Å reklamere på 
noe som skjedde for et år siden, er mye 
vanskeligere enn å reklamere på noe som 
skjedde i går.

Er det noen saker dere brenner 
særlig for? 
– Yrkessjåfører har større behov for fører-
kort enn andre, noe som bør tillegges  
større vekt i førerkortsaker. Dette kan  
gjøres uten at hensynet til trafikksikkerhe-
ten blir skadelidende. Beslag og inndrag-
ning av førerkort får konsekvenser både for 
den ansatte det gjelder, men også for  
bedriften. En god sjåfør er vanskelig å  
erstatte på kort varsel.  – Likebehandling 
av yrkessjåfører og andre når det gjelder 
førerkortbeslag og inndragning, er etter 
vår oppfatning forskjellsbehandling. Vi 
kan gjøre jobben vår uten førerkort, men 
det kan ikke en yrkessjåfør. Vi ser at  
domstolen tar litt mer hensyn til dette i de 
siste sakene vi har hatt, men vi mener at 
reglene bør gjennomgås og endres. Vi  
ønsker også at alle avtaler som gjøres, både 
internt i bedriften, og overfor kunder,  
gjøres skriftlig. - Et håndtrykk er ikke  
verd det samme i dag, som for noen år  
siden. 

FAKTA:

Advokatfirma: Vectio AS 
•  Antall advokater: 5 advokater,  

og én advokatsekretær 

•  Samlet erfaring for NLF: 65 år  

•  Kontorplass: NLFs lokaler i St. 
Olavs gate 25  

•  Visste du at? Vectio er latinsk, 
og betyr transport
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Søndag 3. mai sovnet Åge 
Widme inn etter en perio-
de med sykdom. Åge rakk 
nesten å bli 67 år gammel. 
Familien Widme har altfor 
tidlig mistet en kjær far, 
bestefar, svigerfar og mann. 
Lastebil-familien har 
mistet en klippe.

Interessen for motorer og maskiner ble 
skapt tidlig. Åge var «oppvokst» på  
farens mjølkebil i Sør-Fron. Etter en 
kort periode i jernbanen, begynte han 
som sjåfør. Senere overtok han Gud-
brand Bakken Transport og utviklet 
selskapet videre. 80-årsjubileet ble 
markert i 2018.

Åge ble medlem i NLF i 1989.  Han 
og jeg ble valgt inn i fylkesstyrene for 
Oppland og Hedmark på det samme 
årsmøtet i 2001. Siden har vi fulgt 
hverandre tett, på landsmøter, årsmø-
ter, styremøter eller andre NLF-møter. 
Ofte ble det en dag ekstra sammen 
med Åse og Bente på slike samlinger. 
Åge ville prate mer, og jeg fikk slappe 
av med en av mine aller beste venner.

Lidenskap
Åge var en sosial kar som likte å prate 
med folk. Han fikk venner over hele 
landet.  Han gikk sjelden på talerstolen 
i store forsamlinger, men i pausene var 
det alltid mye liv og røre rundt høvdin-
gen fra Gudbrandsdalen.  Han spredte 
humør og glede. Og ikke minst: Han 
delte av sin store kunnskap om laste- 
bilen. Åge ble fortjent kåret til Årets 
Lastebileier i Hedmark og Oppland så 
tidlig som i 2001.

Entusiasten hadde alltid sterke  
meninger og la ikke skjul på dem.  
Engasjementet var like sterkt helt til 
sykdommen rammet.

Trafikksikkerhet og Kollegahjelpen 
var to viktige arbeidsområder. I 2012 
ble han hedret med Oppland Fylkes 
trafikksikkerhetspris for «innsatsen 
som kollegahjelper og for målrettet 

arbeid for å fremme helse, miljø og  
sikkerhet i lastebilnæringen». På NLFs 
landsmøte samme år mottok han If og 
NLFs Trafikksikkerhetspris. I 2012 
fikk han også NLFs fortjeneste- 
medalje i sølv. 

En klippe
Åge var lenge landets travleste kollega-
hjelper. E6 i Gudbrandsdalen var en av 
landets farligste veger med man-
ge alvorlige ulykker hvert 
år. Åge ble ofte oppringt 
av nødetatene, og 
gjorde en fantastisk 
jobb for sjåførene 
som var rammet. 
Hans egen ulykke 
som ung sjåfør, var 
nyttig erfaring. En 
ulykke han kom 
uskyldig opp i, men  
aldri klarte å glemme.  

I 20 år var Åge en engasjert 
lokalavdelingsleder for NLF i Gud-
brandsdalen. Han tok opp saker som 
var viktige for næringen, fremmet dem 
videre enten mot myndighetene eller i 
NLF-systemet. Ofte ga det resultater. 
Et eksempel var da et parti på E6 sør 
for Vinstra skulle utvides. Åge ble  
invitert av Statens vegvesen til bløt- 
kakefest da stikkene skulle settes.

Statens vegvesen var fornøyde, og 
takket for drahjelpen. Åge benyttet 
anledningen til å hviske noen ord i øret 

på de som skulle utføre arbeidet. Der-
med ble vegen enda bredere enn plan-
lagt! Snøryddingsrampa som i vinter 
ble satt opp på Biri, var hans siste store 
NLF-prosjekt. Åge kom med ideen og 
var pådriver. Yrkessjåførene vil ha 
glede av rampa i mange år.

Veteranentusiast
To V-er har alltid betydd mye. Volvo 

og veteranbiler. Bilmerket var 
det aldri noe tvil om og 

han har slengt en del 
«sleivkjeft» til kolle-
ger som valgte den 
andre svensken. 
Veteranbiler var 
en stor interesse. 
Primus motor for 

stor samling på 
Vinstra. Tur til 

Nordkapp med gode 
kamerater.  Museum i 

firmaets anlegg i Sør-Fron.
Våre tanker går til familien. Åse som 

har vært en trofast støtte i alle år.  
Barna Odd Arne og Inger Lise,  som 
han verdsatte høyt og pratet mye om. 
Og ikke minst Sander og Emma. Han 
ble blank i øya når han fortalte om de 
to yngste. Når noe skulle gjøres for 
barnebarna, la han det meste til side. 
De skulle hatt mange flere år sammen.

Nå har Widme’n sluppet rattet. Takk 
for moroa og takk for innsatsen. Vi er 
mange som vil savne deg.

Minneord: Åge Widme

ÅGE WIDME: Søndag 3. mai mistet lastebilfamilien en klippe. Åge ble 67 år og vil bli sterkt savnet av familien, 
venner og kolleger. Foto: Privat

TORE VELTEN0

Nå har Widme’n sluppet 
rattet. Takk for moroa og takk 

for innsatsen. Vi er mange 
som vil savne deg.



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 32 000 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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Region 1  Østfold og Oslo/Akershus

14. mars skulle NLF Oslo 
& Akershus avholdt sitt 
fylkesårsmøte for 2020.  
Så kom viruset ...

Erna satt helse foran økonomi og slo igjen 
bommen raskt da koronaviruset begynte 
å spre seg i Norge. Regjeringen ønsket å 
begrense antall smittede for å unngå  
lignende skrekkscenarioer som det ble 
rapportert om nedover i Europa. Hele 

Norge stilte seg bak regjeringen, Stortinget 
og helsemyndighetene. Vårt årsmøte for 
Oslo og Akershus kunne vi se langt etter. 

Vi kunne ikke møtes fysisk, og for-
bundsstyret ga fylkene dispensasjon til å 
drive videre med de sittende styrene og 
budsjettene. Det er aldri heldig å bryte 
med vedtatte regler og rutiner.

Løsningen ble å gjennomføre digitalt. 
Et samlet fylkesstyre kastet seg over PC-
ene og gjennomførte fylkesårsmøtet via 
den digitale plattformen «Teams». Alle 
valgte delegater, med unntak av ett  
sykdomsforfall, tok utfordringen på strak 
arm og deltok på det digitale møtet.

Det var mange støttende kolleger og 
IT-kyndige barnebarn i sving i forkant 
av møtet. Fylkesårsmøtet ble gjennom-
ført raskt, effektivt og til alles tilfreds-
het. 

En seier
For seks år siden ble den ferske region- 
sjefen nesten dyppet i tjære og fjær, da 
han uten å spørre styret innkalte delega-
tene til fylkesårsmøtet per e-post og ikke 
per brev. I år gjennomførte foroverlente 
delegater i alle aldre årsmøtet digitalt. 
Dette er imponerende, og en seier for års-
møtedelegatene. All grunn til å gratulere!

En seier for det digitale

J. KRISTIAN BJERKE jkb@lastebil.no0

Gjenvalg og litt 
nytt i fylkesstyret
Det mest dramatiske ved årets fylkesårsmøte 
i Oslo & Akershus var forberedelsene og ikke 
selve møtet. Det gikk som forventet med gjen-
valg og noe nytt i styret.

Nicolai Jakhelln ble enstemmig gjenvalgt 
som fylkesleder, og sittende nestleder, Sissel 
Heen, ble vist den samme tilliten. I lokalavde-
ling Oslo ble Thomas Aarnæs valgt som ny 
vararepresentant til fylkesstyret, etter at 
Trond Snesrud trakk seg. Ove Schreckenber-
ger er inne som ny vararepresentant i fylkes-
styret fra Lillestrøm og Tor-Vidar Frydenlund 
ble valgt som ny vararepresentant fra Øvre 
Romerike. For øvrig ble alle styremedlemme-
ne gjenvalgt.

Det er selvsagt ulemper forbundet med 
ikke å kunne møtes fysisk på et årsmøte. 
Blant annet fikk vi ikke takket av utgående 
styremedlemmer på behørig vis og våre  
jubilanter fikk ikke møtt frem for å motta sine 
utmerkelser. Forhåpentlig får vi overlevert 
disse i løpet av året. Så ser vi frem til å møtes 
på nytt, fysisk, i 2021.

GJENVALGT: 
Nicolai Jakhelln 
ble enstemmig 
gjenvalgt som 
fylkesleder, og 
sittende nestleder, 
Sissel Heen, ble 
vist den samme 
tilliten. Foto: NLF Som en forberedelse til NLF Oslo & 

Viken er det opprettet et Vikenråd, 
bestående av leder og nestleder i de tre 
«Vikenfylkene». Dette rådet var nylig 
i et «bli kjent-møte» med den nye 
fylkesråden for samferdsel i Viken, 
Olav Skinnes (SP). Formålet med 
møtet, som ble gjennomført digitalt, 
var å bli bedre kjent med fylkesråden, 
samt å presentere noen saker som våre 
tre «fylker» brenner for. Følgende sa-
ker ble presentert fra henholdsvis 
Østfold og Oslo & Akershus sin side:

Erik Graarud, (Østfold):
•  Stort etterslep av vedlikehold.
•  Svært dårlig dekke mange steder.
•  Dårlige kanter med utforkjøringer 

og nestenulykker som resultat.
•  Fylket må presse på for gjennomfø-

ring av RV 19 – Moss, samt utvik-
ling av ny, tryggere trasé for RV 22 
fra Øra/Borg Havn til E6.

•  Følg opp utbygging av RV 110, samt 
RV 109.

•  Arbeidet med utretting og oppgra-
dering av fylkesveier må forseres.

Nicolai Jakhelln, (Oslo & Akershus):
•  Stort etterslep av helt nødvendig 

vedlikehold.
•  Svake kanter medfører fare for flere 

utforkjøringer.
•  Fylket må presse på for ny, moderne, 

effektiv og miljøvennlig omkjø-
ringsvei øst for Oslo. Dette som en 
del av en fremtidig Ring 4.

•  Fylket må øke innsatsen for ny 
Glommakrysning ved Fetsund. Det 
kan allerede nå bygges kollektivfelt 
ved FV 170/RV 22 ned til ny, frem-
tidig bro over Glomma. Dette vil 
kunne lette fremkommeligheten 
betraktelig, øke bruken av kollektiv-
transport/redusere privatbilisme, 
samt lette fremkommeligheten for 
nyttetransporten, hvis denne gis  
tilgang til kollektivfeltene (som 
f.eks. i Fredrikstad).

•  Fylket bør styrke saksbehandlingen 
i f.eks. bygge- og reguleringssaker, 
slik at disse sakene ikke stopper opp. 
Transportnæringen drar stor nytte 
av denne type prosjekter.

Møte med fylkesråd 
Olav Skinnes (SP) i Viken
Vårt nye fylke, Viken, er i ferd med å stable seg på 
bena. 



Region 2  Innlandet

Satser på 
Storefjell 
i høst! 
NLF Innlandet har fortsatt mål om å  
arrangere felles høstseminar på Storefjell 
i 2020 med NLF region 1 og 2. Avbestil-
lingsfristen er utsatt til 1. september, og 
NLF er optimistisk til at seminaret vil 
kunne gjennomføres for lastebileiere fra 
Østfold, Oslo, Akershus og Innlandet 
mellom 30. oktober og 1. november. Tid-
ligere har opp mot 500 personer deltatt. 
NLF forholder seg selvsagt til smitte-
vernsanbefalinger fra myndighetene. HØSTMÅL: Storefjell er et flott sted om høsten. NLF Region 1 og 2 sine høstseminar er et høydepunkt i kalenderåret. Foto: NLF

www.kjemico.no

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

post@kjemico.no
Tlf. 901 56 200

Ta kontakt med oss for gode tilbud.

EN FLEKSIBEL SAMARBEIDSPARTNER

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

Totalleverandør på vask
Høy kvalitet til riktig pris
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Region 3  Buskerud, Vestfold og Telemark

NLF Region 3 understreker 
behovet for sterk satsing på 
utbygging av veg og infra-
struktur i kommende 
NTP-periode. 

For å gjenreise det norske næringslivet 
etter koronakrisen, vil bedre tilretteleg-
ging for næringsvirksomhet og transport, 
styrking av næringslivets konkurranse-
kraft, og befolkningens kjøpekraft være 
vesentlige elementer. 

Høy standard på norske veger, og  
effektive ferdselsårer er viktig. Løsninge-
ne som vedtas i kommende NTP-periode 
må være helhetlige og fullverdige, og  
legge til grunn at det er vesentlig med 

optimal fremkommelighet. Planfrie 
kryssløsninger, og tilrettelegging som gir 
god flyt i kjøringen, har stor betydning 
for næringstransport. Disse er viktig både 
for trafikksikkerhet, miljøet, transport- 
og samfunnsøkonomien.

NLF Region 3 anbefaler 
følgende hovedsatsinger 
i NTP:
1.  Gi Nye Veier ansvaret for stor 

E134-satsing 
Det vises til at Nye Veier har 
beskrevet gode muligheter for en 
skikkelig øst – vest-forbindelse som 
vil kunne gi nedsatt reisetid, økt 
trafikksikkerhet og miljøgevinst.  
Nye Veier ønsker å få E134 inn i sin 

portefølje for den kommende 
NTP-perioden, og har kalkulert å 
kunne realisere en 4-felts motorvei på 
strekningen med store økonomiske 
innsparinger. Nye Veiers offensive 
tilnærming til utvikling av E134 
støttes av NLF, og det anbefales å gi 
dem i oppgave å sette planene ut i 
livet. 
 
God forbindelse mellom E18 og 
E134, med opprustning av Rv36 
gjennom Grenland, anses nødvendig, 
i tillegg til 4-felts fortsettelse av E134 
fra Drammen til østsiden av Oslo- 
fjorden.

2.  Bragernestunnel og Holmenbro 
som grunnlag for helhetlig 
løsning for Drammensregionen 
Næringslivet i Drammensregionen er 

Per Madsen 
gjenvalgt i 
NLF Buskerud
NLF Buskerud har avholdt 
sitt årsmøte. Det ble gjen-
nomført elektronisk i  
Microsoft Teams etter at 
koronasituasjonen førte til 
avlysning av det opprinnelig 
planlagte møtet i mars.

Per Madsen og Per Einar Sand ble gjen-
valgt som henholdsvis leder og nestleder. 
Tore Bergstøl ble gjenvalgt som styre-
medlem, og Morten Utengen rykket opp 
fra varamannsplass. Harald Uthus og 
Geir Bønsnes ble nye varamedlemmer til 
styret.

Årsmøtet gjorde vedtak som innebærer 
formell inntreden i Viken-samarbeidet, 
bl.a. gjennom godkjennelse av mandat for 
Vikenrådet.

Status for prosessen knyttet til sam-
menslåing av lokalavdelinger i Buskerud 
ble gjennomgått. Gjennomgang av en 
innholdsrik årsberetning dokumenterte et 
godt driftsår for NLF Buskerud i 2019.

Alle øvrige formaliteter knyttet til  

økonomi er ivaretatt gjennom årsmøtet, 
slik at fylkesavdelingen nå har det  
nødvendige grunnlag for ordinær drift 
gjennom året.

Den foreslåtte virksomhetsplanen ble 
godkjent. Det ble tatt forbehold om at 
koronasituasjon kan hindre gjennom- 
føring av en del av de opprinnelig plan-
lagte aktivitetene.

NLF Region 3 sine viktigs te NTP-prioriteringer

ROY N. WETTERSTAD rnw@lastebil.no0

ROY N. WETTERSTAD rnw@lastebil.no0
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Henning Hansen og 
Marianne Maurbråten 
Sørsdahl ble valgt til hen-
holdsvis ny leder og nestleder 
i NLF Vestfold på NLF 
Vestfolds årsmøte. 

John Ove Villung trådte ut av styret og 
fylkesledervervet etter mange år som  
tillitsvalgt i organisasjonen. 

Regionens tidligere forbundsstyrere-
presentant Heidi M. Dahl er også ny i 
fylkesstyret.

Fylkesavdelingen gjennomførte sitt 
årsmøte elektronisk i Microsoft Teams 
etter at det opprinnelig berammede møtet 

i mars ble avlyst som følge av pandemi- 
restriksjoner. 

NLF Vestfold går løs på et nytt  
arbeidsår med en ambisjon om å gjen-
nomføre mest mulig av det som er på 
planen, men regner med at tilpasninger 
må gjøres på grunn av koronakrisen.

John Ove Villung ble takket av med 
blomster levert på døren hjemme hos seg. 
Han har startet opp i ny jobb hos Tung-
bilskolen. Den nye fylkesstyrelederen 

uttrykte stor takk for den innsatsen  
Villung har gjort på ulike nivå i NLF, og 
så frem til å kunne ønske ham velkom-
men til samling når forholdene normali-
serer seg.

NLF Region 3 sine viktigs te NTP-prioriteringer
opptatt av at vegsystemene utvikles 
slik at det oppnås bedre trafikkflyt, 
og gjennom dette bedre ivaretakelse 
av miljø og sikkerhet. Bl.a. ønsker de 
å få vurdert tunnel i Bragernesåsen 
som alternativ til Strømsøåstunnelen. 
Regjeringen bør gå inn for en slik 
grunnleggende vurdering som 
inkluderer en alternativ tunnelløs-
ning for å få til en optimal langsiktig 
løsning på trafikk- og miljøutfordrin-
gene i Drammensområdet. Det anses 
spesielt prekært å få erstattet Hol-
menbroen. 

3.  E18 må løse køproblemene vest 
for Oslo og holde topp standard 
gjennom Viken og Vestfold og 
Telemark 
Gode løsninger for E18 vest for Oslo 
bør gis høy prioritet. Det er stort 

behov for å løse køproblemene til og 
fra hovedstaden og i Drammensregi-
onen. Fullverdige løsninger trengs 
gjennom Vestfold og Telemark, bl.a. 
tilrettelegging for toplanskryss ved 
Kopstad i forbindelse med planlagt 
godsterminal på Nykirke langs E18 
og jernbanen i Horten. 

4.  Bompenger har negativ 
 samfunnsøkonomisk effekt – 
økt statlig satsing på vei 
Bompenger er en finansieringsløs-
ning som belaster næringslivet og 
fører til inflasjon, og i tillegg rammer 
forbrukerne. I en tid hvor det er 
avgjørende å få styrket næringslivets 
konkurransekraft og befolkningens 
kjøpekraft, bør veginvestering økes 
og bompengebelastning reduseres for 
å få fart i norsk økonomi. 
For næringslivet som driver med 
godstransport på vei representerer 
norsk bompengepolitikk en stor 
belastning. Bompengefinansiering 
må bygges ned og fjernes. I en 
overgangsperiode er en pris for 
tungtransport på det dobbelte av 
personbiler det maksimale av hva som 
kan aksepteres.

Henning Hansen ny leder 
i NLF Vestfold

ROY N. WETTERSTAD rnw@lastebil.no0
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Region 4  Agder og Rogaland

E18 mellom Grimstad og Kristiansand 
pleide å være en av landets mest ulykkes-
utsatte vegstrekninger. Det var før vegen 
ble oppgradert. Før vegutbedringen av 
strekningen var det 14 døde på 10 år. Etter 
10 år med ny veg var det kun én. Dette er 
bevis på at motorveg har positivt utslag på 
både klima- og ulykkesstatistikken.

I dag er det E39 mellom Stavanger og 
Kristiansand som er en av vegene i landet 
med flest ulykker. Bare mellom Flekke-
fjord og Kristiansand har 31 personer mis-
tet livet de siste 10 årene. 

Nå er arbeidet iverksatt på E39 fra Man-
dal til Lyngdal, en strekning på rundt 26 

kilometer. Vegen skal ferdigstilles til senest 
2026. Da vil vi ha firefelts motorveg mel-
lom Oslo og Lyngdal, med et par unntak. 

Det mest tankevekkende og bekym-
ringsfulle er at den mest trafikkbelastede 
vegstrekningen mellom Drammen og 
Lyngdal vil forbli tofelts veg. I tillegg blir 
det anleggsarbeid på samme vegstrekning 
hvis Gartnerløkka gjennom Kristiansand 
bygges som planlagt. 50 000 biler på tofelts 
veg gjennom et anleggsområde. 

Det er helt uansvarlig å ikke bygge ut 
Ytre ringvei først, slik at næringslivet i Ag-
der og øst – vest-forbindelsen får en effek-
tiv og forutsigbar godsframføring. 

Koronakrisen medfører 
betalingsutfordringer og konkurser
Mange transportbedrifter sliter på grunn av koronakrisen, og kundene opplever tøffe tider og 
konkurser. Derfor er det viktig at man i perioden framover følger nøye med på utestående 
fordringer. Har du en ny eller gammel kunde, som nå er inne i en periode med betalings- 
problemer burde varsellampene lyse; det blir det neppe bedre den nærmeste tiden. Pass 
godt på rutinene dine slik at pengene kommer inn som avtalt. Så slipper du selv å komme i 
vansker på grunn av kunder med dårlig betalingsevne. Du vet selv når dine kunder har 
frister og når de vanligvis betaler.

Vi må få et riktig 
bilde av kontroller 
på tunge kjøretøy
Når vi leser media, kan det virke som om 
det er mye feil på tunge kjøretøy. Statistik-
ken som jevnlig kommer fra Statens veg-
vesen til media har dessverre store man-
gler, og viser ikke det reelle bildet. NLF får 
tilsendt kontrollrapporter fra Vegvesenet i 
Rogaland på et forbilledlig vis, som burde 
vært standard for hele landet, og bør dan-
ne grunnlag for Vegdirektoratets presenta-
sjon av kontrollene overfor media. 

En typisk rapport fra Vegvesenet i Roga-
land ser slik ut: 
•  tungbiler over kontrollplass: 237
•  kontrollerte tungbiler: 36
•  kjøreforbud /avskiltinger: 18 kjøreforbud 
•  dekkgebyr: 2
•  overlastgebyr: 2
•  anmeldelser: 1
•  skriftlige mangler: 15

I rapporten overfor kommer det frem at 
237 biler har vært innom kontrollplassen. 
201 av disse er vinket inn basert på Veg-
vesenets historikk på bilen og firmaet. 

Halvparten av de 36 kontrollerte bilene 
fikk kjøreforbud, noe som utgjør 7 prosent 
av de totalt 237 kjøretøyene som var inn-
om kontrollstasjonen.

Alvorlighetsgraden på kjøreforbudene, 
som for eksempel sikthindrende gjenstan-
der, er ikke oppgitt i rapporten.

Når Statens vegvesen sentralt setter 
sammen sin rapport må den bygge på 
samme grunnlag som Rogalands modell. 
Det vil si at rapporten inkluderer resultatet 
på 7 prosent med bruksforbud, og gjerne 
tilleggsinformasjon på hvor mange som 
ordnet opp på stedet og fikk kjøre videre. 
Da kan media gjenspeile det reelle bildet.

Nesten null dødsulykker
Nesten null dødsulykker på E18 etter vegoppgradering. 
Nå står E39 for tur.

God sommer
Vi har alle hatt en meget spesiell vår. Men et-
ter hvert skal vi ha en sommerferie som også 
blir annerledes for mange av oss. I år skal 
Norge oppleves. Mange har kastet seg på båt 
og bobil når Norge er blitt eneste alternativ til 
ferie. Det kan gi nye opplevelser med uerfarne 
bobilsjåfører på vegen. Så kjør forsiktig, og 
«alt blir bra».

Vi ønsker alle våre medlemmer og 
samarbeidspartnere en riktig god sommer. 

REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no0
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Det har vært gjennomført digitale styre-
møter i fylkene Agder og Rogaland for 
første gang. De strenge smitteverntilta-
kene har gjort dette nødvendig. Nett- 
møter for styremedlemmene har nå blitt 
dagligdags.

Kort om saker
Det er fire nye styremedlemmer i Agder 
og to i Rogaland. Dette gjør at vi også må 
bli kjent med hverandre. Følgende saker 
sto på agendaen og ble diskutert:
•  Hvordan vi skal få til «det gode styre- 

arbeidet» samt en styrekontrakt har vært 
diskutert. Det er en viktig grunnpremiss 
for et vellykket samarbeid videre

•  Høringer om modulvogntog på tøm-
mervogntognettet

•  NTP 2022 – 2033
•  Trafikktelling på E134 og E39 
•  Evaluering av årsmøtet 2020. 

Neste årsmøte i regionen blir i Hauge-
sund i mars 2021. Landsmøtet 2020 i 

Rogaland ble avlyst på grunn av korona- 
krisen. NLF Rogaland får neste lands-
møte når det måtte bli.

Det har vært en gjennomgang av  
koronasituasjonen i bedrifter, og tiltak 
NLF kan og bør gjøre overfor myndig-
heter på forskjellige nivåer. Det er stor 
bekymring i regionen for oppdragsmeng-
de etter ferien på grunn av lav oljepris, 
svak krone og stor arbeidsledighet. 

NLF Rogaland undersøker nye poten-
sielle samarbeidspartnere som kan gi bed-
re innkjøpsavtaler for våre medlemmer.

Ingen utenlandsk økning
For å få et noe mer kvalifisert syn på  
debatten, ble det vedtatt å telle antall  
kjøretøy slik det ble gjort i 2015 og 2017. 
Det vil si at det ble talt antall lastebiler 
forbi Krossmoen på E39 i 24 timer.

Trafikktellingen viste at det går flere 
vogntog på E39 forbi Krossmoen, men at 
andelen utenlandske har gått ned. I 2017 

var andelen 22,5 prosent, og i 2015 var 
andelen 22 prosent. I 2020 var andelen 19 
prosent.

Dette viser at andelen utenlandske  
lastebiler egentlig er relativt stabil siden 
2015, med en liten nedgang. Dette er 
gledelige tall for norsk transport.

Arrangementer
På grunn av avlysning av Arendalsuka, 
arrangerer NLF styremøter med bedrif-
ter, og inviterer med kommune- og fylke-
spolitikere. Ønsker du et styremøte lagt 
til din bedrift, er det bare å ta kontakt.

NLF er spent på om vi får med oss  
dyrskue i Lyngdal og Seljord. Her har vi 
normalt en god møteplass for NLF-ere og 
samarbeidspartnere.

Forhåpentlig har landet åpnet såpass 
opp at vi kan arrangere møtene hos  
Vegvesenet i Haugesund 3. november og 
i Stavanger 4. november, i tillegg til  
Rolands den 30. oktober.

Har du innspill til saker styret skal ta 
opp, hører vi gjerne fra deg. Om det gjel-
der veger, kontroller, vedlikehold eller 
lignede er det bare å ta kontakt.

Koronakrisen har gitt en kraftig nedgang 
i biltrafikken i og rundt Kristiansand. For 
eksempel:

•  Egsveien mellom kl. 15 og 16 ned ca. 33 
prosent. 

•  Rushtrafikken mellom kl. 15 og 16 er 
markant redusert også på andre veger 
som fører inn mot E18.

•  Trafikken på Vestre Strandgate mot 
Gartnerløkka ned 39 prosent

•  Festningsgata mot Baneheia ned 42 pro-
sent

•  Rushtrafikken på Oddernesbrua mellom 
kl. 15 og 16 ned ca. 22 prosent

•  Transporttiden mellom kl. 15 og 16 i 
vestlig retning mellom Vollevannet og 
Gartnerløkka blitt redusert med 70 pro-
sent. 
NLF mener at en Ytre ringvei ferdig 

bygget vil gi noe av det samme trafikk- 
bildet som vi ser i dag. I tillegg slipper 
daglig mellom 4000 og 5000 tyngre kjø-
retøy å kjøre gjennom sentrum.

Da vil de som kun skal gjennom byen 
få en akseptabel godsframføring mellom 
Øst- og Vestlandet via Ytre ringvei. I til-
legg får kollektivtrafikken hinderfri 
framføring, og utslipp som skyldes kø 
forsvinner fra sentrum. 

Hvis Kristiansand kommune og Nye 
veier AS blir enig om en trasé som gir 
bedret samfunnsnytte, kan Nye veier AS 

igangsette bygging av Ytre ringvei i løpet 
av et par år. 

Store økonomiske  
ringvirkninger 
Cirka en tredjedel av en kostnadene ved 
å bygge en veg tilfaller lokalmiljøet som 
inntekter. En tredjedel av de 5 milliarde-
ne en Ytre ringvei koster vil komme godt 
med for hoteller, serveringssteder, drosjer 
og resten av servicenæringen i Agder. 
Dette trenger vi nå.

Vi ser nå hvor tydelig det er at Ytre 
ringvei MÅ komme før Gartnerløkka. 
Hele den såkalte «gordiske knute» er jo 
allerede løst opp.

Digitale styremøter

Trafikkbildet under koronakrisen er en 
forsmak på Kristiansand med Ytre ringvei
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Region 5  Vestland

Nytt toalettanlegg på rv. 7 – Haugastøl
Etter at toalettanleggene i 
2019 ble fjernet, har tilbudet 
til yrkessjåfører på Haugastøl 
vært dårlig. 

Onsdag 6. mai var NLF invitert til  
befaring på Haugastøl, Rv7 Hardanger-
vidda, av Statens vegvesen. Møtet kunne 
fort blitt avlyst siden Hardangervidda 
viste seg fra en vinterlig side. Kolonne- 
kjøring for kjøretøy over 7,5 tonn, stengt 
for alle andre.

Heldigvis var NLF-medlem Anve  
Myklatun sjåfør på en av brøytebilene. 
NLF ble invitert med over fjellet i brøy-
tebilen. Myklatun har vært NLF-medlem 

i over 40 år, og i en alder av 76 år tar han 
fortsatt gjerne en økt i brøytebilen på 
Hardangervidda.

Arbeidet med toalettanleggene for- 
ventes ferdigstilt til juli. Toalettanlegget 
blir finansiert gjennom ekstramidler som 

Stortinget har bevilget til Statens  
vegvesen i forbindelse med koronapande-
mien.

Toalettanlegget blir levert og montert 
av Hardangerfirmaet Poss AS.

NYE FASILITETER: Ved Statens vegvesens anlegg på 
Haugastøl får man endelig et nytt toalettanlegg.  
Foto: NLF

ANVE MYKLATUN: har vært NLF-medlem i over 40 år, og i 
en alder av 76 år tar han fortsatt gjerne en økt i 
brøytebilen på Hardangervidda.

JAN OVE HALSØY nlfvest@lastebil.no0

Autopass for ferjer
Norges Lastebileier-Forbund har i over tre år hevdet  
at den «nasjonale» løsningen «AutoPASS for ferje»  
ikke var god nok, helt siden den ble utrullet for fullt  
1. januar 2019.

Våre viktigste ankepunkt mot løsningen var, og er fortsatt, manglende forut-
sigbarhet. For næringslivet er forutsigbarhet en forutsetning for lønnsom og 
fornuftig produksjon.

AutoPASS for ferje har siden innføring skapt mye forvirring og frustrasjon. 
Når AutoPASS for ferje blir omtalt som en «nasjonal» ferjeløsning, burde det 
også vært nasjonale føringer som styrer alle ferjeoperatørene i Norge. Slikt er 
ikke tilfellet. Enhver fylkeskommune kan selv velge både ferjeregulativ det skal 
opereres etter, og hvilke takster hvert enkelt ferjesamband skal ha. 

Koronakrisen har forsterket våre argumenter mot «AutoPASS for ferje»-løs-
ningen. Krisepakkene fra Stortinget skulle redusere prisene med ca. 20 prosent. 
I tillegg ble mva.-avgiften redusert med 6 prosent. Det som ikke kom klart frem 
var at det ble bytte i ferjeregulativ på enkelte ferjesamband. 

I Møre og Romsdal byttet fylkeskommunen ut Riksregulativ med Auto-
PASS-regulativ for ferje. Dette er en «snikinnføring» av AutoPASS-regulativet, 
som vi tidligere har påpekt slår det negativt ut for varebiler og distribusjonsbiler.

Reduserte 
takster på rv. 13  
Hardangerbrua 
I statsbudsjettet for 2020 er det  
bevilget midler som åpner for 
gjeldssanering for Rv.13 Hardan-
gerbrua. Dette medfører at gjen-
nomsnittlig bomsats kan reduseres 
med inntil 20 prosent.

En forutsetning for takstreduk-
sjon er at Vestland fylkeskommune 
som lånegarantist slutter seg til 
opplegget, og at fylkestinget vedtar 
dette i et fylkestingsmøte 9. juni. 
Alt tyder på at dette blir vedtatt.

Ferde kan i så fall umiddelbart 
etter fylkestingsmøtet i juni sende 
en søknad til Vegdirektoratet med 
anmodning om å redusere takstene. 
Et eventuelt vedtak i Vegdirekto- 
ratet vil bli kunngjort minimum 
fire uker før takstendringen blir 
iverksatt. NLF antar

JAN OVE HALSØY nlfvest@lastebil.no0
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Region 6  Trøndelag

Det var nok ikke snøstorm 
og vinterveger opphavs- 
mannen Christian Adolf 
Overbeck hadde i hodet da 
sangen «Kom mai, du skjøn-
ne milde» ble til. Det kan  
vel tenkes at Overbeck hadde 
lagt til et ekstra vers dersom 
han hadde opplevd årets  
mai i Trøndelag. 

Flere ganger i løpet av mai har været snudd 
om til full vinter med minusgrader og 
snøvær. Vegene har til tider vært nesten 
ufremkommelige. Mange bilister har satt 
seg fast, og vi har vært vitne til flere ulykker. 

Sjåfører har lurt på hvorfor kommunen 
ikke brøyter og strør vegene når vinter-
været slår til på våren. Grunnen er enkel: 
Vinterberedskapen ble avsluttet 1. mai. 
Slik kan det ikke være.

Norge er et vinterland der vinterens 
uanmeldte retur på vårdagene ikke er et 
ukjent fenomen. Én ting er å forholde seg 
til at beredskapen varer til 1. mai, men det 
må da være sunn fornuft å kunne iverk-
sette tiltak etter behov også etter denne 
tid. 

At dette var påkrevd, er vel ingen i tvil 

om. Kun en enkel bestilling er det som 
skal til for å få brøytemannskapene raskt 
på vegen. NLF mistenker at det er kom-
munens økonomi som styrer og setter 
trafikksikkerheten til side. 

Det er uforståelig at kommunen ikke 
ser samfunnsnytten i å holde vegene 
fremkommelig. En dødsulykke koster 
samfunnet ca. 40 millioner kroner. Dårlig 
fremkommelighet er dyrt, og går utover 
lønnsomheten og konkurransekraften for 
næringslivet. Med andre ord, det er ikke 
lurt å spare seg til fant. 

ODD-HUGO PEDERSEN ohp@lastebil.no0

Koronakrise 
og transporten 
i Trøndelag
Alle var innstilt på at det kunne bli 
tøffe tider da viruset traff. Nå viser 
det seg at for de fleste transport- 
bedrifter går det veldig bra. Flere har 
rapportert om oppgang i markedet, 
men det er for tidlig å senke skuldre-
ne ennå. Effekten av koronakrisen 
kan komme langsomt. For å sikre 
nok oppdrag til transportnæringen, 
er vi avhengig av at våre kunder  
lykkes i å komme tilbake på beina 
etter krisen. 

E6 Ranheim – Værnes
De fleste har fått med seg diskusjonene om hvorvidt Nye Veier skal få lov til å bygge E6  
Ranheim-Værnes med firefelts motorveg og fartsgrense 110 km/t, slik de ønsker. Så dukket det 
opp en sak i Malvik kommune, der man ikke er tilfreds med planlagte løsning forbi Hommelvik.
Dermed kan det virke som om man har satt i gang en omkamp om hvilken E6 vi skal ha gjen-
nom Trøndelag. Noen mener vi klarer oss med lavere vegstandard og fartsgrense. NLF mener vi 
må bygge sikre veger med nok kapasitet for fremtiden. 

Det er et paradoks at man ikke ser verdien av å komme i gang med prosjektet, slik at vi kan 
styrke sysselsetting i regionen. Det er grunn til å stille spørsmål ved om det er riktig at lokale 
kommunestyrer skal kunne stikke kjepper i hjulene for nasjonale veger. Her må overordnede 
hensyn gå foran lokale utfordringer. Det er ingen tvil om at næringslivet i Trøndelag trenger 
disse planlagte vegene så fort som mulig.

AMO-kursene har kommet i gang igjen
Det ble stopp for kjøreskolene etter at koronaviruset traff, noe som medførte stans i utdanningen av nye 
yrkessjåfører. Det var derfor meget gledelig at vi fikk kommet i gang igjen, dog med noen ekstra smitte-
tiltak. Forsinkelsen medfører at kurset i Trondheim blir ikke ferdig før i midten av september, mens 
kurset på Steinkjer avslutter i juni.  

Vinteren 
som nekter 
å gi seg



58 NLF-MAGASINET 2020 • NR 4

Region 7  Nordland, Troms og Finnmark

Prosjektet «Næringsmiddel-
toget» i Nordland anses som 
en vitamininnsprøytning for 
lokal transportnæring, miljø 
og trafikksikkerhet. Hittil 
har nysatsingen stoppet på 
Fauske, men nå er siste ledd 
på plass. 

«Næringsmiddeltoget» er et samarbeids-
prosjekt mellom ASKO, CargoNet,  
Meyership og Nova Sea. Sammen skal de 
sørge for frakt av NorgesGruppens matvarer 
nordover, samtidig som laksen fra de store 
slakteriene blir fraktet sørover til Europa.

– Samarbeidet ble initiert av ASKO som 
ønsket et grønt skifte med skarpere søkelys 
på miljø og trafikksikkerhet, sier Frank 
Lauritz Jensen, rådgiver for Nordland, 
Troms og Finnmark i Norges Lastebil- 
eier-Forbund (NLF).

ASKO og NorgesGruppen har som mål 
å bli en nullutslippsorganisasjon innen 
2026. Prosjektet vil i sin nåværende form 
fjerne 13 000 vogntog fra vegene. En  
reduksjon i tungtrafikk på overbelastede 
vegstrekninger, gir et positivt utslag for 
både miljøet og trafikksikkerheten.

– Det er nok enkelte i transportbransjen 
som lurer på hvorfor NLF ser på dette som 
en god nyhet. Denne nye transportvegen 
for laks vil skape økt behov for lokaltran-
sport med norske aktører for å frakte lak-
sen fra småbyer til nærmeste omlastnings-
plass for togtransport, forklarer Jensen.

Skaper arbeidsplasser
– Prosjektet har allerede har skapt over 20 
nye arbeidsplasser som en konsekvens av 
«Næringsmiddeltoget», sier markeds- 
ansvarlig i Meyership, Robert Jakobsen.

– Denne nye transportmuligheten gjør 
at det blir kortere dager for våre sjåfører. 
De trenger ikke å være hjemmefra i ukevis 

for å levere varer til Europa. De vil rett og 
slett kjøre korte ruter til og fra produk-
sjonsstedene til nærmeste omlastnings-
plass. Med denne løsningen tror jeg at vi 
kan rekruttere flere unge norske sjåfører, 
sier Jakobsen.

God punktlighet
For omtrent ett år siden ble CargoNet 
bedt om å redusere godstogtilbudet i  
Norge. Det ble spekulert på effekten  
dette ville ha for Nordlandsbanen. 

–  Det var aldri var snakk om å legge 
ned godsruten nordover. Vi måtte gjen-
nomgå alle laste- og lossepunkter for å 
oppnå lønnsomhet i tilbudet, forsikrer 
administrerende direktør i CargoNet, 
Erik Røhne.

– Vi vurderte ulike løsninger og kom 
frem til at enten måtte vi kutte enkelte 
laste- og lossesteder, eller justere inntek-
tene til et nivå som gjorde denne trafikken 
lønnsom, fortsetter Røhne.

CargoNet rådførte seg med kundene 
for å komme frem til løsninger for gode 
og lønnsomme fraktruter.

– Det nye toget for ASKO ble lansert  
1. april i år. Det var litt spesielt at Saltfjel-
let var totalstengt for lastebiler på grunn 
av værforholdene nettopp denne dagen, 

mens toget gikk som planlagt, opplyser 
Røhne.

Røhne har ingen umiddelbar frykt for 
punktligheten på Nordlandsbanen. Den 
skal være svært god. Han ønsker imidler-
tid flere krysningsspor, høyere hastighet, 
og lengre tog for å gjøre jernbanetransport 
enda mer attraktiv og konkurransedyktig.

– Dette er politiske prosesser og tar  
beklageligvis lengre tid enn vi ønsker,  
avslutter Erik Røhne.

«Næringsmiddeltoget» skal ha én  
avgang daglig, men planen er å doble  
kapasiteten etter hvert.

NLF fornøyd
– Dette er et svært spennende prosjekt som 
viser hvordan klima- og miljøhensyn kan 
bidra til mer aktivitet for norske transpor-
tører. Å flytte flere av de lange transportene 
over til båt eller tog vil fjerne mange vogn-
tog fra veiene, mange av dem utenlandske. 
Det vet vi vil bidra til økt trafikksikkerhet 
og større aktivitet for norske transportører, 
samtidig som det blir mindre utslipp.  
Et skikkelig kinderegg, altså, sier Geir A. 
Mo, administrerende direktør i NLF.

«Næringsmiddeltoget» skal i ha én  
avgang hver dag, men aktørene jobber  
intenst for at kapasiteten skal dobles.

– Et skikkelig kinderegg for 
transportnæringen i nord

FØRSTEMANN: NLF-medlem Svenn’s Transport fikk overført den første av de over 80 spesialbestilte traller til det nye 
«næringsmiddeltoget». Foto: Frank Lauritz Jensen

FRANK LAURITZ JENSEN flj@lastebil.no0



GRATIS  
ALKOLÅS
NLF samarbeidspartner ALÅS gir deg gratis alkolås, du  
skal kun betale for en serviceavtale. Installer alkolås i dag!

Ta kontakt for mer informasjon eller presentasjon.
Tlf: 992 86 624 • E-post: jn@alaas.no

I samarbeid med  
Norges Lastebileier-forbund ALAAS.NO
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Jubilanter:

50
27.07

Terje Mollestad, 4760 Birkeland
Sjåførkarrieren startet i 1992. Nå kjører han en Renault T480 for Bring, stykkgods lokalt i Agder.  
Han har tidligere kjørt langtransport på kontinentet med Håkull, og Asbjørn Mollestad og Sønner. 

Den store hobbyen er lastebil.

50
28.08

Frode Galåen, 7374 Røros
Kun Scania er godt nok for Galåen Transport AS. Frode har 40 biler i stallen, inkludert varebiler. Han er  
3. generasjon og nå daglig leder av firmaet som ble startet i 1937. I 1988 begynte han å kjøre lastebil. 

Han har vært styreformann i Røros Lastebileierforening og er nå styremedlem. Jobben er eneste hobby.

50
20.07

Stian Portaas, 3320 Vestfossen
Han startet som selvstendig næringsdrivende i 1993. Stian satset på en Scania tankbil. Hovedoppdragene 
var for Aass Varme & Energi i Drammen. I 1998 kjøpte han sin første Scania tippbil og ansatte en sjåfør. 

Siden 2005 har kjørt selv for et lokalt grustak/pukkverk. Mye av fritiden går med til å farte rundt med bobilen.

60
06.07

Helge Gustafson, 4844 Arendal
Helge startet å kjøre lastebil som 18-åring. Siden 1986 har han drevet egen bedrift, og har 6 biler. Scania 
og Volvo er bilene han har kjørt. Han har drevet med både kran-, container- og renovasjonkjøring. Han har 

sittet i NLFs regionale styre avd. Agder, og lokalt i Arendal.

50
16.07

Finn Andre Fredvig-Erichsen, 6456 Skåla
Finn Andre startet FAFE trans AS i slutten av juni 2002 sammen med sin kone. Han kjører hovedsakelig 
Volvo og Scania. Oppdragene er langkjøring via Hauer med næringsmiddel og distribusjon. Han har sittet i 

NLFs lokalstyre i Molde og vært formann i mange år. Fritiden går med til resaturering av «Larsgarden» i Vistedal.

75
20.07

Olav Vasdal, 8643 Bjerka
Olav startet sjåførkarrieren med fars Volvo «Bamse» tippbil i 1963. Olav sier at han trodde det skulle bli 
en yrkeskarriere som tømmersjåfør i 40 år med start i 1972. Dessverre ble det bare 39,5 år. Han har sittet 

i tømmerutvalg både sentralt og lokalt. Hobbyen er sannsynligvis svart som natta, det dreier seg visst om kaffe. 

60
30.07

Atle I. Haaland, 4048 Hafsrfjord
I 1981 startet lastebilkarrieren. Han har i dag én bil med kran. Oppdragene er kjøring av takstein og 
byggevarer. 



80
17.07

Audun Holmgren, 1528 Moss
Audun startet å kjøre lastebil i 1959, en amerikansk Ford. I dag har han 15 biler og kjører fortsatt daglig 
med en 50 tonns bil. Hovedsakelig har han drevet med distribusjonskjøring. I yngre dager var han aktiv 

med fotball og håndball, og senere også som dommer i begge grener. 

75
24.08

Arnfinn Johan Sæthervik, 6643 Bøfjorden
Jubilanten startet å kjøre i 1963 og ble medlem i NLF tre år senere. I dag er firmaet overført til hans tre 
barn og hans bror. Firmaet heter i dag Sæthervik Transport AS. Selv kjører han fortsatt buss i VY. Han har 

sittet i styret, i NLFs avd Møre og Romsdal, i 8 år. Nå er bobil kjøpt inn og det er den ny hobbyen.

75
01.08

Harry B. Skistad, 5282 Lonevåg
Siden 1963 har Harry kjørt lastebil. Han kjører en Mercedes 312 snutebil, og har 4 biler i dag. Oppdragene 
er for det meste brøyting og tipp. Han kjører blant annet melk og tømmer. Hobbyene er biler og fiske.
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Jubilanter:

Fødselsdager i juli

Fødselsdager i august

85 år    
3.  Odd Gården, 7336 Meldal

10.  Erik Kristiansen, 0913 Oslo

    

80 år    
5.  Harry Haugland, 4730 Vatnestrøm

17.  Audun Holmgren, 1528 Moss

21.  Rolf Espe, 6018 Ålesund

    

75 år    
2.  Nils Petter Stensli, 2380 Brumunddal

2.  Jan Oddvar Mørken, 3175 Ramnes

2.  Finn Justad, 3060 Svelvik

4.  Leif Myrdal, 5888 Bergen

6.  Harald Asbjørnhus, 3370 Vikersund

7.  Johan Fr Arnesen, 1519 Moss

11.  Magne Kaspersen, 2614 Lillehammer

14.  Jens Martin Solberg, 1658 Torp

19.  Rolf Viggo Bentsen, 2280 Gjesåsen

20.  Olav Vasdal, 8643 Bjerka

    

70 år    
7.  Jan Flaskerud, 2900 Fagernes

10.  Robert Jacobsen, 1920 Sørumsand

11.  Kjell Flåto, 3652 Hovin I Telemark

12.  Karsten Iversen, 3360 Geithus

12.  Bjørn Harald Hansen, 3031 Drammen

14.  Asbjørn Vaa, 3716 Skien

21.  Per Jan Reiten, 7387 Singsås

    

60 år    
1.  Per Henning Fiskvik, 2501 Tynset

3.  Morten Svenmoen, 2380 Brumunddal

4.  Aage Stensby, 2353 Stavsjø

6.  Helge Gustafson, 4844 Arendal

10.  Kjell Roar Nygård, 1940 Bjørkelangen

27.  Jan Aslaksrud, 2936 Begnadalen

30.  Atle I. Haaland, 4048 Hafrsfjord

30.  Rune Haugrønning, 7070 Bosberg

    

50 år    
16.  Finn Andre Fredvig-Erichsen, 6456 Skåla

17.  Kai Viggo Bråten, 2100 Skarnes

17.  Morten Grønvold, 1640 Råde

18.  Børre Leirvik, 4818 Færvik

20.  Stian Portaas, 3320 Vestfossen

27.  Terje Mollestad, 4760 Birkeland

85 år    
31.  Erik Drag, 3414 Lierstranda

    

80 år    
2.  Leif Skjønhaug, 2160 Vormsund

8.  Oddvar Bakken, 4950 Risør

23.  Thorbjørn Holene, 6869 Hafslo

25.  Trygve Berg, 2818 Gjøvik

    

75 år    
1.  Harry Skistad, 5282 Lonevåg

11.  Jan Einar Bæverfjord, 6644 Bæverfjord

15.  Anton Sønstehage, 2653 Vestre Gausdal

24.  Arnfinn Johan Sæthervik, 6643 Bøfjorden

27.  Odd O. Tveit, 3750 Drangedal

    

70 år    
2.  Ingvald Tøndel, 7200 Kyrksæterøra

4.  Paul Erik Flygind, 2408 Elverum

6.  Tor Mardon Rom, 4580 Lyngdal

7.  Jan Hvidsten, 1820 Spydeberg

13.  Olav Vikan, 3632 Uvdal

14.  Øivind Kjærstad, 2022 Gjerdrum

22.  Svein H. Hansen, 1813 Askim

23.  Tom Hovland, 1793 Tistedal

    

60 år    
3.  Iver Grini, 2863 Vestsida

9.  Leif Gunnar Ure, 5713 Vossestrand

12.  Jon Arne Skullerud, 1459 Nesodden

17.  Bente Velten, 2410 Hernes

18.  Johan Berg, 9162 Sørstraumen

27.  Halvar Dahl, 9275 Tromsø

29.  Egil Jendal, 4460 Moi

31.  Leif Georg Lundberg, 1481 Hagan

    

50 år    
1.  Harald Innbjo, 4885 Grimstad

7.  Rune Andreassen, 9514 Alta

8.  Geir Sverre Håland, 5953 Fonnes

21.  Kenneth Arntsen, 7633 Frosta

21.  Kenneth Arntsen, 7633 Frosta

24.  Trond Berge, 4337 Sandnes

28.  Frode Galåen, 7374 Røros

28.  Rune Aaheim, 2668 Lesjaskog



«Trafikksikkerhet og verdiskapning gjennom kompetanse »
post@tktrafikkskole.no   /  907 99 200   /  tktrafikkskole.no

Vi er Norges største trafikkskole for 
førerkortopplæring på tunge kjøretøy.

Via bruk av nye kjøretøy og høy 
kompetanse hos våre lærere, leverer 
vi en solid yrkessjåfør til våre kunder.

Flere av våre avdelinger tilbyr førerkort 
i alle klasser. 

Her finner du 
oss i Norge

Førerkort

Kurs

«



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 Henning Hansen
Mobil: 93004977 
E-post: post@bulktank.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 Tore Sigmundsen
Mobil: 97653594
E-post: tore@sigmundsen.no

AGDER
Fylkesleder Roar Osen
Mobil: 905 90 059
roar@osentransport.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

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

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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Ledes av 
Sverre-Jan Rønneberg

Fagansvarlig 
Thorleif Foss

sjr@lastebil.no 90 86 60 00

tf@lastebil.no 40 40 35 99

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

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

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

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

Kollegahjelpen alarmtelefon: 415 44 400

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

Adresse: Postnr.: Poststed:

Telefon: Mobil: Telefaks: E-post:

Eier/daglig leder: Fødselsdato:

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

Sted: Dato: Underskrift:

VERVET AV
Navn: Medlemsnr.:

  Jeg har lest og godtatt NLFs etiske regelverk.

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

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

Fylke Navn E-post MobilFylke Navn E-post Mobil

Kollegahjelpen

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

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

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

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

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

aspelundjon@gmail.com
angro53@hotmail.com
odd.haakenstad@gmail.com
Oddbjorn.Vestli@transportarbeider.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

Jon Magne Aspelund
Anders Grønbrekk
Odd Haakenstad
Oddbjørn Vestli

Eva Karin Høgberg
Tom Pedersen
Per Arne Yri

John Ove Villung
Marit Lund

Anne Lise Øverland
Magne Årvik
Jon Reidar Solstad
Vivi Solstad

Robert Birkeland
Ellef Steller

Steinar Solberg
Kjell N. Nilsen
Kai Nilsen

Endre Krakk
Harald Reinertsen

Arne Marås
Frode Børven

Knut Øvrebotten
Andreas Skrede

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

Per Morten Storhaug
Arnt Egil Aune

Olav Skarsbakk
Harald Ulven

Kjell Fredrik Solberg
Fred Karoliussen
Nils Harry Jakobsen

Arnold Hauan
Elling Haukebøe
Ann Pauline Eliassen
Karianne Ervik

Torbjørn Mikalsen
Yngve B. Harila

Østfold

Oslo/
Akershus

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder 

Rogaland

Hordaland

Sogn og 
Fjordane
 
Møre og 
Romsdal

Sør- 
Trøndelag

Nord- 
Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark



nordeafinans.no

Vi finansierer NLFs medlemmer!
Nordea 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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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


