
VÅR VISJON: ANSVARLIG TRANSPORT

VERDIER: KOMPETENT  |  SAMLENDE  |  BÆREKRAFTIG  |  ANSVARLIG 

www.lastebil.no

BLI MED 
PÅ LAGET!

Velkommen til 
Norges Lastebileier-Forbund



2

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) er 
Norges største og viktigste nærings-  
og arbeidsgiverorganisasjon for norske 
bedrifter som driver eller administrerer 
godstransport.

Vi arbeider for at du kan drive en lønn-
som transportbedrift. 

For å få dette til, må alle ledd i transportkjeden – fra produsent 
via grossist og detaljist til forbruker, ansvarliggjøres. Derfor  
har vi lansert «Fair Transport», et program der du som bedrifts- 
leder kan dokumentere den kvaliteten din bedrift leverer og 
dine kunder kan se hvilke krav de må stille ved kjøp av transport.

Like konkurransevilkår handler om at alle som driver trans-
port i Norge følger det samme regelverket. Enten bedriftene er  
norske eller utenlandske. NLF  har et stort  apparat lokalt,  
regionalt, nasjonalt og internasjonalt av  tillitsvalgte og ansatte 
som hele tiden arbeider for dine interesser.

I krisetider er det viktigere enn noen gang å ha en sterk organ-
isasjon i ryggen. En organisasjon som har folk og kunnskap 
om deg og din bedrift. Som tar fatt i små og store saker som er  
avgjørende for at din bedrift kan operere mens krisen pågår og 
som sørger for vilkår som gjør at din bedrift overlever også etter 
krisen. Det gjør NLF.

Vår viktigste ressurs er våre medlemsbedrifter. Dess flere 
bedrifter som er medlem hos oss, dess lettere er det for NLF å 
gjøre en god jobb.

Ta ansvar for næringen, meld deg inn i NLF.

Geir A. Mo
Administrerende direktør

Ta ansvar  – 
meld deg inn!

Velkommen til Norges Lastebileier-Forbund 

NLFs arbeid gir 
resultater

Kabotasjeregister vedtatt  
i Stortinget

Etter påtrykk fra NLF vedtok Stortinget i 
mars 2020 at regjeringen skal utrede og 
fremme forslag om et digitalt transport- 
register (kabotasjeregister) for all interna- 
sjonal godstrafikk, kombinerte transporter og 
kabotasjeturer i Norge, at elektroniske frakt-
brev gjøres obligatoriske og at det blir mulig 
å kreve inn bøter for brudd på kabotasjere-
gelverket på stedet. Kombinasjonen av disse 
tre vedtakene vil kunne bidra sterkt til en mer 
rettferdig konkurransesituasjon.

Arbeid mot 
organisert kriminalitet

I en årrekke har NLF arbeidet for  
etablering av en tverretatlig kontroll- og sank- 

sjonsmyndighet, populært kalt «transportpolitiet». 
Det utføres i dag regelmessige samarbeidsaksjoner 

og erfaringsutvekslinger, i tråd med vårt mål. 
Dette er en del  av arbeidet NLF gjør i kampen  

mot organisert  kriminalitet. Et arbeid som  
har ført til flere store «avsløringer»,  

blant annet  «Vlantanasaken».

Sjåfør Jan Holter 
 i  Lauritz Fladby AS
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NLFs arbeid gir 
resultater

Formelt forbud mot 
regulær ukehvil i lastebilen 

Etter mange år med juridiske uklarheter  
er det nå ikke lenger noen tvil: Den reg-
ulære ukehvilen kan ikke tas i førerhytta. 
Dette har NLF arbeidet for gjennom sitt 
EU-lobbyorgan i lang tid. 

Lånekassefinansiert  
lastebilutdanning

I 2019 iverksatte regjeringen en ny finan-
sieringsordning for å øke rekrutteringen av 
sjåfører til lastebilnæringen. Lånekassen 
gir dermed lån til voksne som utdanner 
seg til lastebilsjåfør. Vedtaket kom på plass 
etter aktiv lobbyvirksomhet hovedsakelig 
fra NLF. 

Skjerpet reaksjon ved  
overlast på varebil klasse B 

Tidligere kunne en kjøre ustraffet med 
over ett tonn overlast på en varebil klasse 
B. I 2017 tok NLF dette opp med myndig- 
hetene, og i 2018 ble det foretatt en regel- 
endring i tråd med forslaget: Nå skal alle 
varebiler med over 500 kg overvekt an- 
meldes.

Raske tiltak i forbindelse med 
Koronapandemien

Da Koronapandemien traff Norge satte NLF umiddelbart i gang arbeid for å 
hjelpe norsk transportnæring gjennom krisen. Stenging av tjenester knyttet til 
fornyelse av førerkort/kompetansebevis og sjåfører i karantene etter grensekrys-
sende oppdrag kunne fort lammet samfunnskritiske transporter og ytterligere 
forverret situasjonen. Gjennom tett kontakt med myndighetene kom praktiske 
løsninger raskt på plass. Det ble også etablert en møteplass der bedriftene kunne 
utveksle ressurser, og på den måten hjelpe hverandre. Videre har NLF løpende 
kontakt med det politiske miljøet for å sikre at de økonomiske krisepakkene 
kommer transportbedriftene til gode. 

EUs mobilitetspakke 
NLF er gjennom arbeid direkte, og gjennom vårt nordiske fellesskap NLA, 
en sterk pådriver for et rettferdig lovverk innenfor grensekryssende trafikk.  
Arbeidet ser nå ut til å resultere i en innstramming i kabotasjeregelverket, og 
en tydeliggjøring av utstasjoneringsregelverket. Dette er viktig for å styrke 
konkurransekraften til norske transportører. Det er ventet at pakken blir formelt  
vedtatt i juli 2020.

Planlagt ekstraavgift  
på tunge kjøretøy avblåst  
etter trykk fra NLF 

Opplysningsarbeid og samarbeid 
blant annet med Oslos miljø- og sam-
ferdselsbyråd vant frem: Ved å vise at 
luften allerede har blitt mye renere, 
og at dette har sammenheng med høy 
utskiftning til Euro VI-kjøretøy, fikk vi 
vist at en lavutslippssone ville ha liten 
tilleggseffekt. Byrådet lyttet og av-
blåste ordningen. 

Arbeid med  
lokale og nasjonale 
utfordringer

Dispensasjon fra kjøre- og hvile-
tiden under Trident Juncture er 
et godt eksempel på dette. Alle 
aktører som drev transport i om-
råder berørt av NATO-øvelsen  
Trident Juncture, og som ble på- 
virket av øvelsen, fikk dispensasjon 
fra kjøre- og hviletidsreglene. Ord-
ningen kom på plass etter søknad 
fra NLF. Et annet eksempel er tøm-
merbiler som ble gitt tillatelse til å 
frakte høyballer i forbindelse med 
fôrkrisen under tørken sommeren 
2018. Tørken medførte et økt behov 
for å få transportert fôr fra Trøn-
delag til Sør-Norge. NLF foreslo å 
tillate transport av halm på tomme 
tømmervogntog på tilbakevegen 
fra Nord-Trøndelag til Østerdalen 
og Gudbrandsdalen for å avhjelpe 
transportbehovet. Dette godkjente 
Vegdirektoratet.  NLFs regionale  
apparat jobber kontinuerlig for å 
legge forholdene best mulig til rette 
for godstransporten på vei både un-
der «normale» og «unormale» faser.

Åpning for prøveprosjekt  
med lastebiler i kollektivfeltet 
på utvalgte strekninger

Statens vegvesen ga tommel opp til 
et prøveprosjekt hvor tyngre nyttek-
jøretøy kan bruke kollektivfelt på lik lin-
je med bussene på utvalgte strekninger 
i Østfold. Samtidig blir elbiler henvist 
til vanlige kjørefelt. Modellen vurderes 
benyttet også andre steder hvis effek-
ten viser seg å være positiv. 



Trafikksikkerhet 
– et ansvar vi deler

Det viktigste trafikksikkerhetsarbeidet foregår på vegen. 
Imidlertid kan også en bedrift gjøre mye, gjennom riktig 
planlegging, godt vedlikehold, klare regler og gode hold-
ninger. Gjennom programmet If Aktiv sikkerhet bidrar NLF 
med kurstilbud, informasjon og mulighet for forpliktende 
deltakelse i vårt skadeforebyggende holdningsarbeid.  
Sammen bidrar vi til å øke sikkerheten på vegen. Ved å  
benytte If Aktiv sikkerhet er man også langt på veg mot 
 å oppnå Fair Transport-sertifisering.

NLF-Magasinet 
– eget medlemsblad 

NLF-Magasinet er vårt eget medlemsblad med søkelys på 
næringsrelaterte saker, bedrifter, innovasjon og mennesker 
i transportnæringen. NLF-Magasinet har 8 utgaver i året og 
setter stadig viktige saker på dagsordenen som følges opp av 
øvrige bransje- og riksmedier.  NLF-Magasinet gir også en god 
oversikt over NLFs arbeid rundt i Norge.

Digital tilstedeværelse 
– vi når ut til alle! 

Gjennom NLFs satsing i digitale medier og bevisste pressear-
beid er vi svært fremtredende i alle typer medier. Dette gir 
oss god synlighet og vi når ut med våre budskap til et bredt 
publikum.

Kollegahjelpen 
– nærmest når du trenger det mest 

Kollegahjelpen er en frivillig støtteordning for medlemmer  
og deres sjåfører som har vært utsatt for en ulykke. Kollega- 
hjelperne har fått opplæring i å støtte andre i krisesituasjoner 
og har avlagt taushetsløfte. NLF har også avtale med Sjømanns- 
kirken om kollegahjelp i utlandet. NLF-medlemmer som er 
kunder i If tilbys gratis psykologvakt. Mange lastebilsjåfører  
kan takke Kollegahjelpen for at de fortsatt er i jobb i dag.

Kvalitetssikring –  NLFs bransjestandard 
– KMV gir bedre kontroll og mer fornøyde kunder 

Stadig flere transportbedrifter får nå krav om å dokumentere kvalitet. Spesielt kommer dette fra oppdragsgivere som  
er ISO-godkjente. NLFs Kvalitet og miljø på veg er utviklet spesielt for transportbedriftene. NLFs bransjestandard  
skreddersys for din bedrift slik at du har et nyttig verktøy for å styre hverdagen bedre. Du får bedre kontroll, noe også 
oppdragsgiveren din vil sette pris på.

KMV-systemet kan også brukes til å ISO-sertifisere din bedrift etter 39001 Trafikksikkerhetsstandard, og innehar alle 
komponenter for å oppnå  Fair Transport-sertifisering.

NLFs bransjestandard Kvalitet og miljø på veg (KMV) er en selvfølge for alle som ønsker å kunne legge fram  
dokumentasjon overfor oppdragsgivere, mulige samarbeidspartnere og kontrollører fra bl.a. Arbeidstilsynet.  
Bransjestandarden tilbys nå i praktisk nettutgave.

Hvorfor bli medlem?
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Hvorfor bli medlem? NLF-advokatene
– næringens beste juridiske kompetanse

Advokatfirmaet Vectio DA, populært kalt NLF-advokatene, 
representerer medlemmer både i utenomrettslige og rettslige 
forhandlinger. NLF-advokatene har lang erfaring innen de fleste 
rettslige områder transportnæringen møter: 

•  Arbeidsrett (ansettelse, oppsigelse, omorganisering,  
nedbemanning, permittering, avskjed, lønnskrav, arbeidstid,  
lønnsforhandling)

•  Avtalerett (avtaleutforming, inngåelse, revidering av avtale) 

•  Kontraktsrett (kontraktsutforming, kontraktsforståelse) 

•  Kjøpsrett (kjøp og salg av motorvogn, utstyr med mer) 

•  Transportrett (godsansvar ved skade, totaltap, forsinkelse) 

•  Generell forsikringsrett (ansvarsfordeling, ståtid, yrkesskade) 

•  Vegtrafikk (skader, ulykker, kjøre- og hviletid med mer) 

•  Fast eiendom 

•  Erstatningsrett (avbrudd, økonomisk tap, yrkesskade) 

•   Selskapsrett (stiftelse av selskap, sammenslåing/oppløsning) 

NLF-advokatene representerer arbeidsgiver i et stadig økende antall 
arbeidstvister. NLF kan benyttes som mekler i saker, samt påta seg 
oppdrag som voldgiftsdommer i tilfeller hvor det er aktuelt. For å 
sikre gode resultater for medlemmene benytter NLF-advokatene seg 
av den gode tekniske og økonomiske kompetansen i forbundet. 

NLF Arbeidsgiver
– holder deg oppdatert

NLF bistår i lønnsforhandlinger og rettslige problemstillinger. I  
tillegg forhandler NLF direkte med arbeidstakerorganisasjonene 
i tariffrettslige spørsmål, særavtaler og lokale avtaler. I tillegg blir 
bedrifter tilknyttet NLF Arbeidsgiver jevnlig oppdatert på viktige 
arbeidsrettslige spørsmål og får tilgang til kurs og kompetansetilbud.

NLF varebil 
– også for deg  med biler under 3,5 tonn

NLF-medlemskap er ikke bare for de store. Enten du eier én varebil 
eller 20 vogntog, er du en bedriftsleder med stort  ansvar.  Driver 
du lovlig, ervervsmessig godstransport med vare- og lastebil  (også 
egentransport),  er du velkommen som medlem av NLF.

Forbundsleder  og  
Kollegahjelper Tore Velten
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Fair Transport: 
NLFs visjon i praksis
Det viktigste leddet i arbeidet med å profesjonalisere nærin-
gen er å tilby medlemmene verktøy til både å kunne følge opp 
og dokumentere sin egen kvalitet. Gjennom Fair Transport- 
sertifisering kan NLF-bedrifter tydelig markere at de leverer 
ansvarlig transport.

Gjennom utrettelig påvirkningsarbeid over mange år har NLF 
langt på veg lykkes i å formidle budskapet om transportk-
jøpers lovpålagte ansvar ved bestilling av transporttjenester. 
Dette har også myndighetene fulgt opp: Det innføres nå stadig 
strengere krav til hvordan både transportkjøper og transportør 
skal dokumentere at transporten som utføres er trafikksikker,  
utslippsvennlig og sosialt ansvarlig. 

Men hvordan går man frem for å dokumentere denne kvalitet-
en? NLF har lenge tilbudt et bredt sortiment av systemer til-
passet både store og små bedrifter, som nå samles under en og 
samme fane: Fair Transport.

Dette er et verktøy som gjør det lettere både for transport- 
kjøpere som ønsker å finne ansvarsbevisste transportører, og 
for transportbedrifter som ønsker å følge opp og dokumentere 
kvalitetsarbeidet. 

VI TAR ANSVAR
Vi tilbyr våre ansatte trygge og gode arbeidsvilkår
Vi følger gjeldende lovverk og forskrifter
Vi innehar den påkrevde kunnskapen og erfaringen
Vi følger etiske retningslinjer

VI KJØRER UTSLIPPSVENNLIG
 Vi er utdannet i miljøvennlig kjøring
 Vi arbeider aktivt for å redusere drivstofforbruket
 Vi har verktøy for å beregne miljøpåvirkningen
 Vi følger gjeldende kvalitets- og miljøprogrammer

VI KJØRER TRAFIKKSIKKERT
 Vi følger trafikkregler og hastighetsbegrensninger
 Vi følger regler om kjøre- og hviletid
 Vi laster og sikrer godset riktig
 Vi bruker kun godkjente kjøretøy

Dette betyr medlemskapet for deg
NLF arbeider etter fem definerte 
strategiske mål som er formet 
etter  retningslinjer fra medlem-
mene selv. Disse dikterer hvilke 
saksområder som skal prioriteres: 

Like konkurransevilkår
•   Alle aktører i det norske transportmarke-

det skal følge det samme regelverket.

•   Myndighetenes håndhevelse skal være 
effektiv og sanksjoneringen lik.



Over 130  
Fair Transport- 
sertifiserte 
bedrifter
Flere og flere bedrifter  
oppdager fordelene ved å  
være Fair Transport-sertifisert. 
En av de første til å sertifisere  
sin bedrift var Kristiansen Kran 
& Transport AS i Moss. Ett år 
senere er tilbakemeldingen  
klar, det lønner seg!

– Dette viser at vi er en seriøs bedrift, og at vi 
tar HMS og sikkerhet på alvor, sier Per Esben 
Kristiansen, daglig leder hos Kristiansen Kran 
og Transport A/S og nyvalgt nestleder i NLF Fyl-
kesstyret, Østfold. Med seg i arbeidet har han sin 
kone Yvonne som er NLF-medlem, og sekretær i 
Moss og Omegn Vognmannsforening. Datteren 
Elizabet (17), som har vært med på samlinger i 
mange år, er også NLF-medlem.

7

Daglig leder   
Per Esben Kristiansen

Når vi snakker  
med andre bedrifter om  

Fair Transport og forklarer 
hva det går ut på, vil alle være 

med, sier Per Esben Kristiansen, 
daglig leder hos Kristiansen 

Kran & Transport AS

Dette betyr medlemskapet for deg
•   Stat og kommune går foran som 

ansvarlig transportkjøper og sikrer 
gjennom lovgivning og oppfølging at 
også private transportkjøpere ansvarlig-
gjøres.

Bærekraftig transport
•    NLFs medlemsbedrifter tar i bruk  

den beste tilgjengelige teknologien 
 og kjører miljøvennlig og trafikk- 
sikkert.

•   Det er behov for realistiske og  
forutsigbare krav og forpliktelser.

Trafikksikre og  effektive veier
•   God standard på bygging, drift og 

vedlikehold er grunnlaget for forutsigbar 
framkommelighet og sikker transport.

•   Vegen er arbeidsplassen og den  
viktigste faktoren for helse, miljø og 
sikkerhet. 0-visjonen krever trygge veier.

Profesjonelle medlemsbedrifter
•   En profesjonell medlemsbedrift  

arbeider systematisk og målrettet for  
at bedriftens ansatte opptrer trafikk- 
sikkert og bærekraftig.

•   For å skape konkurransefortrinn  
for medlemsbedriftene må NLF til  
enhver tid ha nødvendig kunnskap  
og rett kompetanse samt 
 organisatoriske evner.

Ledende medlemsavtaler
•   Ledende medlemsavtaler gir  

konkurransefordeler og er viktig for 
rekruttering av medlemsbedrifter.

•   Strategisk samarbeid for offensivt  
å møte endringer i verdikjede og  
forretningsmodeller.



Her er det penger å spare! 
Her er en liten oversikt over bedriftene vi har avtale med i  dag og noen av 
medlemsfordelene. På våre nettsider www.lastebil.no finner du alle våre avtaler.

Medlemsfordeler

Med skadeforsikring,  
helseforsikring og pensjonsforsikring  

er If totalleverandør av forsikrings- 
produkter til NLF. 

Gjennom mange år er det utviklet 
produkter og tilbud som ingen andre i 

markedet kan tilby.

Som ansatt i en NLF-bedrift 
gir If et svært godt tilbud på dine  

private forsikringer.

IF-fordel
Bil eller bolig/innboforsikring 

10% rabatt. Bil og bolig 15% rabatt

I tillegg til If-fordel får du en ekstra 
rabatt på 8-10% gjennom NLF-avtalen – 

husk å oppgi avtalenummer 653  
når du ringer 02400.

Har du mer enn tre  forsikringer, får du 
også tilbud om fast rådgiver.

Utvidet dekning på  
yrkesskadeforsikringen:

If har utvidet yrkesskade-dekningen 
under koronasituasjonen for å sikre at 

alle ulykker som skjer på hjemme- 
kontoret er dekket. Forsikringen dekker 

også arbeidsrelaterte situasjoner  
utenfor hjemmet, for eksempel når  

du tar en jobbsamtale på  
telefonen i parken.

Med Norges største  stasjonsnettverk tilbyr 
 Circle K meget gode betingelser både  til  
bedrifter og ansatte på en rekke produkter. 

Gratis-Koppen: Som NLF-medlem mottar   
din bedrift en kaffekopp per aktivt Truckkort.

Truckers Deal: 25 % rabatt på en rekke   
sunne matvarer og drikker.

Det gjennomføres  
ekstra renhold på våre  

stasjoner  for å motvirke  
faren for smitte av  

korona.

Hovedsamarbeidspartnere:

Dekkmann AS tilbyr opp produkter fra ledende  dekkmerker og leverer 
alle  typer dekk til alle typer kjøretøy fra  
over 60 avdelinger i Norge. 

Med høy dekkfaglig kompetanse  
vil du som NLF-medlem  
alltid få de rette rådene  
hos Dekkmann.

Alle ansatte i  NLF-medlems- 
bedrifter får 20% rabatt på 
følgende dekkmerker:  
Continental,  BestDrive,  
General og Gislaved.

Dekkmarkedet er  
usikkert både pga nedstengte 

dekkfabrikker over hele verden og ikke 
minst de store valutasvingningene.

Vi tilbyr derfor en innsalgskampanje 
uten prisstigning. Alle NLF-medlemmer 

som bestiller hos oss innen 30. april, 
unngår prisstigning og sikrer  

seg dekk til høsten.

Transportkompetanse er NLFs  
hovedsamarbeidspartner og leverandør 
av alle typer kursløsninger, YSK – ADR 
og annet. Førerkort i alle klasser og 
driftsstøttefunksjoner gjennom våre 
bedriftstilpassede oppdragsavtaler.



NLF forhandler på vegne av mange medlemmer og oppnår  derfor ofte  betingelser som 
en enkelt bedrift ikke har tilgang  til. Det er opp til deg om du vil benytte deg  av tilbudet, 
men mange sier at jo mer de benytter medlemsavtalene, jo mer  tilfredse blir de. 

NLFs viktigste medlemsavtaler er for tiden: If Skadeforsikring, Circle K,  Telenor, Nordea 
Finans AS, Dekkmann, Transportkompetanse og Würth. 

En del av våre medlemsavtaler gir også gunstige tilbud til NLF-medlemmenes ansatte. 
Dette kan være et virkemiddel for å holde på god arbeidskraft. 

Skap det  
optimale hjemme- 

kontoret med  
Telenor

Godt utvalg av  
desinfiserings- 

produkter
 www.wurth.no

Øvrige samarbeidspartnere:

Gjennom forhandlerkjeden 
Mobit  kan dere anskaffe mobiltelefoner  
samt IT- og bedriftsløsninger  
som er tilpasset transportbransjen.

Lån eller leasing til ny bil?
Sjekk med Nordea Finans. 
Konkurransedyktige priser 
og høy kompetanse!

Som NLF-medlem får du gode betingelser  
på mer enn 120 000 kvalitetsprodukter.

Würth gjør det enklere for fagfolk å gjøre en god jobb.

Med sitt utrolige utvalg er Würth den rette samarbeidspartneren.  
Ta kontakt, så får du  også et godt NLF-tilbud.

Med NLF-avtalen 
oppnår du gode   
rabatter på telefoni  
og internett fra
Telenor

Sliter du med  
likviditeten, som vi vet at en 
del gjør i disse koronatider, 

kan en avdragsutsettelse være 
nødvendig. 

Nordea gir deg kostnadsfri 
kontraktsendring ved  

utsettelse av  
avdragene.

Benytt deg av 
de gode medlems-

tilbudene

BRUK NLF-
KORTET!



Hvordan 
blir jeg medlem?

For mer informasjon om  
medlemskap, gå inn på  

www.lastebil.no  
eller kontakt oss på 

tlf: 415 44 100

Postboks 7134, St. Olavs Plass 0130 OSLO
Telefon: 415 44 100  •  E-post: post@lastebil.no
www.facebook.com/lastebil 

www.lastebil.no                              www.fairtransport.no

Hvem kan  
bli medlem 

av NLF?
NLF-medlemskap er både  

nyttig og viktig, uavhengig  av  
størrelse på bedriften eller typen 

transport du driver. Uansett 
 om du eier en varebil eller  

100 vogntog, er du en bedrifts-
leder med stort ansvar. Driver  

du lovlig, ervervsmessig gods- 
transport med vare- og/eller  

lastebil (herunder også egen-
transport) i Norge, er du hjertelig  

velkommen som medlem 
av NLF.

Hva koster det?
Medlemskontingenten i NLF varierer  
etter størrelse  på bedriften, beregnet ut ifra 
antall biler, og hvor i  landet den er lokalisert. 
Kontingenten ligger på  ca. kr.  6 000 for en 
enbilsbedrift, med et påslag per  bil utover 
dette. Bilpåslaget stopper ved 25 biler.   
Hele beløpet kan utgiftsføres.
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