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Gikk mot strømmen:
Dan Nordberg 

droppet pensjonist- 
tilværelsen, ble laste- 

bileier i stedet
Side 18-23

Hein Høljeneset 
følger guttedrømmen 

og blir lastebil- 
mekaniker

Side 6-11

Viktigheten av en oppegående, norsk transportnæring som er i stand til å 
operere når resten av samfunnet går i lockdown, har til de grader blitt synliggjort. 
– Geir A. Mo, administrerende direktør i NLF. Side 36

Slik taklet 
NLF-medlemmene 
pandemien
Transportnæringen har ikke bare holdt samfunnshjulene i  
gang gjennom en 12 måneder lang unntakstilstand. NLF- 
bedriftene har også måttet omstille seg til en helt ny hverdag.  
Nå kan NLF-Magasinet presentere detaljert kunnskap om 
hvordan medlemmene har opplevd dette historiske året.

Litauisk transportgigant i kabotasjetrøbbel: Girteka anmeldt 20 ganger siden nyttår 2020. Side 24-28

Side 32-37



Når følelser 
møter fornuft
Scanias oppdaterte V8-serie er to brikker i et puslespill. Fantastiske kjøreegenskaper 
og legendarisk motorlyd - kombinert med fremragende ytelse og opptil 6% lavere 
drivstofforbruk. Det nye Scania V8-sortimentet - når følelser møter fornuft.

Les mer på scania.no
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Vi markerer et jubileum med bismak i disse dager. Det norske  
samfunnet har levd i en vedvarende unntakstilstand i et helt år. I  
denne utgaven kan du blant annet lese hvordan NLF-medlemmene 
fortløpende har taklet situasjonen i denne perioden. Dette er gjort 
mulig gjennom å sammenstille data fra medlemsundersøkelser som 
har blitt sendt ut jevnlig siden pandemien traf f landet og frem til i 
dag. Her kan man se nøyaktig når og hvordan transportnæringen ble 
rammet av utfordringer som stengte grenser, sviktende oppdrag og 
ansatte i smittekarantene. Lesningen er både fascinerende og skrem-
mende. På det verste varslet nærmere 70 prosent at det kunne bli 
aktuelt å permittere ansatte innen kort tid grunnet synkende etter-
spørsel, forsinkelser eller kanselleringer av oppdrag, som direkte  
følge av virusutbruddet.

I dag er heldigvis situasjonen helt annerledes. Både transportbedrif tene, kundene og opp-
dragsgiverne har mer eller mindre tilpasset seg den nye hverdagen. Hindrene og utfordringene 
som hvert enkelt NLF-medlem har måttet forsere underveis, har vært enorme. Likevel har de 
aller fleste klart brasene. Og det er rett og slett svært imponerende.

Samtidig er det viktig å se fremover og forberede seg på tiden etter Covid-19. For den kommer. 
Og hvis enkelte spådommer slår til, kan det blir et ganske annerledes samfunn enn det vi hadde 
før pandemien traf f. Handelsmønstre er permanent endret. Bedrif tslokaler som ble forlatt til 
fordel for hjemmekontor, vil ikke fylles på ny. Og de økonomiske ringvirkningene av nasjonale 
og regionale nedstenginger vil være både dramatiske og vedvarende.

Det er nærliggende å sammenligne dette med gjenoppbyggingen av samfunnet etter andre 
verdenskrig. Selv om vi heldigvis har unngått tiltak som rasjonering av matvarer og drivstof f, 
noe som preget samfunnet helt til slutten av 40-årene, er det likevel mange relevante paralleller. 
Vi kommer ikke til å snakke om Covid-19 som en midlertidig krise. Den vil i stedet bli en tids- 
markør: Samfunnet før pandemien, og samfunnet etter. Det er nemlig bare en ting som er  
vanskeligere enn å omstille seg i en vedvarende krisesituasjon. Og det er å finne ut hva som er 
den nye normalen.

I dette handlingsrommet er det spesielt en gruppe som trives godt, og det er de useriøse og 
kriminelle aktørene. Mens myndighetene og etatene er opptatt med å prioritere kontroll og 
oppfølging av lovpålagte smitteverntiltak, bruk av koronamidler og øvrige krisetiltak, ruller 
hjulene i transportnæringen videre – med enda mindre regulært ettersyn enn tidligere. Kontroll- 
etatene har begrensede ressurser, og de har forståelig nok vært nødt til å prioritere annerledes 
enn før krisen. Spørsmålet vi må stille oss da, er: Hva blir de langsiktige konsekvensene for tran- 
sportnæringen når de useriøse og kriminelle aktørene, som allerede utnyttet gråsonene i regel-
verket til det fulle, under pandemien ender opp med å få enda større spillerom enn før?

Det kommer til å kreve forsterket innsats fra mange hold for å forhindre at dette blir den nye 
normalen.

Hindrene og  
utfordringene som 

NLF-medlemmene har 
måttet forsere under- 
veis, har vært enorme. 

Likevel har de aller 
fleste klart brasene.  

Og det er rett og slett 
svært imponerende.

18
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Hein Høljeneset (17) blir lastebilmekaniker:

Da NLF-Magasinet sist møtte Hein Høljeneset, 
bygde han modellastebiler på gutterommet og drømte 
om et arbeidsliv i lastebilnæringen. Nå er han på god 
veg inn i mekanikeryrket, med lærlingeplass hos 
Scania på Furuset. Vi fikk være med en dag på  
verkstedet.

– Her er det skikkelig bra miljø og det er en variert hverdag. 
Vi skrur på alle mulige slags lastebiler. I dag skal vi ta 
service på den der, sier Hein Høljeneset, og peker på en 
2018-modell Scania G 500. Olje- og dieselfiltre er alle-
rede satt klar på arbeidsbenken, som han deler med lær-
ling Emil Beck for dagen. Sammen skal de sørge for at 
lastebilen, som på sine tre år har rullet rundt 200 000  
kilometer, er rustet for å tilbakelegge mange nye mil.

Første ledd i jobben er å kjøre bilen inn på verkstedet og 
over grava som guttene disponerer for dagen. Dette må 
Emil ta seg av, siden han har B-sertifikat og har dispen-
sasjon fra Statens vegvesen til å flytte tunge kjøretøy 
rundt på lukkede områder. 

– I dag er det faktisk akkurat seks måneder igjen til jeg 
fyller 18, sier Hein med en blanding av forventning og 
utålmodighet i blikket. Det er liten tvil om at lastebilen-
tusiasten klør etter å håndtere kjøretøyene på egen hånd.

– Har vært Scania hele vegen
Vi spoler tilbake et par år, til et gutterom i et rekkehus på 
Skjetten. Over senga henger et digert Scania-flagg. Kjørbare 
skalamodeller av klassiske Scania-lastebiler står på utstilling.  
15 år gamle Hein sitter bak et digert bakelittratt og kjører lastebil-
simulator mens han forteller om sin største lidenskap.

– Jeg har vært med faren min i lastebil fra jeg var to og et halvt år gammel, 
og onkelen min fra jeg var åtte. Det har vært Scania hele vegen.

Allerede den gang hadde han planene klare: Han skulle gå 

EKTE ENTUSIAST: Hein Høljeneset var 15 år da NLF-Magasinet besøkte ham på gutterommet. Da var det 
skruing på fjernstyrte modellastebiler som var en av hovedinteressene. To år senere skrur han fortsatt på 
lastebiler, men nå i stort format. Foto: Stein Inge Stølen

Fra modellbil 
til fullskala

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0
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VG1 Teknologi- og industrifag for å lære 
om kjøretøy og transport, for deretter å 
videreutdanne seg innen tungbilfaget. Og 
med tanke på lidenskapen Hein har hatt 
hele livet for et konkret lastebilmerke, 
er det kanskje ikke så rart at 
han endte opp hos akku-
rat Scania.

Tett oppfølging
Vi spoler frem til 
2021 igjen, hvor 
Hein er godt i 
gang med å jekke 
opp lastebilhytta 
på G-serien for å få 
tilgang til motoren. 
Emil har allerede vært 
nede i grava og skrudd 
ut pluggen i bunnpanna slik 
at doningen kan kvitte seg med 
den godt brukte oljen. Sammen med kol-
legaen går han gjennom arbeidslisten 
punkt for punkt og sjekker at alt gjøres 
riktig.

Bjørn Stenersen er servicesjef ved Sca-
nia Oslo og har ansvaret for å følge opp 
både de ansatte, lærlingene og de som er 
på utplassering. Han forteller at de tidlig 
skjønte at Hein kunne være en svært ak-
tuell kandidat å satse på.

– Det viktigste er jo at man trives her, 
både på verkstedet og i dette miljøet. Og 
så er det viktig at man er interessert i 
motor og mekanikk. Og det er det ingen 

tvil om at Hein er. Han har jo fått det inn 
med morsmelka mer enn noen andre, sier 
han med et bredt smil bak masken.

Hein er foreløpig på utplassering fra 
Strømmen videregående, hvor han går 

VG2 Kjøretøy. To dager i 
uken er det undervisning 

på skolebenken, tre 
dager i uken tilbrin-
ges på verkstedet 
hos Scania. Det er 
ikke vanskelig å se 
hvor han trives 
best. Fra høsten 
begynner han på 
det neste utdan-

ningsleddet, som 
innebærer to års lære-

tid i bedriften før han 
skal avlegge fagprøve som 

tungbilmekaniker. 

Lærer å reparere på den 
gamle måten
Stenersen tror fordelene ved å velge tung-
bilsporet fremfor personbilfaget er under-
kommunisert.

– På en moderne personbil vil det me-
kaniske arbeidet oftest innebære å bytte 
deler, fremfor å reparere og overhale. 
Mens på tungbil handler det heldigvis 
fortsatt om å reparere ting på den tradi-
sjonelle måten, siden komponentene er så 
dyre. En lastebilmotor koster 
gjerne rundt 300 000 kroner.

Hein Høljeneset (17) blir lastebilmekaniker:

På en moderne personbil 
vil det mekaniske arbeidet oftest 
innebære å bytte deler, fremfor å 

reparere og overhale. Mens på 
tungbil handler det heldigvis 
fortsatt om å reparere ting 

på den tradisjonelle 
måten

OPPFØLGING: Servicesjef Bjørn Stenersen ved Scania Oslo så tidlig at Hein Høljeneset kunne bli en god ressurs. Han ser 
frem til å begynne den toårige læreperioden. Foto: Stein Inge Stølen

KROPPSARBEID: Med en latmannsarm jekker Hein raskt opp førerhytta            for å få tilgang til  motoren. Foto: Stein Inge Stølen
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KROPPSARBEID: Med en latmannsarm jekker Hein raskt opp førerhytta            for å få tilgang til  motoren. Foto: Stein Inge Stølen
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Han tror også den enorme variasjonen 
innen tunge kjøretøytyper gir verdifulle 
erfaringer.

– Vi ser alle mulige slags påbygg med 
forskjellige tekniske løsninger. Som tung-
bilmekaniker kommer du for eksempel 
borti ting som luft- og hydraulikkstyring, 
som du ikke har på personbil. Så dersom 
du ønsker å gå over til personbilfaget se-
nere, er ikke det noe problem. Du vil ikke 
se noe der som du ikke allerede har kom-
met borti her, sier Stenersen.

Et godt springbrett
Servicesjefen tror det kan være nyttig å ha 
med seg et fagbrev som tungbilmekaniker 
nesten uansett hva man foretar seg innen-
for transportnæringen.

– Jeg vet om flere som har gått tungbil-
faget som deretter har kjøpt seg egen bil 
og startet transportbedrift. Da står man 
godt rustet og kjenner redskapen fra inn-
siden og ut.

Akkurat den tanken er ikke helt frem-
med for Hein, som trives godt bak laste-
bilrattet – selv før han rent formelt har 
tatt lappen.

– Det kan hende det er muligheter for 
å bli lastebilsjåfør sånn etter hvert. Det er 
uansett veldig greit å ha fagbrev som me-

kaniker først, sier han.
Alternativene for profesjonell videreut-

vikling internt er også mange for de som 
begynner på verkstedgulvet hos Scania.

– Det er veldig mye annet rart man kan 
bli innen denne bedriften. Hvis du har 
interesse og lyst, er mulighetene store, 
forteller Stenersen. Han håper at tungbil-
næringen i fremtiden blir bedre på å in-
formere om potensialet som ligger i me-
kanikerfaget.

– De fleste i klassen til Hein sikter seg 

inn på å bli personbilmekanikere. Jeg 
gikk jo personbilfaget selv i sin tid, og jeg 
fikk jo knapt vite at tungbilfaget eksister-
te. Jeg tror det fortsatt er litt sånn, dess-
verre. Samtidig har vi egne ansatte her 
som drar rundt og informerer, så det skjer 
absolutt ting på den fronten.

En ting er sikkert: Så lenge verkstedene 
satser på ressurser som Hein Høljeneset, 
er det gode sjanser for at en skal klare å 
holde lastebiler på vegen også i årene som 
kommer.

TOSPANN: Sammen med lærlingen Emil Beck skifter Hein raskt olje- og dieselfiltre på den store rekkesekseren. Foto: Stein Inge Stølen

GJØR DØREN VID: Hein Høljeneset må fortsatt vente et års tid før han selv kan kjøre lastebiler inn og ut av verkstedhal-
len. Denne gangen var det lærling Emil Beck som sto for den biten. Foto: Stein Inge Stølen

Hein Høljeneset (17) blir lastebilmekaniker:
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flom.no

Årest største parti- 
salg av surrekjetting 
og strammere!

Flom Kjetting as
Stokkevannveien 17
Stathelle, Norway

#kjettingføre g 

ART.NR. BESKRIVELSE KJETTING 
LENGDE

BRUDD-
LAST

VEIL.
PRIS

KAMPANJE 
PRIS

96082 8MM KORTLENKET GRADE 80 2 M 8,0 T 483,- 242,-
96083 8MM KORTLENKET GRADE 80  3 M 8,0 T 564,- 282,-
96084 8MM KORTLENKET GRADE 80 4 M 8,0 T 621,- 310,-
96085 8MM KORTLENKET GRADE 80 5 M 8,0 T 690,- 345,-
96086 8MM KORTLENKET GRADE 80 6 M 8,0 T 759,- 380,-
96088 8MM KORTLENKET GRADE 80 8 M 8,0 T 943,- 472,-

8 MM SURREKJETTING, GRADE 80 KVALITET

ART.NR. BESKRIVELSE BRUDDLAST VEIL.
PRIS

KAMPANJE 
PRIS

LE08 FOR 8MM KJETTING 8,5 TONN 322,- 161,-
LE10 FOR 10-13MM KJETTING 14,5 TONN 345,- 173,-

KJETTINGSTRAMMER

50% rabatt! 

Se hele kampanjen på www.flom.no/kampanjer

Send din bestilling til e-post: bestill@kjetting.no eller ring oss på Tlf: 35 96 87 90

Gjelder tom. 31.mai 

Alle priser er netto eks. mva

Kampanjen gjelder også 10mm i utvalgte lengder

Stolt NLF-partner i 
mer enn 20 år!

FREMTIDEN: Scania satser som sine konkurrenter på utslippsfrie lastebiler. Dette krever imidlertid en helt ny 
infrastruktur for service og vedlikehold, samt kursing og opplæring. Dette er noe den nye generasjonen lastebilmekani-
kere, deriblant Hein Høljeneset, etter hvert vil bli eksperter på. Foto: Stein Inge Stølen

FAKTA:

Slik blir du 
lastebilmekaniker
Ønsker du å gjøre som Hein Høljeneset 
og bli lastebilmekaniker? Da må du:

1.  Søke VG1 Teknologi- og industrifag 
(tidligere TIP – Teknikk og 
industriell produksjon), eventuelt ta 
et kryssløp via VG1 Elektrofag.

2.  Velge VG2 Kjøretøy.

3.  Jobbe to år som lærling på verksted.

4.  Avlegge fagprøve. Denne går over  
tre dager. Ved bestått prøve får man 
yrkeskompetanse med fagbrev og 
yrkestittelen «Reparatør av tunge 
kjøretøy».



Da motoren i bilen til Geir 
Ove Hagen havarerte, ikke 
bare én, men to ganger, 
møtte énbilseieren veggen 
både økonomisk og psykisk. 

Samtidig fikk han oppleve at han slett 
ikke sto alene. Nå retter han en stor takk 
til oppdragsgiveren Bama Logistikk for 
støtten han fikk gjennom den tunge  
tiden.

Geir Ove Hagen (58) er en typisk, 
norsk lastebilsjåfør som har tilbragt et 
langt liv bak rattet. De siste årene valgte 
han å satse som énbilseier med en flott 
DAF 510 i fast kjøring for Bama Logis-
tikk mellom Oslo og Vestlandet. Med 
Fair Transport-sertifisering og trygge 
oppdragsrammer så fremtiden lys ut.

Tapte flere hundre tusen
Noen ganger har man flaks, og noen gan-
ger ikke. For Geir Ove Hagens del kom 
uhellene på rekke og rad sommeren 2020.

– Det begynte med at bilen fikk motor-
havari. Det var leit, men sånt kan skje. 
Men det som skjedde etterpå, var kritisk. 
Verkstedet brukte 18 dager pluss to helger 
på et toppakningsskift, forteller lastebi-
leieren. 

Men uhellet stoppet ikke der.
 – Tre dager etter å ha fått tilbake bilen, 
røk motoren på nytt. Jeg mistenkte at det 
var snakk om en feil verkstedet hadde 
gjort og satte NLF-advokatene på saken. 
Til tross for hjelpen underveis har jeg tapt 
inntekt på mellom 250 000 og 300 000 
kroner grunnet ståtid.

Etter en slik opplevelse ville nok alle og 
enhver hatt problemer med å se lyst på 
tilværelsen. Geir Ove Hagen gikk også 
på en knekk i denne perioden, og forteller 
at han var langt nede. Men noen viktige 
lyspunkter gjorde at han fikk både lyst og 
vilje til å komme seg på beina igjen, både 
økonomisk og psykisk.

– Først av alt må jeg takke fruen. Hun 
har støttet meg hele vegen. I tillegg har 
det vært avgjørende å få så mye bistand 
fra oppdragsgiveren. Hadde det ikke vært 
for disse faktorene, er det ikke sikkert jeg 
hadde vært her i dag, forteller han.

La om rutene for å forenkle  
Hagens hverdag
– Da jeg pratet med befrakterne på Bama, 
fikk jeg beskjed om at jeg ikke måtte gi 
opp. «Vi støtter deg og vi er glad i deg», 
sa de.

Hagen er også takknemlig for at de ut-
viste fleksibilitet, blant annet ved å legge 
om rutene slik at tilværelsen kunne bli 
mer forutsigbar. 

– Før kunne jeg kjøre til Bergen, Har-
danger og over hele regionen. Men det ble 
for utfordrende. Derfor la de om så jeg 
kunne kjøre utelukkende Oslo-Stavanger 
og Stavanger-Oslo. Nå på vinteren får jeg 
også lov til å kjøre kysten i stedet for fjel-
let, for å unngå de tøffeste overgangene. 

Man skulle jo tro at jeg var ansatt i Bama, 
og ikke bare innleid som transportør.

Åpen dør på terminalen
Driftssjef Otto Harald Helgø ved Bama 
Logistikk kjenner godt til Hagens situa-
sjon. Han har bare godt å fortelle om én-
bilseieren, som med unntak av motorpro-
blemene skal ha vært en upåklagelig 
underleverandør.

– Vi driver jo med lastebil alle sammen, 
og det er tungt som énbilseier å oppleve 
motorhavari. De problemene var jo ikke 
hans feil. Og da det først skjedde, var han 
flink til å informere oss om hva som fore-
gikk og hvor lenge bilen ville stå på verk-
sted. 

Han setter stor pris på tilbakemeldin-
gen fra Hagen, men tror samtidig ikke at 
han har mottatt særbehandling.

– Vi har ikke så fryktelig mange under-
leverandører og vi prøver å behandle alle 
likt. De kjører eksklusivt for oss, så da 
prøver vi å ta så godt vare på dem som vi 
kan. Vi kommer ikke langt uten gode las-
tebilsjåfører, og vi vil at de skal trives. 

Helgø tror den åpne kulturen hos Bama 
Logistikk er nøkkelen til den høye triv-
selsfaktoren.

– Vi har jo åpen dør her på terminalen, 
og de kan komme inn her og ta en prat. 
Slik blir vi jo godt kjent. Og da bryr man 
seg jo om hverandre.

– Man skulle tro jeg var ansatt
Fikk hjelp av oppdragsgiveren:
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UTFORDRENDE ÅR: I tillegg til koronaepidemien måtte Geir Ove Hagen takle store uforutsette verkstedregninger og ståtid 
gjennom 2020. Da er det godt å ha gode hjelpere på oppdragsgiversiden. Foto: Privat

ÅPEN KULTUR: Driftssjef 
 Otto Harald Helgø i Bama 
Logistikk tror en åpen kultur 
mellom oppdragsgiver og 
transportør er nøkkelen til 
trivsel. Foto: Bama

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

www.dekkmann.no

Husk dine 
medlemsfordeler 
hos Dekkmann!

Finn din lokale 
Dekkmann rådgiver
på dekkmann.no



www.dekkmann.no

Husk dine 
medlemsfordeler 
hos Dekkmann!

Finn din lokale 
Dekkmann rådgiver
på dekkmann.no
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Circle K:

– Vi hjelper deg med avtaler om netto- 
fakturering eller momsrefusjon hvis du 
kjører i utlandet. Gjennom en gunstig 
avtale med firmaet Vatserviceinfo i Dan-
mark kan Circle K tilby momsrefusjon for 
de fleste land i Europa, forteller Chris 
Gregers i Circle K. 

Han opplyser videre at dersom bedrif-
ten allerede har en avtale, kan du uten 
videre beholde denne, selv om du skifter 
til Circle K Routex- eller Truck-kort.

Med en nettofaktureringsavtale blir 
den utenlandske momsen fratrukket på 
Circle K-fakturaen. Det betyr at du kan 
kjøpe drivstoff i de fleste land i Europa 
uten å betale moms. 

– Dette er en god måte å forbedre lik-
viditeten, unngå rentetap mens du venter 
på moms-tilbakebetalinger og spare ad-
ministrasjonskostnader, forteller Gregers.

Tyskland og Østerrike  
tilbyr ikke refusjon på diesel
Nettofakturering tilbys i Sverige, Dan-
mark, Frankrike, Luxembourg, Neder-
land. Merk at Tyskland og Østerrike ikke 
er på denne listen, siden disse landene 
ikke tilbyr momsrefusjon på diesel. (Se 
egen faktaboks for oversikt over land som 
er dekket for momsrefusjon.) 

For å møte kravene til nettofakturering, 
må en tanke drivstoff for minimum 400 
Euro, 3000 danske kroner eller 4000 
svenske kroner. Dersom en tanker driv-
stoff i utlandet uten å møte dette mini-
numskravet, kan en fortsatt få momsre-
fusjon. 

– Dersom bedriften i senere tid oppnår 
kravene til nettofakturering, vil Vatser-
viceinfo meddele det til oss. Da knytter 
vi opp betalingene i det eller de landene 
det gjelder som kan nettofaktureres.

Kjører du på 
utlandet? Da kan 
du slippe å betale 
moms på drivstoff

HJELPER NLF-BEDRIFTENE: Chris Gregers i Circle K tror 
mange bedrifter kan dra fordeler av å benytte seg av 
løsningen. Foto: Jamieson Pothecary

BEDRE LIKVIDITET: Ved å bruke prosedyren beskrevet av Circle K, kan               du enten tanke momsfritt i utlandet, eller få refundert momsen  
i ettertid. Merk at Tyskland (bildet) og Østerrike ikke gir refusjon for                 diesel. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Gjennom NLFs samarbeidspartner Circle K kan du få 
hjelp til å opprette avtale om nettofakturering eller moms- 
refusjon hvis du kjører på utlandet. Slik kan du i praksis 
kjøpe drivstoff i de fleste land i Europa uten å betale moms.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

Her får du 
momsrefusjon

(Tyskland og Østerrike har også 
momsrefusjonsordning, men ikke 
på diesel. Se egen faktaboks for 
øvrige produkter og tjenester som 
utløser mulighet for refusjon.)

• Belgia 

• Bulgaria 

• Danmark 

• England 

• Estland 

• Finland 

• Frankrike

• Irland 

• Italia 

• Latvia 

• Litauen 

• Luxemburg 

• Nederland 

• Polen

• Portugal 

• Romania

• Slovakia 

• Slovenia 

• Spania 

• Sveits 

• Sverige

• Tsjekkia

FAKTA:
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flom.no

Årest største parti- 
salg av løfteredskap!

#kjettingføre g 

50% rabatt! 
ART.NR KJETTING

DIM
KJETTING 
LENGDE

WLL 
4:1

VEIL.
PRIS

KAMPANJE 
PRIS

950822i 08 MM 2 M 2,8 2112,- 1056,-
951022i 10 MM 2 M 4,25 2833,- 1417,-
950823i 08 MM 3 M 2,8 2311,- 1556,-
951023i 10 MM 3 M 4,25 3135,- 1568,-

2-PART

ART.NR KJETTING
DIM

KJETTING 
LENGDE

WLL 
4:1

VEIL.
PRIS

KAMPANJE 
PRIS

950833i 08 MM 3 M 4,2 3853,- 1927,-

3-PART

ART.NR KJETTING
DIM

KJETTING 
LENGDE

WLL 
4:1

VEIL.
PRIS

KAMPANJE 
PRIS

950843i 08 MM 3 M 4,2 4687,- 2344,-
951043i 10 MM 3 M 6,7 6279,- 3140,-

4-PART

Gjelder tom. 31.mai 

Alle priser er netto eks. mva

Flom Kjetting as
Stokkevannveien 17
Stathelle, Norway

Se hele kampanjen på www.flom.no/kampanjer

Send din bestilling til e-post: bestill@kjetting.no eller ring oss på Tlf: 35 96 87 90 Stolt NLF-partner i 
mer enn 20 år!

BEDRE LIKVIDITET: Ved å bruke prosedyren beskrevet av Circle K, kan               du enten tanke momsfritt i utlandet, eller få refundert momsen  
i ettertid. Merk at Tyskland (bildet) og Østerrike ikke gir refusjon for                 diesel. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Disse varene og tjenestene 
åpner for momsrefusjon
• Bensin / Diesel / Smøreolje
•  Reservedeler / Tilbehør  

(lastebil / buss)
• Reparasjoner / Service
• Veiavgift / veikort
• Telefonavgifter
• Bespisning
• Representasjon
• Hotellovernatting
• Messebesøk
•  Messekostnader ved deltakelse  

som utstiller
• Gaver
• Taxi / billeie

Kontaktinformasjon vedrørende 
momsrefusjon: mail@vatservice.dk, 
eventuelt tlf. +45 36967361

Land  Årlig  Kvartalsvis

EU-land EUR 50  EUR 400

Luxembourg  EUR 250  Ikke mulig

Danmark  DKK 400  DKK 3000

Sverige  SEK 500  SEK 4000

For å få momsrefusjon, må alle 
fakturaer sendes til Vatserviceinfo 
kvartalsvis eller etter utgangen av 
året, men ikke senere enn slutten av 
mai.

FAKTA:FAKTA:

Minimumskrav for 
momsrefusjon
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Ny NLF-avtale:

NLFs viktigste samarbeids-
partner innen finansiering 
har nå blitt større og bedre. 
Gjennom den nyforhandlede 
NLF-avtalen får medlem-
mene tilgang til samme 
vilkår i både Nordea Finans 
og SG Finans, som nå heter 
Nordea Finance Equipment.

Nordea Bank kjøpte i fjor høst SG Fi-
nans, Norges ledende finansieringsselskap 
med røtter tilbake til 1963 av den franske 
banken Société Générale. SG Finans vil 
fortsette som eget selskap under navnet 
Nordea Finance Equipment AS. Planen 
er at Nordea Finans Norge (NFN) og 
Nordea Finance Equipment (NFE) vil bli 
slått sammen til ett selskap under navnet 
Nordea Finance i løpet av 2022/2023.

Avtalen med NLF er reforhandlet 
og utvidet
NLF har nå reforhandlet avtalen med 
Nordea slik at denne med virkning fra 
01.01.2021 også vil omfatte avtaler som 
tegnes i Nordea Finance Equipment. Jan 
Egil Sandstad, som er Key Account Ma-
nager for samarbeidet med NLF, sier at 
kjøpet av SG Finans er veldig spennende 
for Nordea. 

– Reforhandlet avtale med NLF gjør at 
medlemmene kan bruke både Nordea 
Finans og Nordea Finance Equipment. 
Betingelsene i avtalen gjelder for begge 
selskap og medlemmene bidrar dermed 
til å styrke økonomien i NLF, og jobben 
som NLF gjør for å bedre rammevilkåre-
ne for transportnæringen i Norge. Opp-
fordringen er å bruke medlemsfordelene 
som er forhandlet fram av NLF, forteller 
han.

Den nye samarbeidsavtalen vil også 

bidra til at NLF får flere ressurser tilgjen-
gelig gjennom samarbeidet. Med ressur-
ser menes både flere medarbeidere som vil 
ha eget ansvar for å følge opp medlemme-
ne regionalt, men også tilgang til flere 
produkter og brukervennlige, digitale 
løsninger. – Men personlig kontakt og 
personlig dialog vil fremdeles være viktig 
for Nordea i samarbeidet med NLF, un-
derstreker Sandstad.

Det er fortsatt mange detaljer som skal 
på plass, og mer informasjon vil komme 
etter hvert. 

– Det viktigste er at totalt sett vil dette 
være en betydelig styrking av samarbeidet 
mellom Nordea og NLF, avslutter en en-
tusiastisk Jan Egil Sandstad.

Nordea har kjøpt SG Finans, 
ny avtale med NLF signert

NYE TIDER: NLF har reforhandlet avtalen med Nordea, som nå også inkluderer SG Finans under det nye navnet Nordea 
Finance Equipment (NFE). Det gir NLF-medlemmene samme betingelser i begge selskap. På bildet ser vi F.C 
Transportservice en vårdag på E16 over Sollihøgda. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen

FORNØYD: Jan Egil Sandstad i Nordea tror oppkjøpet av 
SG Finans vil gi enda flere fordeler for NLF-medlemme-
ne. Foto: Stein Inge Stølen

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

Hva betyr dette for deg 
som NLF-medlem?
•   Kontrakter både i NFE og NF vil 

gi provisjon tilbake til NLF
•   Nordea blir en enda sterkere 

samarbeidspartner for NLF
•   NLFs medlemmer får tilgang til 

brukervennlige digitale løsninger 
og flere produktfordeler (grønn 
finansiering m.m.)

•   Eksisterende kunder: Du skal 
fortsatt forholde deg til den 
samme kontaktpersonen i NFE/
NFN

•   Nye kunder kan kontakte både 
NFN og NFE

FAKTA:



Circle K har døgnåpne stasjoner over 
hele landet, med alle fasiliteter du trenger 
for å føle deg hjemme.  
Dusj, vask, variert mattilbud, lounge og 
kameraovervåket hvileplass. 
Derfor kaller vi det Truckers Home.  
Din perfekte pausedestinasjon langs veien. 

TRUCKERS 
HOME
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18 NLF-MAGASINET 2021 • NR 2

Portrett: Dan Nordberg

VIKTIG RESSURS: En av de viktigste oppfordringene 
Dan Nordberg har til lastebileiere, er å ikke 
undervurdere eldre sjåfører som en ressurs  
– særlig når sjåførmangelen tiltar.  
Foto: Stein Inge Stølen



19NLF-MAGASINET 2021 • NR 2

Sikkerhets-
eksperten som ble

lastebilsjåfør
Sivilingeniør Dan Norberg hadde ledet 
utbygging av olje- og gassanlegg over 
hele verden og kunne som 70-åring se 
tilbake på en rikholdig karriere. Men i 
stedet for å omfavne det komfortable 
pensjonistlivet, valgte han å sette seg bak 
lastebilrattet. Nå gir han sine betrakt- 
ninger rundt de sentrale spørsmålene i 
lastebillivet: Sikkerhet, lønnsomhet,  
konkurransevilkår og trivsel.
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– Å sitte og se på TV hele dagen fristet 
ikke, og kona har fortsatt noen år igjen til 
pensjonsalder. Jeg ønsket å holde meg i 
aktivitet og lette etter noe som ikke var 
bak en pult eller i et møterom, forteller 
Dan Norberg. 

Den 75 år gamle sivilingeniøren, i dag 
bosatt på Nesøya utenfor Asker, snakker 
norsk med en klar svensk aksent. Han 
forteller om en lang karriere innen oljein-
dustrien, hvor han blant annet ledet en 
rekke utbyggingsprosjekter offshore og på 
land. Da han for noen år siden gikk av 
med pensjon, kunne han ha gjort som så 
mange andre, lagt beina på bordet og tatt 
livet med ro. Men det fristet ikke for Dan. 
Han ville ut på landevegen.

– Jeg ville gjøre noe samfunnsnyttig og 
praktisk. Jeg hadde allerede kjørt lastebil, 
vogntog og tunge maskiner fra 16 års al-
der, og likte det godt. Så det var naturlig 
å se etter noe innen transport eller entre-
prenørvirksomhet, forteller han.

Søkte på 60 sjåførjobber uten napp
Et besøk innom NLFs nettsted www.
lastebil.no forseglet skjebnen. Der fant 
han en artikkel som beskrev stor sjåførm-
angel i transportnæringen. 

– Det var den direkte årsaken til at jeg 
startet på denne linjen.

Før han kunne sette seg bak rattet på 
en lastebil, måtte han imidlertid bestige 
noen hindre. Det første var å skaffe seg 
tungbillappen.  

– Jeg brukte ni måneder på å skaffe 
CE–sertifikat, YSK og løyve ved gode 
norske kjøreskoler og utdanningssteder. I 
mellomtiden søkte jeg jobb, hovedsakelig 
gjennom annonser da jeg enda ikke had-
de noen kontakter i industrien. Da jeg var 
ferdig med utdanningen, hadde jeg enda 
ikke fått svar på over 60 jobbsøknader. 
Vel, tenkte jeg, da får jeg vel skaffe meg 
bil, tralle og kjøreoppdrag selv.

Og slik ble det. Dan handlet sin første 
lastebil, en 2014-modell Volvo FH 540, 
og meldte seg inn i NLF under sitt ny-
bakte selskap Frais Transit AS. Så kom 
neste hinder: Å skaffe seg kunder og opp-
drag.

– Jeg begynte å undersøke på nettet. Jeg 
så etter logistikkdatabaser, meldte meg 
inn hos Schenker, DSV, Bring og andre 
store transportleverandører. Det ble over-
sendt kopier av sertifikater, sjåførkort, 
forsikringer, løyve, garantibevis og jeg vet 

ikke hva av dokumentasjon. Men oppdra-
gene uteble likevel.

Startet med «Girteka-ruter»
Men den ferske lastebileieren ga ikke opp 

så lett. Gjennom forretningskontakter i 
Sør-Frankrike kom han til enighet om 
leveranse av 48 tonn fisk i måneden til et 
fransk firma.

– Det startet bra, men det endte dess-

SCANIA-MANN: Den siste tiden kjørte Dan Nordberg 
Scania. Til tross for enkelte problemer opplevde han 
bilen som svært god. Nå er Scaniaen imidlertid solgt 
og Dan kjører for en annen lastebilbedrift. Foto: 
Stein Inge Stølen

TUNG LAST: Med Walking Floor-tralle var 
oppdragene varierte, både i innhold og 
tyngde. Foto: Dan Nordberg

Portrett: Dan Nordberg



verre før jeg kom i gang. Kunden fant ut 
at østeuropeiske transportører var enda 
billigere.

Her ville de aller fleste ha sagt takk for 
seg, solgt lastebil og henger og hentet 

frem golfkøllene fra boden. Men ikke 
Dan.

– Jeg kontaktet mange norske logis-
tikkbedrifter, fiskebedrifter og myndig-
heter. Det var en kald skulder, null in-

teresse. Jeg var ikke inne i klubben. 
Neste trinn ble da å komme i kontakt 
med østeuropeiske speditører, siden de 
har kontroll på hele det norske fisketrans-
portmarkedet. Der fikk jeg napp, og fikk 
endelig anledning til å vise hva jeg duger 
for som sjåfør.

Lærekurven ble bratt, med fisketrans-
port fra nord til sør som hovedfelt.

– Jeg kjørte natt og dag gjennom vinte-
ren, i glitrende solskinn og i snøstorm på 
vidda, i tredve sekundmeter sideveis vind 
på isete norske og svenske veger og på 
svingede smale fjordtraseer uten rekkverk.

Prøvde å følge offshore-regler
Sikkerhetstankegangen fra oljeindustrien 
skulle vise seg å komme godt med. Han 
opplevde flere ganger at han unngikk far-
lige situasjoner ved å holde hodet kaldt og 
tempoet lavt, og ble vitne til flere kolle-
gaer som røk ut av vegen på samme strek-
ning.

– Jeg er fostret i en meget streng skole 
når det dreier seg om sikkerhet. I olje-
bransjen får man ikke lov til å delta hvis 
man ikke utdanner og videreutdanner seg 
stadig, og følger strenge regler.

Dan mener sikkerheten i transportnæ-
ringen er god, men fortsatt milevis etter 
oljeindustrien. 

– Jeg har prøvd å overholde offshore-re-
gler i lastebilvirksomheten. Det har fun-
gert bra for det meste, men jeg må inn-
rømme at det ikke alltid går. Bare prøv å 
fjerne is fra vinyltaket på en tralle i mi-
nusgrader. Det er risikabelt arbeid.

Fra fisketransport til  
Walking Floor
Et stadig tilbakevendende problem for 
énbilseieren skulle vise seg å være lønn-
somhet. Kostbare uforutsette reparasjoner 
på lastebilen kombinert med et uholdbart 
prisnivå på fisketransporten gjorde at han 
etter hvert måtte gi seg med denne trans-
portformen.

– I mitt tilfelle lå de faktiske kostnade-
ne for fisketransport så høyt at det er me-
ningsløst å snakke om bærekraft. Det var 
et omfattende tap og omfattende nedskri-
ving av kapital som jeg hadde tilført sel-
skapet. Men det hadde en verdi som ikke 
kan måles direkte i penger. Det var der 
jeg lærte en masse ting om å drive laste-
bilvirksomhet, og det på veldig 
kort tid.
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FULL KONTROLL: Dan satte stor pris på 
vektene som mange oppdragsgivere har 
plassert på sine lasteområder. Det gjør det 
enklere å dobbeltsjekke tyngden opp mot 
bilens interne sensorer. Foto: Dan Nordberg
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Etter en periode i fisketransporten skif-
tet han både beite og bil. Han kjøpte en 
2016-modell Scania R580 og koblet til en 
leid Walking Floor-tralle. Han opplevde 
fort at det utgjorde en helt annen type 
arbeidsform.

– Ved fisketransport er det de lange 
kjørestrekningene og tidspresset som er 
tøft. Men lossing og lasting blir stort sett 
alltid foretatt av andre. Walking Flo-
or-transport er mer fysisk krevende. Jeg 
hadde omtrent normal kroppsfasong da 
jeg startet, og tapte elleve kilo på syv må-
neder. Ved lasting og lossing må man for 
det meste delta fysisk, og i tillegg påse at 
man overholder lover, regler og sikker-
hetsaspekter.

«Mandagsbiler» ødela regnskapet
Dan beskriver en svært variert arbeids-
hverdag med Walking Floor-tralle, med 
omvekslende rene produkter og avfall. 

– Det kunne være TV og hvitevarer fra 
Jönköping til Vestlandet, behandlet tre 
derfra til Kirkenær, fiberplater fra Bras-
kereidfoss, eller trelast fra Brumunddal, 
til Bryne, Sandnes og Stavanger og med 
hønegjødning fra en gård på Fogn til en 
lysning i skogen 30 kilometer nord for 
Halden. Spesielt trelasttransporten kun-
ne være svært fysisk krevende, siden 
disse gjerne har flere leveran-
ser. Hver slik transport 
trenger flere enn 1000 
arbeidsmomenter, 
kjøring ikke med-
tatt.

Dessverre fulg-
te uflaksen ham 
over på Scaniaen. 
Også denne bilen 
utviklet feil som 
førte til store og 
dyre reparasjoner, som 
igjen gikk hardt utover 
regnskapet.

– Den store bommerten i mine 
budsjetter var kostnadene for reparasjo-
ner. Både Volvo og Scania mente at jeg 
hadde kjøpt en «mandagsbil», etter å ha 
betalt mange hundre tusen kroner i ser-
vice og reparasjon. Men jeg har også opp-
levd flere feil som verksteder har gjort, 
som både påførte meg nestenulykker, 
enda større kostnader og oppdragstap. 
Ved en anledning hadde verkstedet ikke 

festet en viktig del i servostyringen, som 
førte til en nestenulykke da den løsnet. 
Det var rask reaksjon og seige biceps som 
reddet meg fra den katastrofen.

– Høy risiko for små operatører
Når det kommer til verdiskapning i trans-

portsektoren har Dan klare meninger.
– Man kan måle verdiskap-

ning på mange måter, men 
vi legger typisk penger 

som verdimåler når vi 
snakker om verdi-
skapning. Og da 
snakker vi om hele 
verdikjeden. For 
samfunnet, for 
godsets sluttkun-

der, for logistikk-
bedrifter, transpor-

tørene og til syvende 
og sist for sjåførene. 

Uten den verdikjeden, ingen 
verdiskapning og ingen gods- 

transport.
Han stiller store spørsmålstegn ved 

bruken av underleverandører og hvor mye 
risiko de siste leddene sitter igjen med.

– Der er en uoffisiell rangorden innen 
norske operatører: Første, andre, tredje 
ledd, og så videre. Sjåførene er siste ledd 
i transporthierarkiet. Alle som kan ta en 
fortjeneste, gjør det. I de siste leddene er 

det sannsynlig at det ikke er noen fortje-
neste igjen, kun risiko og kostnader som 
ikke dekkes av inntektene. Jeg tilhører det 
siste leddet.

Hans konklusjon er at det er liten kob-
ling mellom verdiskapning på den ene 
siden og risiko og kostnader på den andre 
siden for operatører i de lavere leddene. 

– Kostnadene for små operatører er 
større per kjørte kilometer. Man får ikke 
de samme rabattene som de store. Men 
jeg har levert full verdiskapning for led-
dene over mitt lille selskap, så lenge jeg 
ønsker det og det går an privatøkonomisk. 
Varestrømmen fosser på. 

– Pengestrøm trumfer  
HMS-tankegang
Når Dan nå ser tilbake på erfaringene 
han har gjort seg, er det ikke bare med 
økonomiske faktorer for øyet. Han ten-
ker spesielt mye på helse, miljø og sik-
kerhet.

– For min del er sikkerhet første, andre 
og tredje prioritet. Jeg fokuserer på å kjø-
re lovlig og har fortsatt vært like produk-
tiv som mine mange yngre sjåførkolle-
gaer, uten å stresse for mye. Hvis man 
tilbakelegger 3000 kilometer gjennom 
46 timer kjøring og 15 timer annet ar-
beid per uke, er man optimalt produktiv 
i henhold til lover og regler. 

Samtidig erkjenner han at det ble både 

RISIKOFYLT HVERDAG: Til tross for god sikkerhetskultur var heller ikke Dan helt fri for uhell. I dette tilfellet måtte han 
legge bilen i en snøfonn for å unngå frontkollisjon med en personbil på såpeglatte svenske vinterveger. Både bil, sjåfør 
og last kom heldigvis uskadd fra hendelsen. Foto: Dan Nordberg

Det skader ikke å 
ha gode relasjoner, og det er 
en av gledene med sjåfør- 

yrket. Man treffer så 
mange hyggelige 

mennesker

Portrett: Dan Nordberg
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870208 60 MM 8 M 213,- 107,-
870210 60 MM 10 M 258,- 129,-
870212 60 MM 12 M 381,- 191,-
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NR
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LENGDE
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PRIS

KAMPANJE
PRIS

970202 1,0 M 45,- 23,-
970203 1,5 M 67,- 34,-
970204 2,0 M 84,- 42,-
970205 2,5 M 96,- 48,-
970206 3,0 M 118,- 59,-
970210 5,0 M 174,- 87,-

Kampanjen gjelder 1 tonn, 2 tonn, 3 tonn stropper i utvalgte lengder.

Gjelder tom. 31.mai 

Alle priser er netto eks. mva

Flom Kjetting as
Stokkevannveien 17
Stathelle, Norway

Se hele kampanjen på www.flom.no/kampanjer

Send din bestilling til e-post: bestill@kjetting.no eller ring oss på Tlf: 35 96 87 90 Stolt NLF-partner i 
mer enn 20 år!

lengre arbeidsdager og mer kjøring enn 
optimalt i tiden han drev fisketransport. 

– Helse, miljø og sikkerhet er begreper 
som mange ansatte i logistikknæringen 
har i bakhodet, men som ikke alltid er 
høyest på agendaen. Det er fordi penge-
strømmen har vesentlig høyere prioritet 
enn alle andre aspekter. Dette overføres 
ofte som et press på sjåførene.

– Eldre sjåfører er en viktig ressurs
Dan er stolt over å ha levert en kvalitets-
tjeneste overfor sine kunder, og akter å 
fortsette med det. 

– Av de omtrent 1500 leveranser og 
lastinger jeg har hatt siden januar 2019, 
har én last hatt fysiske skader som ledet 
til forsikringssak. Men jeg reddet tre rå-
dyr fra en sikker død, så det var verdt å 
ta den bråbremsen. Ellers har jeg hatt 
minimale forsinkelser, levert i henhold 
til avtalt pris og hatt to tilfeller hvor an-

satte hos leverandører var hissige for ting 
som ikke jeg eller bedriften jeg kjørte for 
kunne rå over. Det er ufattelig viktig for 
relasjonsskapning mellom leverandør, 
mottaker og transportør at man har re-
spekt for hverandre. Det skader ikke å 
ha gode relasjoner, og det er en av glede-
ne med sjåføryrket. Man treffer så man-
ge hyggelige mennesker. Jeg er meget 

takknemlig til bedriften som har aksep-
tert meg som underleverandør siden jeg 
begynte med Walking Floor. Det er en 
kjernebedrift som fortjener bedre vilkår 
enn de får. 

75-åringen tror ikke at alder trenger å 
være til hinder for å arbeide som lastebil-
sjåfør, så lenge man er i fysisk og mentalt 
god form. Derfor tror han at eldre sjåfører 
vil være en stadig viktigere ressurs etter-
som transportbehovet og sjåførmangelen 
øker i fremtiden. Han oppfordrer norske 
transportbedrifter til å være åpne for sjå-
fører i alle aldre.

– Jeg trives som fisken i vannet i sjåfør-
yrket. De aller fleste man møter står på 
og er høflige og vennlige. Som sjåfør ord-
ner man ellers selv sitt arbeidsmiljø. Man 
må trives med hytta som arbeidsplass og 
hvilested. Å hvile etter godt utført arbeid 
i en velordnet hytte er en god belønning 
som man får hver eneste dag.

VARIERENDE FØRE: Dan fikk prøve seg på alle former for 
vær- og føreforhold. Her er det såpeglatt like før 
Bjørnefjell. Foto: Dan Nordberg
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Ulovlig kabotasje:

– Gjennom flere år kan det se ut som Gir-
teka og dets litauiske underselskaper har 
utnyttet juridiske gråsoner og forkledd 
nasjonale turer som internasjonale opp-
drag. På den måten har de kunnet opere-
re en permanent flåte av østeuropeiske 
kjøretøy og sjåfører i Norge. Sjåførene i 
disse bilene har hatt lovfestet krav på 
norsk minstelønn, staten har hatt krav på 
skatter og avgifter. Hvis disse kravene 
ikke er fulgt, har norske transportører 
samtidig blitt utkonkurrert på uredelig 
vis, forteller NLF-direktør Geir A. Mo.

Han er sterkt kritisk til bildet som teg-
ner seg av det litauiske transportselskapet 
etter at NLF-Magasinet har fått innsyn i 
en rekke dokumenter og opplysninger 
tilknyttet politianmeldelser for ulovlig 
kabotasje.

Håndskrevne dokumenter
Fraktbrevene tilknyttet anmeldelsene vi-

ser en gjennomgående og systematisk 
virksomhet med bytte av trekkvogner 
underveis i oppdragene. Dette gjør det i 
praksis umulig for kontrollmyndighetene 
å vite med sikkerhet hvilket kjøretøy som 
har vært involvert i hvilken del av turen, 
og ikke minst hvorvidt sjåføren har krav 
på norsk lønn eller ikke. På toppen av 
dette kommer den utstrakte bruken av 
håndskrevne fraktbrev. Disse kan frem-
legges ved kontroll som dokumentasjon 
på hvor en tur skal fra og til, uten at det 
nødvendigvis foreligger bekreftelse fra 
verken avsender eller mottaker på at det 
faktisk er tilfellet.

– Så lenge praksisen med å tillate hånd-
skrevne fraktbrev får lov å fortsette, er det 
i realiteten fritt frem for utenlandske use-
riøse aktører som på en relativt enkel 
måte omgår både kabotasjereglene og lov 
om nasjonal minstelønn. Da har seriøse 
transportører lite å stille opp med, sier 
Mo, som er glad for at Stortinget i fjor 
endelig vedtok å innføre obligatoriske 
elektroniske fraktbrev. 

– Denne saken viser at det blir et viktig 
verktøy for å hindre potensielle lovbrudd. 

NLF-Magasinet har tidligere kartlagt 
gråsonene i regelverket knyttet til utfyl-
ling av fraktbrev. Vegvesenets krimenhet 
har levert en rapport hvor de ytrer stor 
bekymring knyttet til handlingsrommet 
dette skaper for kriminelle aktører. 

– Slik situasjonen er i dag er det i prak-
sis vanskelig for en kontrollør å avsløre 
juks med fraktbrev, som kan ha blitt en-
dret undervegs. Spesielt knytter denne 
usikkerheten seg til endring av registre-
ringsnummeret for motorvognen og/eller 
tidspunktet for leveransen av den interna-
sjonale lasten - begge deler viktig infor-
masjon for å avgjøre om det er en lovlig 
transport, fortalte Jon Molnes, leder for 
Vegvesenets krimenhet den gang.

Omfattende trallebyttepraksis
For å få tilgang til det norske kabotasje-
markedet og få mulighet til å kjøre mak-
simalt tre nasjonale oppdrag i løpet av syv 
dager, må en ha med seg inngående last 

norgesrekord i
kabotasjeanmeldelser

Girteka har

Det litauiske transportselskapet Girteka Logistics er 
anmeldt hele 20 ganger for ulovlig kabotasje i tidsrommet 
januar 2020 og frem til mars 2021. Bedriften hevder selv at 
bruddene knytter seg til uklare tolkninger av regelverket. 
Men korrespondanse mellom Girteka og Vegdirektoratet 
som NLF-Magasinet har fått innsyn i, forteller noe annet.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0
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fra utlandet til Norge. Dette må dokumen-
teres gjennom et internasjonalt fraktbrev, 
som skal kunne fremlegges ved kontroll. I 
fraktedokumentet skal det tydelig fremgå 
hvilket kjøretøy som har fraktet godset 
over grensen og levert det hos mottaker, 
siden det er dette som er bevisgrunnlaget 
for at kabotasjen er lovlig.

Girteka bekrefter at trallebytte er van-
lig praksis for bedriften, men hevder sam-
tidig at dette utelukkende gjøres av hen-
syn til trafikksikkerheten.

– Vi kan bytte traller underveis i våre 
internasjonale fraktoppdrag grunnet et 
uunngåelig behov for å møte trafikksik-
kerhetsbehov, særlig vinterstid. Og dette 
er ikke et brudd på kabotasjereglene. Det 
er vår klare oppfattelse at bytte av traller 
er tillatt under internasjonale transporter, 
for eksempel ved å bytte til en treakslet 
lastebil i Norge når en kommer med en 
toakslet lastebil fra Spania, forteller Si-
monas Bartkus, som nylig ble ansatt som 
markeds- og kommunikasjonsdirektør for 
Girteka Logistics.

Girteka vet at det betraktes som 
lovbrudd
Ifølge Vegdirektoratet er imidlertid ikke 
dette riktig. Siden den treakslede lastebi-
len i Girtekas eksempel overtar lasten i 
Norge og frakter denne videre innen-
lands, er det å regne som et kabotasjeopp-
drag, selv om avsenderen befinner seg i 
utlandet. Dette utløser også krav om 
norsk minstelønn for sjåføren(e) som er 
involvert i den nasjonale delen av trans-
porten. Men dette blir svært utfordrende 
for Arbeidstilsynet å kontrollere dersom 
det ikke tydelig fremkommer av doku-
mentasjonen at det er snakk om kabota-
sjekjøring.

Redaksjonen har også fått innsyn i en 
korrespondanse mellom Girte-
kas jurister og Vegdirektoratet, 

FYLLER UT SELV: NLF-Magasinet har gjentatte 
ganger observert trallebytte ved Ormlia 
døgnhvileplass på Nebbenes, omtrent en halv 
times kjøring nord for Oslo. Her fyller to sjåfører 
ut nye fraktedokumenter som ved kontroll vil bli 
fremlagt som dokumentasjon på transportopp-
draget. En av disse bilene skal mest sannsynlig 
ut av landet. Den andre blir værende igjen i 
Norge for å ta på seg nye oppdrag. Foto: Stein 
Inge Stølen

FAKTA:

Disse nasjonalitetene går 
oftest igjen ved ulovlig kabotasje

Nasjonalitet  Antall anmeldelser
på kjøretøy (prosent av total)

Nasjonalitet  Antall anmeldelser
på kjøretøy (prosent av total)

Litauen 119  (32%)

Polen 64  (17%)

Latvia 53  (14%)

Estland 39  10%)

Sverige 18  (5%)

Romania 16  (4%)

Danmark 11  (3%)

Nederland 11  (3%)

(Gjelder anmeldelser utført i tidsrommet 01.01.2018 til 31.10.2020)

Finland 10

Bulgaria 8

Slovakia 7

Tsjekkia 7

Tyskland 4

Belgia 4

Tyrkia 1

UOFFISIELLE BASER: Offentlige døgnhvileplasser i Norge, 
Sverige og Finland benyttes som trallebytteterminaler for 
Girteka. Foto: Stein Inge Stølen
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Ulovlig kabotasje:

hvor regelverket rundt kabotasje blir drøf-
tet. Her får selskapet blant annet svar på 
spørsmål knyttet til scenarioet som nev-
nes av Girtekas markeds- og kommuni-
kasjonsdirektør. I tillegg har selskapet 
spurt om man har lov til å bytte trekkvogn 
underveis i et aktivt kabotasjeoppdrag. 
Svaret fra Vegdirektoratets jurist er også 
i dette tilfellet et utvetydig nei. Det er 
altså hevet over enhver tvil at Girteka 
er klar over at norske myndig-
heter anser praksisen som 
regelstridig.

– Det er bra hvis 
Girteka er opptatt 
av trafikksikkerhet 
vinterstid. Men en 
kan likevel ikke 
bryte loven. Ob-
servasjoner gjort 
ved flere punkter 
rundt omkring i 
Norge, Sverige og 
Finland, viser at praksi-
sen med trallebytte er 
svært omfattende. Hvis det nå 
viser seg at selskapet gjennom denne 
praksisen også bryter lov om allmenngjø-
ring i tillegg til gjeldende kabotasjeregel-
verk, er det svært alvorlig og en praksis 
som må opphøre umiddelbart, sier 
NLF-direktøren. 

Utekontrolldirektøren:  
– Bekymringsfullt
Regelbruddene som omtales i denne ar-
tikkelen er i all hovedsak knyttet til 
transport som er utført etter at Girteka 
fikk tydelig svar på sine spørsmål fra Veg-
direktoratet i april 2020.

Statens vegvesen kan ikke kommente-
re konkrete saker mot enkeltselskaper, 
men avdelingsdirektør for utekontroll, 
Kjetil Wigdel, kan bekrefte omfanget av 
anmeldelser mot selskapet. En av de to-
talt 20 sakene skal være henlagt av poli-
tiet, mens to skal ha resultert i forelegg. 

Wigdel sier det er grunn til å stille 
spørsmål ved hvordan denne og andre 
bedrifter som er gjenstand for så mange 
anmeldelser forholder seg til lovverket.

– Det er naturligvis bekymringsfullt at 
vi har flere anmeldelser på samme firma, 
uansett om dette gjelder kabotasje eller 
andre forhold. Det viser at enkelte aktører 
i bransjen har større utfordringer med å 

overholde lover og 
regler, og det må 

det ryddes opp i.
Girteka Logistics er 

imidlertid ikke enig i at 
anmeldelsene er korrekte.

– Mer enn halvparten av anmeldel-
sene i 2020 var knyttet til mangelfull 
dokumentasjon eller ulike oppfatninger 
rundt hva dokumentasjonskravet faktisk 

skal være. Ytterligere fire tilfeller var 
knyttet til mulige menneskelige feil eller 
objektive forhold, for eksempel overstig-
ning av maksimal tillatt periode for ka-
botasjekjøringen. Alle anmeldelsene vi 
har mottatt så langt i 2021 er knyttet til 
mangelfull dokumentasjon, forteller  
Simonas Bartkus i Girteka.

Han mener selskapet ikke har 
fått tilstrekkelig svar på sine 

SIER NEI: Vegdirektoratet svarer til Girtekas juridiske avdeling at de ikke har lov til å bytte traller underveis i et 
kabotasjeoppdrag. I samme brev slås det også fast at dersom Girteka bytter tralle underveis i et internasjonalt oppdrag 
slik at ett eller flere av kjøretøyene både overtar og leverer fra seg trallen i Norge, vil også den delen av oppdraget 
regnes som kabotasje. Faksimile: Vegdirektoratet, NLF-Magasinets uthevelser

ORGANISERT: Her er flere traller hensatt av «nasjonale» Girteka-biler og venter på å 
bli overtatt av andre lastebiler for videre frakt. Foto: Stein Inge Stølen

Det er naturligvis bekymrings- 
fullt at vi har flere anmeldelser på 

samme firma, uansett om dette gjelder 
kabotasje eller andre forhold. Det viser 

at enkelte aktører i bransjen har 
større utfordringer med å overholde 

lover og regler, og det må det 
ryddes opp i.
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FAKTA:

1. Fabrikasjon av 
internasjonale fraktbrev
Ved å bytte tralle mellom to trekkvogner et-
ter at den ene har krysset grensen inn til 
Norge, vil det oppstå en situasjon hvor beg-
ge trekkvognene tilsynelatende har gyldige 
fraktbrev på internasjonal last. Det ene vil 
være et duplikat hvor et nytt bilnummer er 
ført inn. Kjøretøyet som overtok trallen kan 
levere godset og begynne sin kabotasjeperi-
ode. Sjåføren i det andre kjøretøyet trenger 
bare å forfalske en underskrift og dato ved 
mottakerfeltet på sitt fraktbrevduplikat for å 
sette i gang sin egen kabotasjeperiode. Slik 
har ett internasjonalt fraktbrev gitt to uten-
landske trekkvogner anledning til å utføre 
kabotasje. Siden det per i dag ikke er ulovlig 
for sjåfører å fylle ut fraktbrev på egen hånd, 
vil det være vanskelig, om ikke umulig, å 
avdekke forfalskningen.

2. Trallebytte ved eksport 
(forkledd kabotasje)
Ved å bytte tralle mellom to trekkvogner i 
sammenheng med eksport, sikrer man at 
den ene bilen kan stå igjen i Norge for å ta 
imot nye kabotasjeoppdrag. Dette muliggjør 
man ved å utstyre kjøretøyet med et nytt in-
ternasjonalt fraktbrevduplikat (se punktet 
over). Det andre kjøretøyet frakter det utgå-
ende lasset videre. På fraktbrevet vil det stå 
at lasten skulle ut av Norge, altså et opp-
drag som ikke er underlagt allmenngjø-
ringsloven (se faktaboks). Men i realiteten 
har sjåføren utført et nasjonalt oppdrag, si-
den det både startet og sluttet i Norge. På 
denne måten kan Girteka spare enorme 
summer ved å ikke betale sjåføren norsk 
lønn, og myndighetene vil ikke ane noe ved 
kontroll siden fraktbrevet tydelig oppgir at 
transporten er grensekryssende, og ikke 
innenlands.

3. Trallebytte underveis i 
et kabotasjeoppdrag
Girteka utfører store mengder nasjonal 
transport, særlig mellom nord og sør. Ofte 
byttes det traller underveis både i Norge, 
Sverige og i Finland. Et vanlig byttepunkt er 
ved grensebyen Kaaresuvanto i Finland, 
rundt 11 mil fra grenseovergangen på E8 i 
Storfjord kommune. 

Dette gjøres i stor stil til tross for at praksi-
sen er i strid med Vegdirektoratets tolkning 
av regelverket, noe Girteka også er informert 
om. Adgangen til å utføre kabotasje følger 
trekkvognen, og ikke trallen. Hvis trekkvog-
nen byttes underveis i et kabotasjeoppdrag, 
er det å anse som et regelbrudd, ifølge Veg-
direktoratet.

Dette er praksisen Vegvesenet mener er ulovlig

ULOVLIG BYTTE: I eksempelet ser man at hele tre 
forskjellige trekkvogner har vært involvert i transport 
av den samme trallen fra Coops sentrallager på 
Jessheim til Coop i Troms. Her har sannsynligvis 
trekkvognbyttene foregått i Sverige og/eller Finland. 
Da fremstår fraktbrevene til de øvrige to bilene som 
internasjonale, og ikke som et ledd i en kabotasjetur, 
som det faktisk er. Slik kan Girteka lure seg unna å 
betale allmenngjort lønn dersom Arbeidstilsynet skulle 
føre kontroll med transporten. Foto/illustrasjon: 
Statens vegvesen, NLF-Magasinet

BLIR IGJEN I NORGE: Her er det fremlagt et fraktbrev 
som viser at lasten skal fra Nord-Norge til Sverige, 
altså en utgående transport. Men ved punkt 24 ser 
man at trallen ikke er levert til mottaker, men er 
overtatt av en annen Girteka-bil. Det opprinnelige 
kjøretøyet som hentet lasten hos Norway Seafoods AS 
ble igjen i Norge. Oppdraget blir derfor å regne som 
kabotasje for dette kjøretøyet. Foto/illustrasjon: 
Statens vegvesen, NLF-Magasinet

FRAKTBREVDUPLIKAT: Her har kontrollørene oppdaget 
at det internasjonale fraktbrevet har blitt manipulert 
på flere måter. Først av alt er det påført et nytt 
skiltnummer, som indikerer at bilen som er stoppet 
med fraktbrevet (bilnummer 2) ikke er den samme 
som førte trallen inn til landet (bilnummer 1). 
Samtidig ser vi at datoene er endret med penn, fra 
2019 til 2020, og mottakers underskrift mangler. Det 
er derfor svært sannsynlig at dette er et duplikat som 
har blitt manipulert for å fremstå som et gyldig 
internasjonalt fraktbrev. Foto/illustrasjon: Statens 
vegvesen, NLF-Magasinet
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Ulovlig kabotasje:

Flere av de anmeldte 
kabotasjetilfellene har 
skjedd enten med manipu-
lert dokumentasjon til-
knyttet Coop-transport 
som har blitt fraktet inn til 
Norge fra utlandet, samt 
med Coop-transport innen- 
riks i Norge. NLF-Maga-
sinet kontaktet matvare- 
giganten og spurte hvordan 
de ser på situasjonen.

– Coop Norge SA setter krav til våre 
transportører om å følge alle lover og 
regler der transporten foregår. Vi har 
transportkontrakt med UAB Girteka 
Logistics, som gjelder importtransport. 
Hvis kontrakten ikke blir fulgt, vil det 
tas en vurdering. Vi følger saken, men 
mener det er for tidlig å konkludere 
med at Girteka har begått brudd på 
lover og regler, forteller kommunika-
sjonssjef Harald Kristiansen.

På spørsmål om Coop da mener at 
Vegvesenet tar feil i sin vurdering om 
å anmelde Girteka, viser Kristiansen til 
selskapets tilbakemelding til Coop. 

– Vi registrerer at transportøren be-
strider brudd på regelverket. Coop føl-
ger saken tett og vil avvente til endelig 
konklusjon.

Avventer avklaring rundt 
regelverkstolkning
Kristiansen forteller videre at Coop 
mener det generelt er bedre å jobbe 
med leverandørene for å sørge for at alt 
skjer innenfor de lover og regler som 
gjelder, fremfor oppsigelse av avtaler. 

– Når det gjelder denne saken, så har 
vi en god dialog med leverandøren, 
hvor de har en prosess gående om tolk-
ningen av regelverket, og vi ønsker å 
avvente den avklaringen før vi konklu-

derer. Det skylder vi også de ansatte i 
bedriften som kan rammes om vi kut-
ter alle bånd tvert. Utover det har vi 
ingen ytterligere kommentarer på nå-
værende tidspunkt.

NLF-Magasinet gjør Coop opp-
merksom på at redaksjonen er kjent 
med den underliggende dialogen med 
Vegdirektoratet, og at endelig svar i 
denne ble gitt av Vegdirektoratet i 
april 2020.

– Vi har ingen ytterligere kommen-
tarer til saken, men henviser til  
leverandøren og den prosessen de  
har med Statens vegvesen, oppgir 
Kristiansen.

IKKE AVGJORT: Harald Kristiansen er kommunikasjonssjef i Coop. Han er kjent med anmeldelsene mot deres 
transportør Girteka, men forteller at de ikke foretar seg noe før det eventuelt foreligger avgjørelse fra 
påtalemyndighetene. Foto: Coop

Coop: – For tidlig å konkludere

spørsmål knyttet til kabotasjeregelverket, 
til tross for å ha blitt forelagt korrespon-
dansen som NLF-Magasinet har fått inn-
syn i.

– Vi tror sakene knyttet til tolknings-
spørsmål rundt dokumentasjonskrav ikke 
burde være grunnlag for politianmeldelser 
og forelegg i lys av den varierende håndhe-
vingspraksisen ved forskjellige kontroll-
plasser, og ingen tydeliggjøring av regel-
verket fra norske myndigheter. Vi støtter 

alle initiativ knyttet til å gjøre dokumen-
tasjonskravene enklere og tydeligere, in-
kludert digitalisering av fraktbrev, sier 
Bartkus.

Girteka har ikke svart NLF-Magasinet 
på spørsmål knyttet til hvorvidt sjåførene 
mottar lovlig minstelønn underveis i  
kabotasjeoppdragene, men svarer på gene-
relt grunnlag at de har som intensjon å 
følge alle lover og regler i de landene de 
opererer i.

MENER DE FØLGER 
LOVEN: Markeds- og 
kommunikasjonsdirek-
tør Simonas Bartkus i 
Girteka Logistics 
forsvarer selskapets 
trallebyttepraksis, til 
tross for å ha mottatt 
15 anmeldelser siden 
nyttår 2020.  
Foto: Privat

STEIN INGE STØLEN sis@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 
en stor del 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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Statsviter Asle Toje:

– I Norge har mange et inntrykk av at 
nordsjøarbeiderne er de som står på for 
landet. Men det å være lastebilsjåfør er et 
mye farligere yrke enn det å jobbe i Nord-
sjøen, sier Toje og fastslår:

– De sanne heltene i Norge er lastebil-
sjåførene.

Et urettferdig system
Tojes erfaring som lastebilpassasjer strek-
ker seg langt tilbake. På 90-tallet fikk han 
ordnet en avtale med et ekspedisjonsfirma 
i Halden om å få sitte på ned til Gøteborg 
hver helg for å besøke sin daværende kjæ-
reste. På de mange turene fikk han inn-
blikk i noen av utfordringene i den norske 
lastebilbransjen. 

– Det var på den tiden at staten ble klar 
over at det var mye snusk i bransjen. Der-
for påla de firmaene å gjøre mange dyre 
tiltak, som for eksempel kjøreskiver. 

Samtidig fikk man økt konkurranse fra 
utlendinger som ikke fulgte noen av re-
glene overhodet, sier han og utdyper:

– Hele lastebilnæringen har fått en 
utrolig dårlig deal fra norske myndig-
heter. Jeg er tilhenger av at man setter 
krav, men det at man ikke håndhevet det 
overfor konkurrentene var et utrolig slag 
mot hele næringen.

I Gullbrikkespillet, som er siste ledd i en 
trilogi, tar Toje for seg gnisningene i det 
moderne Europa. Han hevder det skapes 
uheldige splittelser i samfunnet når myn-
dighetene ikke lytter til folk flest – enten 
det er folk i lastebilnæringen eller andre 
yrkesgrupper.

– Vi er helt avhengig av at signaler 
nedenfra lyttes til på toppen, og at signa-
ler ovenfra blir lyttet til på bunnen. Det 
er det som er suksessoppskriften i det 

Da statsviter Asle Toje reiste Norge og Europa rundt for å 
skrive Gullbrikkespillet, hvor han reflekterer rundt et konti-
nent i endring, var lastebilen et yndet fremkomstmiddel. 
Riktignok ikke som sjåfør, men som pratesyk passasjer. Han 
har fått enorm respekt for lastebilsjåførene, og mener norske 
politikere ville hatt godt av noen timer i lastebil. 

– De sanne 
heltene i Norge er 
lastebilsjåførene

CARL W. KORSNES0
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norske samfunnet. Men hva skjer når sto-
re deler av befolkningen ikke har noen 
god måte å bli hørt på? Norge er ikke noe 
skrekkens eksempel i så måte, men vi ser 
de samme trendene som man ser andre 
steder.

En lastebiltur på Ringerike
Gjennomgående i Tojes ny-
este bok er at refleksjoner 
baseres på samtaler og 
opplevelser på bak-
keplan. Han prater 
med de bak bu-
tikkskranken og 
de bak lastebilrat-
tet for å danne seg 
et bilde av de vold-
somme endringene 
Europa gjennomgår.

– Det er en antagel-
se i dag at ekspertise er 
lik utdannelse. Men det 
stemmer jo ikke. Når man har inn-
sett dette, blir man kanskje litt flinkere til 
å lytte til mennesker. På disse turene 
rundt om i landet har jeg sittet mye på i 
lastebil, og det er utrolig hva lastebilsjå-
fører kan. Det gjelder også landskapene 
de kjører gjennom, sier Toje.

Han forteller om en tur til Volda, hvor 
han fikk haik med en lastebil. Da de dun-
dret gjennom Steinssletta på Ringerike, 
sa sjåføren: «Vet du hva? Jeg tror det heter 
Ringerike fordi dette er som en ring. Se 
rundt deg! Her ligger jordbruksjorda, og 
så har man fjellene rundt.»

Nysgjerrigheten til Toje ble vekket. Jo 
mer han gravde i Ringerikes historie, des-
to mer overbevist ble han om at dette 
hadde vært et av de viktigste stedene i 
Norges historie. I boken får følgelig Rin-
gerike en prominent plass: Han skriver 
blant annet om Ve gård, som sannsynlig-
vis var et kultsted i tusenvis av år, og at 
navnet Hønefoss trolig er det eneste spo-
ret vi har etter den før-norrøne guden 
Hønir. 

Hønir var en av gudene som overlevde 
ragnarok, som man kan lese om i gude-
diktet «Voluspå»: Når de overlevende 
kommer hjem, finner de gullbrikkene fra 
spillet de spilte før katastrofen. Så begyn-
ner de spillet på ny. Tittelen Gullbrikke-
spillet er hentet fra denne historien og 

symboliserer at i ruinene av det 
gamle Europa kan man se 

omrisset av en ny tid.
– Hele min interesse 
for dette startet med 
en lastebilsjåfør 
som spekulerte 
omkring det land-
skapet han kjørte 
gjennom.

Bør takkes i 
nyttårstalen

Toje er snar med å for-
telle om alt han har laste-

bilsjåførene å takke for. Han 
savner at myndighetene gjør det 

samme, og mener at den manglende 
takknemligheten delvis skyldes at politi-
kere ikke har god nok kontakt med sitt 
eget folk. 

– Norske politikere ville hatt godt av å 
ha noen timer i lastebil. Hvis man skal ha 
en trivelig tur, anbefaler jeg å sitte på med 
en lastebilsjåfør, for da får man høre ting 
man ikke akkurat får høre på NRK, 
humrer han.

Tematikken er imidlertid alvorlig, og 
tonen blir raskt seriøs igjen når han kon-
staterer at det under koronaen er det blitt 
tydelig hvilken arbeidskraft som er kri-
tisk: sykepleierne og lastebilsjåførene.

– Det er utrolig trist at lastebilsjåførene 
ikke får den hederen de fortjener. Min 
erfaring er at lastebilsjåførene er noen av 
de hyggeligste guttene i klassen, som job-
ber utrolig hardt, og som har nærmest en 
militærkultur når det gjelder ikke å sutre. 
De gjør en tøff jobb, som er fysisk slit-
som, er dårlig betalt og har dårlig presti-
sje, men som er helt nødvendig. 

Toje er klar på at en holdningsendring 
må komme fra toppen.

– Hva med å ofre en tanke på de som 
sørger for at det er mat i hyllene, at dine 
pakker kommer frem på rekordtid? Jeg 
synes det er på tide at statsministeren 
takker lastebilsjåførene i nyttårstalen.

Det er en antagelse i dag 
at ekspertise er lik utdannelse. 
Men det stemmer jo ikke. Når 

man har innsett dette, blir 
man kanskje litt flinkere til 

å lytte til mennesker

INSPIRASJONEN: Da Asle Toje skrev sin siste bok Gullbrikkespillet,  
ble mye av inspirasjonen hentet fra lastebilsjåfører han satt på med 
rundt i Europa. Asle Toje mener lastebilsjåføren er den nye olje- 
arbeideren. Foto: Dreyers Forlag
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12 måneder med covid-19:

– Etter å ha sett hvordan næringen og 
medlemmene våre har håndtert den stør-
ste krisen i fredstid noensinne, kan jeg 
ikke gjøre annet enn å ta av meg 
hatten. Til tross for svik-
tende etterspørsel, sky-
høye permitterings-
tall, stengte grenser 
og et samfunn som 
i flere perioder har 
gått i total ned-
stenging, ser vi nå 
at de aller fleste har 
tilpasset seg denne 
nye hverdagen. Det 
er intet mindre enn 
imponerende, forteller 
administrerende direktør i 
NLF, Geir A. Mo.

Et verdifullt datagrunnlag
Han beskriver et svært krevende år også 
for NLFs administrasjon, hvor stadig nye 
og alvorlige problemstillinger har dukket 
opp på løpende bånd. For å sikre at med-
lemmenes interesser blir ivaretatt på best 
mulig måte, har det gjennom hele året 

blitt sendt ut jevnlige medlemsundersø-
kelser for å kartlegge hvordan krisen ram-
mer bedriftene. Svarandelen har vært høy 

med flere hundre respondenter, 
noe som har gjort det statis-

tiske grunnlaget svært 
pålitelig.

– Disse undersø-
kelsene har vært 
nøkkelen til å sette 
inn ressurser der vi 
ser behovet er størst 
blant flertallet av 
bedriftene. Data-

grunnlaget har også 
vært viktig i vårt arbeid 

med å påvirke myndighe-
tene til å tilrettelegge og iva-

reta transportnæringen gjennom 
sine krisepakker og øvrige tilpasninger, 
forteller Mo.

Kan studere krisens utvikling
Ved å analysere resultatene fra disse un-
dersøkelsene gjennom året, får man et 
tydelig bilde av utfordringene næringen 
opplevde etter hvert som krisen utviklet 

seg. (Se detaljert graf på side 34-35). Det 
mest åpenbare er at situasjonen i slutten 
av mars var svært kritisk.

Nærmere 70 prosent av respondentene 
varslet at det kunne bli aktuelt å permit-
tere ansatte innen kort tid som følge av 
koronarelaterte problemer.

Årsakssammenhengen var også tydelig, 
da en tilsvarende høy andel varslet om 
endret etterspørsel som følge av virusut-
bruddet. I tillegg meldte over 60 prosent 
av respondentene at kundene varslet for-
sinkelser eller kanselleringer av oppdrag 
som direkte følge av koronakrisen. En 
fjerdedel av bedriftene oppga også at de 
hadde ansatte i isolasjon eller karantene. 
Permitteringstoppen ble nådd ved må-
nedsskiftet mars/april, da hele 35 prosent 
av bedriftene i undersøkelsen meldte om 
at de hadde permittert ansatte som følge 
av virusutbruddet.

Godt rustet for den andre  
smittebølgen
Utover våren kan vi se at tilstandene sakte 
men sikkert normaliserte seg, og like før 
sommerferien var optimismen på topp. 

Slik taklet 
NLF-medlemmene 
pandemien
Det norske samfunnet har nå befunnet seg i en vedvarende 
unntakstilstand siden landet for første gang stengte ned 12. 
mars 2020. Her er en oversikt over hvordan situasjonen over 
de siste tolv månedene har utviklet seg fra transportbedrifte-
nes perspektiv.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0

Til tross for sviktende etter- 
spørsel, skyhøye permitterings- 

tall, stengte grenser og et samfunn 
som i flere perioder har gått i total 
nedstenging, ser vi nå at de aller 
fleste har tilpasset seg denne nye 

hverdagen. Det er intet mindre 
enn imponerende»



Permitteringsandelen stupte, og det sam-
me gjorde andelen ansatte som befant seg 
i isolasjon og karantene. Kurvene følger de 
nasjonale smittetallene gjennom somme-
ren, før man i slutten av september igjen 
ser en stigende trend. Dette samsvarer 
godt med starten på den andre smittebøl-
gen, som for alvor skylte innover landet i 
begynnelsen av oktober.

Samtidig nådde aldri verken grafene for 
permitteringstall eller manglende etter-
spørsel de samme høydene som i begyn-
nelsen av koronakrisen. Dette viser at næ-
ringen og samfunnet forøvrig i løpet av 
bare noen måneder hadde lykkes i å tilpas-
se seg en helt ny hverdag, til tross for smit-
tetall som jevnt over lå på det dobbelte 
sammenlignet med mars.

– Vi vil fortsette å kartlegge de langsik-
tige ringvirkningene og hvordan koro-
nakrisen påvirker vår næring også i tiden 
som kommer, forteller NLF- 
direktøren. 

Slik taklet 
NLF-medlemmene 
pandemien

TILPASNINGSDYKTIGE: Transportørene har det siste året 
ikke bare vist at det er de som holder samfunnet i gang. 
De har også vist at de er svært tilpasningsdyktige. 
Illustrasjonsfoto: Colourbox

2020

8. mars
Første Covid-19-relaterte sykehus- 

innleggelse i Norge.

12. mars: 
Regjeringen innfører de mest inngripende 

tiltakene i fredstid. Det første covid-19- 
relaterte dødsfallet inntreffer i Norge.

13. mars: 
Trafikkstasjoner og politikontor  

stenges for publikum.

16. mars: 
Myndighetene kommer med sin  

første tiltakspakke for næringslivet. 
Mange av NLFs innspill er  

innarbeidet i pakken. 

17. mars: 
NLF gjennomfører den første  

koronaundersøkelsen blant medlems- 
bedrifter for å kartlegge behov og 

utfordringer.

18. mars: 
Kjøre- og hviletidsunntaket utvides til å 

gjelde all transport.

27. mars: 
Myndighetene innfører den første 

kompensasjonsordningen for bedrifter 
som rammes av koronakrisen.

6. april: 
R-tallet er 0,7 og helseministeren  

erklærer koronapandemien for å være 
under kontroll i Norge.

26. februar
Det første tilfellet av covid-19  
blir påvist i Norge.

11. mars: 
Militærøvelsen Cold Response avlyses 
grunnet koronautbruddet.

13. mars: 
Dispensasjon fra kjøre- og hviletidene gis  
til yrkessjåfører i transport av artikler relatert 
til liv og helse. Fører og personell av vare- 
transport unntas fra karantenevedtaket.

14. mars: 
NLF oversender forslag til økonomisk 
tiltakspakke for transportnæringen.

16. mars: 
NLF åpnet «markedsplass» for  
sjåførbehov og ledig kapasitet. 

17. mars: 
Vegvesenet utvider førerretten for alle 
yrkessjåfører med seks måneder. 

19. mars: 
Hytteforbudet innføres.

27. mars: 
NLF spiller inn nye langsiktige  
tiltak for transportnæringen til  
myndighetene.

Tidslinje for koronautbruddet i Norge
(Transport- og næringsrelaterte punkter i rødt. Merk at tidslinjen ikke er uttømmende)
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Koronakrisen uke for uke
Slik rammet virusutbruddet bedriftene gjennom året



2020

20. april: 
Søknadsportalen for kontantstøtte  

åpnes for alle.

6. mai: 
IAA 2020 avlyses.

14. mai: 
Kjøre- og hviletidsunntak avvikles  

og ordinære bestemmelser  
innføres.

1. juni: 
Kontantstøtten forlenges, men  

trappes samtidig ned.

2. juli: 
Lønnsstøtte innføres for å  

hjelpe bedrifter å få permitterte  
tilbake i jobb.

7. august: 
Alle planer om gjenåpning av  

samfunnet settes på vent på grunn  
av økte smittetall.

13. august: 
Bedrifter får permittere  

ansatte i ett år.

26. oktober: 
Innstramming av nasjonale  

koronatiltak.

14. april: 
Statens vegvesen innfører enkelte  
endringer i unntaket for kjøre- og  
hviletidsreglene.

21. april: 
Hytteforbudet oppheves.

7. mai: 
Norges Bank setter styringsrenten  
til null for første gang.

29. mai: 
Lønnsstøtte for bedrifter med permitterte 
ansatte innføres.

18. juni: 
Egenandelen ved kontantstøtte i  
koronarammede bedrifter fjernes.

15. juli: 
Nordmenn innvilges reise til Europa  
uten karanteneplikt dersom smitte- 
situasjonen tillater det.

11. august: 
Påbud om bruk av munnbind på  
enkelte trafikkstasjoner.

17. august: 
Antallet koronasmittede i Norge  
passerer 10 000.

28. oktober: 
FHI registrerer stigende  
smittetrend.

Tidslinje for koronautbruddet i Norge
(Transport- og næringsrelaterte punkter i rødt. Merk at tidslinjen ikke er uttømmende)Koronakrisen uke for uke

Slik rammet virusutbruddet bedriftene gjennom året
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Pandemiutbruddet og 
nedstengingen av samfun-
net har demonstrert viktig-
heten av å ha en operativ 
transportnæring, også når de 
mest utenkelige krisene 
oppstår. De «glemte» yrkes-
gruppene, deriblant trans-
portarbeiderne, har nok en 
gang bevist at de er uvurder-
lige ressurser som ikke skal 
tas for gitt.

– Uten lastebilen hadde samfunnet stop-
pet fullstendig opp det siste året. Viktig-
heten av en oppegående, norsk transport-
næring som er i stand til å operere når 
resten av samfunnet går i lockdown, har 
til de grader blitt synliggjort. Yrkessjå- 
føren er, sammen med flere andre yrkes-
grupper vi vanligvis ikke hører så mye til, 
våre nye helter, forteller NLF-direktør 
Geir A. Mo. 

Som eksempel på samfunnets oppslut-
ning rundt lastebilsjåførens og næringens 
nytte under koronatiden, viser direktøren 
blant annet til NLFs videokampanje i  
sosiale medier gjennom året, med oppfor-

dringer om å gi tommel opp til yrkes- 
sjåføren og å støtte norsk transport- 
næring. Disse videoene fikk godt over en 
halv million visninger, og mange tusen 
kommentarer.

12 måneder med covid-19:

– Har redefinert begrepet «sam funnsnytte»

I kommentarfeltene  
under NLFs kampanje- 

videoer gjennom korona- 
året 2020, hyller publikum 

yrkessjåførene og tran- 
sportnæringen.

FOTO: Stein Inge Stølen /  
skjermdump fra Facebook

NYE TIDER: Det er ikke bare lastebilnæringen som har måttet tilpasse seg. Påvirkningsarbeidet og medlemsoppfølgin-
gen skjer nå fra hjemmekontor, mens møtevirksomheten foregår i den digitale sfæren. Foto: Privat / Skjermdump fra 
Teams

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0



2020

6. november: 
NLF ber myndighetene om tydeligere 
koronaregler for transportnæringen.

23. november: 
ADR-sertifikater, ADR-kompetansebevis  

og sikkerhetsrådgiverbevis gis  
forlenget gyldighet.

27. desember:
Første vaksinedose settes i Norge.

5. november: 
Regjeringen innfører karantenehotell for 
innreisende til Norge.

13. november: 
Yrkessjåfører som pålegges innreise- 
karantene, får dispensasjon fra kjøre- og 
hviletidsreglene til å gjennomføre 
karantenen i førerhytten.

21. desember: 
Den første Covid-19-vaksinen blir  
godkjent for bruk i Norge.

Tidslinje for koronautbruddet i Norge
(Transport- og næringsrelaterte punkter i rødt. Merk at tidslinjen ikke er uttømmende)

6. januar: 
Ny smitterekord.

13. januar: 
Norge passerer 500 dødsfall knyttet til 

Covid-19.

23. januar: 
Strenge tiltak også i tilstøtende 

kommuner. Kjøpesentre og butikker 
stenges, arrangementer forbys. 

29. januar: 
Norge stenger grensene. Bare  

personer med nødvendig formål, herunder 
yrkestransport, får passere. Arbeids- 

innvandrere får ikke komme inn.

1. mars: 
Åpner for dagpendling fra Sverige  
og Finland under strengt test- og 

kontrollregime.

2021
1. januar: 
Registreringsplikt og testplikt  
innføres for alle som reiser inn til Norge.

11. januar: 
Kompensasjonsordningen for  
koronarammede bedrifter utvides.

22. januar: 
Mutert variant fra Storbritannia  
påvist i Nordre Follo. Kommunen  
stenger ned.

24. januar: 
Sverige stenger grensen mot Norge. 
Yrkessjåfører unntas.

19. februar: 
Krav om munnbind for  
grensekryssende yrkessjåfører.

– Har redefinert begrepet «sam funnsnytte»
Ildprøven  
er bestått
NLF-direk- 
tøren mener 
krisen også 
har vist styr-
ken i måten 
NLF er orga-
nisert på. 

– Et særde-
les aktivt forbundsstyre som kontinuerlig 
har vært på ballen, har gitt klare styrings-
signaler til administrasjonen. Forbunds-
styret har vært i løpende kontakt med 
engasjerte medlemsbedrifter og lokal-
avdelinger over hele landet, noe som har 
gjort at de beslutninger som har blitt fat-
tet har vært svært godt forankret i med-
lemsmassen, sier Mo.

Han tror NLFs administrative orga-
nisering, med ansatte både på hovedkon-
toret og ved regionskontorer, har gjort at 
organisasjonen fortløpende har hatt kon-
takt med medlemsbedrifter og myndig-
heter over hele landet. 

– Det har gjort oss i stand til å fange 
opp signaler og yte service langt raskere. 
Dette var ildprøven, og tilbakemeldinger 
fra medlemsbedriftene våre tyder på at 
den ble bestått, avslutter NLF-direktøren.
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E6 i Sørfold har blitt be- 
ryktet både som en trafikk-
farlig og krevende strek-
ning, som ofte har delt 
landet i to ved stenginger.  
I mars kom nyheten hele 
regionen har ventet på: 
Regjeringen har satt av hele 
9,6 milliarder kroner for å 
bygge en helt ny trasé.

E6 fra Fauske til Mørsvikbotn gjennom 
Sørfold kommune er i dag yrkessjåførenes 
store skrekk. 16 tunneler hvorav flere har 
en vegbredde på under fem meter og 
mangler midtstripe. Store trafikkmengder 
som gjerne domineres av utenlandske 
vogntog som henter fisk fra sjømatbedrif-
tene i nord. Hele 25 prosent av trafikken 
på strekningen er tunge kjøretøy. Når 
vegen stenges, noe som skjer rett som det 
er vinterstid, deles Norge effektivt i to. 
Dette fører til en hverdag fylt av forsin-
kelser, frykt og tidvis direkte livsfare for 
alle som benytter strekningen.

I årevis har planene ligget klare for 
hvordan E6 gjennom Sørfold skal utbe-
dres, men pengene har uteblitt. Helt frem 
til nå. I begynnelsen av mars kom bekref-
telsen som alle i nord har ventet på: Re-
gjeringen har satt av hele 9,6 milliarder 
kroner i Nasjonal transportplan (NTP) 
for å bygge en helt ny strekning. Satsin-
gen vil bli Nord-Norges største samferd-
selsprosjekt noensinne.

Fra 11 timers omkjøring til  
noen minutter
– Dette er helt fantastisk. Her får vi full 
uttelling på et prosjekt som kommer til å 
redusere antall ulykker, korte ned reiseti-
den betraktelig og senke utslippene på 
strekningen. Dette er en gavepakke, for-
teller regionsjef Odd Hugo Pedersen i 
NLF.

Han forteller at den nye vegen også vil 

gi en helt annen beredskap ved stenging.
– Dersom dagens strekning stenges, 

noe som ofte skjer vinterstid, er det eneste 
reelle alternativet å kjøre om Sverige. Det 
medfører opptil 11 timers økt reisetid. 
Mens på nye E6 vil den gamle streknin-
gen beholdes som avlastningsveg, noe 
som korter ned omkjøringstiden til bare 
noen minutter ved stenginger.

Sammen med rådgiver Frank Lauritz 
Jensen har han presset på i en årrekke for 
å sikre at prosjektet ikke bare blir planlagt 
og vedtatt som en reguleringsplan, men 
også at politikerne setter av midler til å 
gjennomføre byggingen.

– Vi har ikke tall på hvor mange møter 
vi har hatt med dette som tema. Dette er 
kanskje det viktigste som har skjedd våre 
medlemmer i denne regionen noensinne,  
stemmer Jensen i. De ser nå frem til opp-
start av prosjektet, som foreløpig er plan-

Ny E6 i Sørfold:

Nord-Norges største vegsatsing ve dtatt – «gruvesjaktene» forsvinner

IKKE IDEELT: Dagens E6 mellom Fauske og Mørsvikbotn er 
dominert av trange tunneler og værutsatte stigninger. 
Foto: Statens vegvesen

HER GÅR VEGEN: Den nye E6-traseen korter ned strekningen med 11 kilometer og krysser to fjorder via bruer. Den lengste 
tunnelen blir 3,7 kilometer lang. Foto: Statens vegvesen

MER ENN FORNØYD: 
Regionsjef Odd Hugo 
Pedersen er overbevist 
om at dette er noe av 
det beste som kunne 
skje transportnæringen i 
Nord-Norge. Foto: NLF

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0



lagt til 2022. Arbeidet vil ta mellom 5 og 
8 år å ferdigstille.

Ti nye tunneler og hengebru
Planene som nå er vedtatt, innebærer en 
total omlegging av E6-strekningen fra 
Fauske til Mørsvikbotn, med 10 nye tun-
neler og hengebru over Leirfjorden. Fra 
Fauske vil E6 gå mer eller mindre paral-
lelt med dagens trasé, med unntak av bru 
over Tørrfjorden. Denne brua vil alene 
korte ned strekningen med flere kilome-
ter. De gamle tunnelene vil bli stående 
som beredskapstunneler, slik at en hin-
drer full stenging av E6 dersom det skul-
le oppstå ulykker langs hovedvegene.

Ved Sommerset skiller nye og gamle 
E6 lag. I dag går vegen langs Leirfjorden 
inn til Kobbelv, mens nye E6 vil gå på 
en 820 meter lang hengebru over fjorden. 
Deretter fortsetter vegen gjennom en 
rekke kortere tunneler i Bonnådalen og 

videre mot Mørsvikbotn. 
I dag er strekningen fra Fauske til Mør-

svikbotn omtrent 75 kilometer lang og vil 
ta litt over en time å kjøre ved normal 
hastighet. 

– Når nye E6 står ferdig, vil kjøreturen 

være kortet ned med 11 kilometer og gi 
hele 25 minutter kortere reisetid. På top-
pen av dette vil både vegene og tunnelene 
holde moderne standard med god bredde 
og gul midtstripe gjennom hele streknin-
gen, forteller Odd Hugo Pedersen.

Nord-Norges største vegsatsing ve dtatt – «gruvesjaktene» forsvinner

E6 Sørfold: her er høydepunktene
•  Vegen skal dimensjoneres for fartsgrense på 90 km/t
•  Reduserer reisetiden med 25 minutter
•  Korter ned strekningen med 11 kilometer
•  Bru over Tørrfjorden (570 m)
•  Seks tunneler mellom Fauske og Leirfjorden
•  Den lengste tunnelen blir mellom Skjærlia og Gyltvikvatnet (3,7 km)
• Hengebru over Leirfjorden (820 m)
•  Fem tunneler fra Leirfjorden til Mørsvikbotn
• Totalt 11 tunneler og to bruer

FAKTA:

TUNNEL OG BRU: En av de to fjordkrysningene blir 
foretatt med hengebru. Spennet blir 820 meter.  
Foto: Statens vegvesen
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Fair Transport – et steg videre:

Den 25. februar oppnevnte NLFs for-
bundsstyre et brukerforum og et godkjen-
ningsutvalg som i praksis markerer starten 
på neste fase av Fair Transport-satsingen.

– Hovedpoenget med Fair Transport er 
ikke å gi bedriftene et klistremerke som 
kan brukes til markedsføring. Det er en 
ordning som forplikter, og som krever at 
det gjøres et vesentlig arbeid for å doku-

mentere kvalitetsarbeidet i virksomheten. 
Erfaringene vi har gjort oss i denne første 
tiden, har vært svært verdifulle i så måte, 
forteller administrerende direktør Geir A. 
Mo i Norges Lastebileier-Forbund 
(NLF).

Brukerforum Fair Transport
Brukerforum Fair Transport vil raskt 

starte arbeidet med å drøfte forslag til 
endringer i eksisterende kriterier, men 
også få opp nye kriterier som vil gjøre 
sertifiseringsordningen mer omfattende.

– De nye kriteriene vil gi bedriftene 
enda bedre utbytte av sertifiseringen. Alle 
medlemsbedrifter som har de grunnleg-
gende kriteriene på plass og som setter av 
tid til å jobbe med sertifiseringen, vil 
kunne bli sertifiserte. Dette gjelder fra 
enbilseiere og opp til de største transport-
selskapene. Vi i NLF bistår gjerne med 
veiledning og tips til hva din bedrift må 
gjøre for å bli sertifisert, sier Eivind  
Karikoski, prosjektleder for Fair Transport.  

Mandatet til brukerforum er å
•   vurdere brukeropplevelser og forbedrin-

ger i teknisk løsning.
•   drøfte nye og evaluere eksisterende  

kriterier for å bli sertifisert.

Fair Transport 
utvikles videre

TILBYR STØTTE: Eivind Karikoski (t.v.) og Jens Olaf Rud 
underviser sjåfører, bedriftseiere og transportkjøpere i 
Fair Transport-programmet. De står parat for alle 
medlemmer som trenger oppfølging og hjelp. Foto: Stein 
Inge Stølen. Bama er Fair Transport-sertifisert. Foto: 
Jamieson Pothecary

Etter halvannet år med sertifisering, kvalitetssikring og 
oppfølging har 200 bedrifter oppnådd Fair Transport-status. 
NLF tar nå Fair Transport et steg videre. 

HELEN KARLSEN hk@lastebil.no0



•   drøfte og foreslå markedsføringstiltak 
for sertifiserte bedrifter.

•   drøfte systemer for intern forankring i 
bedriftene.

•    drøfte opplæring/kurs på innhold og 
sertifiseringsprosess.

•   drøfte og foreslå tiltak mot transport-
kjøpere og myndigheter.

Brukerforumet skal møtes fire ganger i 
året, eller etter behov, og skal oversende 
sine innspill til administrasjonen i NLF 
for gjennomgang og beslutning. Foru-
mets medlemmer, oppnevnt for lands- 
møteperioden 2021–2023 med umiddel-
bar oppstart, er:

Region 1: Rune Jørgensen,  
Rune Jørgensen AS
Region 2: Birgit Grimstad,  
Sigurd og Ola Grimstad AS
Region 3: Marianne M. Sørsdahl, 
Sørsdahl Transport AS
Region 4: Ove Erik Vika, 
SR Group AS
Region 5: Jørund Vevle , 
System Trafikk AS
Region 6: Jomar Skånøy, 
Jomar Skånøy AS
Region 7: Jørgen Wika Haraldsen, 
Frank Steensen Transportforretning AS

 
Godkjenningsutvalg  
Fair Transport (GFT)
Slik fungerer Godkjenningsutvalg  
Fair Transport:
•   Godkjenningsutvalget skal gjennomgå 

alle førstegangssøknader om Fair 
Transport-sertifisering og vurdere dis-
se opp mot krav, formålsparagraf og 
prosjektleders innstilling og innvilge 
eller avslå søknaden.

•   Er sertifisøren eller ekstern samarbeids-
partner på resertifiseringer i tvil om 
søknad om resertifisering skal innvil-
ges, skal søknaden behandles og beslut-
tes av godkjenningsutvalget.

•   Godkjenningsutvalget skal i sitt arbeid 
vurdere medlemsbedriftens virksomhet 
opp mot NLFs etiske regelverk. Finner 
godkjenningsutvalget det nødvendig, 
oversendes sak til administrasjonen for 
ordinær behandling i tråd med forbun-

dets vedtekter. Søknad om sertifisering/
resertifisering settes i slike tilfeller på 
vent.

•   Oppdages det brudd i perioden mellom 
sertifisering og resertifisering eller mel-
lom resertifiseringene, kan godkjen-
ningsutvalget inndra sertifiseringen.

•   Utvalget skal møtes én gang per måned 
(digitalt) hvis det er aktuelle saker som 
skal behandles. Dette for å sikre at inn-
sendte søknader behandles fortløpende.

Utvalgets medlemmer er:
Vidar Tokerud: Revisjonsleder i SBCert, 
Scandinavian Business Certification AB, 
siden 2018. Lang erfaring med etablering, 
utvikling og revisjon av ledelsessystemer 
for kvalitet, miljø og HMS. Kvalitetssjef 
i Glava AS 1992–2016, revisjonsleder 
Nemko AS 2008–2018. Vidar er ekstern 
sertifisør på resertifiseringer Fair Tran- 
sport.

Svein Løvås: Kvalitets- og HMS-leder i 
IKM Gruppen, et norskeid konsern med 
rundt 25 norske selskaper, hvor han er 
involvert både på ledelses- og eiersiden av 
selskapet. Erfaring med oppbygging av 

styringssystemer i henhold til flere 
ISO-standarder. Tidligere også eier og 
styreleder i konsulentselskap innenfor 
kvalitet og HMS. Svein Løvås har lang 
erfaring og kompetanse fra transport- 
kjøpersiden.

Ottar Sefland: Tidligere salgs- og mar-
kedsdirektør i Europeiske Reiseforsikring 
(del av If). Jobbet over 34 år i If med for-
handlinger, restrukturering av bedrifter, 
salgsledelse og øvrig ledelse. Siste 10 år 
har han vært leder av Allianser Bedrift, 
med ansvar for alle store allianseavtaler i 
If, herunder NLF-avtalen. Ottar har i sitt 
arbeid fokusert på medlemsutvikling, 
skadeforebyggende programmer med  
videre, i nært samarbeid med partnerne, 
også NLF.

Merete Christensen Bernau: Partner i 
Codex Advokat, hvor hun er med og leder 
bærekraftsatsningen. Merete har, gjen-
nom flere direktørstillinger i Protector 
forsikring, lang erfaring fra forsikring – 
særlig knyttet til eiendom, samt generell 
kontraktsrett og erstatningsrett.

Geir A. Mo: Administrerende direktør i 
Norges Lastebileier-Forbund.

Dette er Fair Transport 
Fair Transport er et forpliktende kvalitetsprogram og sertifiseringsordning med målsetting om å 
styrke trafikksikkerheten, senke utslipp av miljø- og klimagasser og sikre gode sosiale forhold 
for ansatte. Programmet har i dag 38 kriterier som bedriftene må oppfylle og dokumentere for å 
kunne bli sertifiserte. Det er en ordning som forplikter, og som krever at det gjøres et vesentlig 
arbeid for å dokumentere kvalitetsarbeidet i bedriftene.

Transportkjøpere skal etterleve lover og forskrifter som omfattes av transportkjøpers ansvar, som 
forskrift om informasjons- og påseplikt og det generelle medvirkeransvaret. Transportkjøpere vil 
enklere kunne ivareta sitt ansvar ved å velge transportører som er sertifiserte, da de kan doku-
mentere at de har systemer og rutiner rundt blant annet internkontroll og HMS, avvikshåndtering, 
kjøretøyteknisk, kjøre- hviletid- og arbeidstidsbestemmelsene, lønns- og arbeidsvilkår, oppføl-
ging av kjørestil og at de har moderne kjøretøy med ny motorteknologi. Mange av tran- 
sportørene i Norge er også transportkjøpere. Derfor vil Fair Transport få flere nye kriterier knyttet 
opp mot transportkjøpers ansvar, hvor bedriften må dokumentere de rutiner den har etablert for 
å sikre etterlevelse av forskriftens bestemmelser overfor bedriftens underleverandører.

Det vil altså komme noen flere kriterier inn i sertifiseringsordningen, samtidig som at alle serti-
fiseringer skal godkjennes av Godkjenningsutvalget for Fair Transport. Utvalget vil møtes en 
gang i måneden, noe som tilsier at kan gå noe tid fra bedriften
har fått klarsignal på besvarelsen fra sertifisøren til endelig
godkjenning gjøres. Les mer på fairtransport.no
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Digitalt medlemsmøte med Kjetil Wigdel:

– Fjoråret ble også for oss preget av korona. 
Men jeg må si at vi er veldig fornøyd med 
at vi har klart å gjennomføre så mange 
kontroller som vi har gjort, fortalte Kjetil 
Wigdel, avdelingsdirektør for utekontroll 
i Statens vegvesen i sin presentasjon på 
NLFs digitale medlemsmøte 10. mars.

Tallene han presenterte viste at det ble 
gjennomført enda flere kontroller i 2020 
enn i 2019.

– Det er vi fornøyd med, selv om vi har 
måttet gjøre mange tilpasninger for å gjen-
nomføre kontrollene, av hensyn til både de 
ansatte og dem vi møter langs vegen.

Han var også tydelig på å spesifisere at 

selv om feilandelen blant de kontrollerte er 
høy, faktisk nærmere femti prosent, så be-
tyr ikke det at det er feil på femti prosent 
av det som går ute på vegen.

– Det reflekteres også i det store antal-
let biler som er innom kontrollplassene. 
Kontrollørene vurderer hvem som blir 
plukket ut til kontroll, og at andelen av-
dekkede feil øker betyr at man blir bedre 
til å gjennomføre utvelgelsen. De som har 
alt i orden, skal oppleve å bli vinket inn 
sjeldnere.

Forskjell i alvorlighetsgrad
Wigdel påpeker også at utenlandske laste-

biler kontrolleres betydelig oftere enn nor-
ske, sett opp mot antatt kjørelengde rap-
portert via SSB. Men når andelen mangler 
og bruksforbud studeres nærmere, fordeler 
de seg tilsynelatende nokså likt på de nor-
ske og utenlandske. Under møtet presen-
terte Wigdel også statistikk knyttet til 
typer brudd og alvorlighetsgrad, altså 
hvorvidt det kun er påvist en mangel, eller 
om mangelen har utløst en reaksjon, som 
for eksempel bruksforbud, gebyr eller an-
meldelse.

– Her ser vi at de norske bilene oftere 
blir tatt med brudd på vektregler, og at 
dette oftere utløser reaksjoner enn hos de 
utenlandske. Mens på tekniske mangler er 
andelen reaksjoner høyere hos de uten-
landske, selv om det påvises mangler ofte-
re hos de norske. Det sier kanskje noe om 
at manglene er grovere hos de utenlandske.

Holder tilbake toakslede kjøretøy
I tillegg er det gjort over 40 000 kontroller 
av vinterutrustning på tunge kjøretøy i 
2020. Der var andelen ilagte gebyr og 
bruksforbud dobbelt så høy hos østeuro-
peiske lastebiler enn hos norske.

– Her ser vi jo at det absolutt er en over-

Har tusenvis av 
foretak i risiko- 
databasen DIGITALT: Kjetil Wigdel deltok på medlemsmøtet fra sitt kontor på Lillehammer. Foto: Skjermdump fra videolink

Vegvesenets avdelingsdirektør for utekontroll, Kjetil 
Wigdel, satte av tid til å møte NLF-folket i et digitalt med-
lemsmøte den 10. mars. Her presenterte han ferske kontrolltall 
og svarte på en rekke spørsmål fra både organisasjonen og 
medlemmene. Han kunne også avsløre at de nå har risikoklas-
sifisering på mange tusen transportbedrifter, både norske og 
utenlandske.

Kontrollstatistikk 2020
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representasjon på utenlandske vogntog 
som får feil, mangler og gebyr, og også 
bruksforbud, sier Wigdel.

Han forteller også at en del av bruksfor-
budene i statistikken handler om at Veg-
vesenet i stadig større grad holder tilbake 
toakslede trekkvogner dersom vær- og 
føreforholdene tilsier at disse kjøretøyene 
vil kunne få problemer.

– Som mange vet godt: Det utstyret som 
brukes av utenlandske vogntog er veldig 
ofte toakslede trekkere. De er vanskeligere 
å komme frem med i Norge. Det gjør at vi 
holder tilbake en del av dem når vi er ute 
og har kontroller under vanskelige vær- og 
føreforhold. I dag har vi for eksempel folk 
ute i Kristiansand fordi det er dårlig vær 
der nede, og vi vet at på E39 mot Stavan-
ger blir det problemer.

Når det kommer til kjøre- og hviletids-
brudd, er statistikken mer negativ for de 
norske sjåførene. De får oftere avdekket 
brudd som det både ilegges gebyr og an-
meldelser for, sammenlignet med sine 
utenlandske kollegaer.

Kabotasje og lønnsdokumentasjon
Wigdel ble også utfordret på en rekke 
punkter fra publikum. Forbundsleder Tore 
Velten viste til NLF-Magasinets oversikt 
over kontroll av kabotasje og reaksjoner 
mot ulovlige forhold i slik type transport, 
som ble publisert i forrige nummer. Der 
påpekte han de store forskjellene fra kon-
trollplass til kontrollplass, og lurte på hva 
avdelingsdirektøren mente om dette.

– Det er helt klart forskjeller, og jeg skal 
ikke si at noe av det ikke skyldes kompe-
tanse. Det handler om hvor mye man ar-
beider med temaet. Men det handler også 

mye om hvor transportene går. En del av 
det som avdekkes i Oslo-området er trans-
port som har endret ankomststed under-
veis. Men etter at vi ble en avdeling som 
dekker hele landet, har vi bedre anledning 
til å jobbe likt med alle kontrollørene, både 
når det kommer til å dele kunnskap og 
arbeide likt.

Flere medlemmer hadde også sendt inn 
spørsmål knyttet til håndheving av all-
menngjort lønn. Vegvesenet fikk nylig 
myndighet til å samle inn dokumentasjon 
på vegne av Arbeidstilsynet. De var inter-
essert i å finne ut hvordan dette samarbei-
det fungerte i praksis.

– Det er fortsatt sånn at det er Arbeids-
tilsynet som kontrollerer dette, men vi har 
myndighet til å innhente dokumentasjon 
som skal overleveres til dem. Vi har gjen-
nomført et pilotprosjekt hvor vi har sett på 
hvordan denne dokumentasjonen kan 
samles inn med tanke på personvern og 
systemer. Det er der vi er nå, og vi har ikke 
rullet ut i full skala ennå. Men dette jobbes 
det med.

Risikobasert kontroll i praksis
Et annet gjentagende spørsmål fra med-
lemmene var knyttet til Vegvesenets risi-
koklassifisering av transportbedrifter: 
Hvordan fungerer det, og hvordan kan 
bedrifter som har fått en høy risikoklassi-
fisering gå frem for å rette opp i dette?

– Risikoklassifisering er noe som er 
kommet gjennom EU. Det dikterer at 20 
prosent av firmaene i risikosystemet skal 
være røde, 50 prosent skal være gule, og 30 
prosent skal være grønne. Det er noen 
kompliserte formler som ligger til grunn 
for hvordan disse fordeler seg i praksis.

Det skal ligge rundt 14 700 foretak i 
Vegvesenets risikodatabase per dags dato.

– Av disse er 7 800 utenlandske foretak. 
Men her har vi riktignok noen utfordrin-
ger knyttet til registrering av firmanavn, så 
det reelle antallet er sannsynligvis tre til 
fire tusen.

Dersom det er lenge siden et transport-
selskap er kontrollert, vil dette også spille 
inn på hvorvidt kjøretøyet tas ut til kon-
troll.

– Det er en egen score som går på tid, 
med vekting som avhenger av hvor mange 
år det har vært siden foretaket sist ble kon-
trollert.

Wigdel forteller at den overordnede sco-
ren til et foretak i databasen baserer seg 
blant annet på kontroller av kjøre- og hvi-
letid og teknisk tilstand på kjøretøy, med 
ulik score avhengig av graden av brudd.

– Og så har vi i tillegg laget en gjennom-
snittsscore for firmaet. Har det vært alvor-
lige brudd tidligere, vil den være rød. I 
løpet av flere kontroller vil totalscoren av-
gjøre om en jobber seg nedover mot grønn 
igjen.

DIGITALT: Kjetil Wigdel deltok på medlemsmøtet fra sitt kontor på Lillehammer. Foto: Skjermdump fra videolink

STORT RIGG: Det ligger mye jobb bak gjennomføring av et digitalt medlemsmøte. Foto: Knut Gravråk
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VLANTANA NORGE-SAKEN:

– Jeg tror jeg kan si at den regelen om hvor 
fort en dom skal komme, den kommer til 
å bli brutt, fortalte tingrettsdommer Hans 
Christian Koss i Øvre Romerike tingrett 
i de avsluttende minuttene på rettssakens 
siste dag, før partene gikk hver til sitt. Han 
viste da til domstolenes hovedbestemmel-
ser om hvor raskt en dom skal kunne for-
ventes besluttet, som i utgangspunktet er 
to uker.

Har kjempet i motvind
I løpet av rettssakens 28 dager har en lang 
rekke vitner – de aller fleste på saksøkersi-
den – blitt hørt. Politiet, Statens vegvesen, 
Arbeidstilsynet, Skatteetaten, revisorer, 
tidligere ansatte og oppdragsgivere har alle 
pekt på at det sannsynligvis har foregått 
omfattende arbeidslivskriminalitet i virk-
somheten. Detaljer fra den pågående straf-
fesaken mot Vlantana Norge har også blitt 
kjent, deriblant indikasjoner på bevisde-
struksjon, innrømmelser om forfalskning 
av dokumentasjon, trusler og press mot 
ansatte og ikke minst systematisk bruk av 
fiktive timelister.

Vlantana Norge har måttet kjempe i 
motvind fra dag én, og har i tillegg frem-
met sine synspunkter via en advokat som 
selv er anklaget av saksøkerne for å ha hatt 
en aktiv rolle i de påståtte ulovlighetene. 
Dette har sannsynligvis ikke hjulpet på 
troverdigheten, særlig da advokat Sandra 
Latotinaite måtte kaste kappen og stille 
seg i vitneboksen for å forklare seg som 
styremedlem i selskapet.

Enig om at det foreligger falske 
timelister
Partene er enige om flere forhold i saks-

komplekset, deriblant at sjåførene gjen-
nomgående har mottatt lønn beregnet ut 
ifra timelister som aldri reflekterte virke-
ligheten. 

– Underbetalingen har bestått i at sjåfø-
rene har fått betalt for færre timer enn de 
faktisk har arbeidet. Saksøkte har mani-
pulert deres timelister og nedjustert antall 
timer slik at utbetalt bruttolønn tilsynela-
tende så ut til å oppfylle minstelønnskra-
vet, fortalte Maria Theresia Thier i advo-
katfirmaet Andersen & Bache-Wiig i 
saksøkernes sluttinnlegg.

Partene er også enige i at fartsskriver-
grunnlaget som er fremlagt som bevis i 
saken, gjengir et korrekt bilde av kjøringen 
som er utført av sjåførene. Uenigheten er 
derimot stor når det kommer til omfanget 
av annet arbeid enn kjøring, hvordan det-
te skal dokumenteres og hvor stor vekt 
retten skal legge på bevis som ikke gjen-
speiles av fartsskriverdata.

Registrerte ikke «Annet arbeid»
Saksøkerne har fortalt om en kultur i sel-
skapet hvor sjåførene ble oppfordret til å 
ikke registrere «Annet arbeid», og i enkel-
te tilfeller skal de ha blitt gjenstand for 
irettesettelser av ledere dersom de likevel 
gjorde det. Som konsekvens av denne 
praksisen er det derfor saksøkerne som har 
bevisbyrden når det kommer til å sannsyn-
liggjøre mengden arbeid som er utført, 
utover selve kjøringen. Dette er forsøkt 
gjort underveis i rettssaken gjennom blant 
annet å vise til notater som er ført av sjåfø-
rene, håndskrevne timelister som er innle-
vert til arbeidsgiveren hver måned, samt 
vitneforklaringer fra tidligere oppdragsgi-
vere og Statens vegvesen.

Vlantana Norge hevder på sin side at det 
kun er data som er registrert i fartsskriver-
ne som skal legges til grunn for beregning 
av eventuelle erstatninger. De ønsker der-
med ikke at sjåførenes egne notater og 
håndskrevne timelister skal vurderes av 
retten som bevis for faktisk arbeidstid, og 
de vil heller ikke at det skal legges vekt på 
utsagn fra sjåførene selv, oppdragsgivere 
eller sakkyndige.

Stort sakskompleks
I en tvist hvor partene står så steilt, er det 
ikke unaturlig at rettens vurdering vil ta 
tid. Det er tross alt snakk om 52 individu-
elle krav om erstatning, uttalelser og vit-
neforklaringer som både er sprikende og 
motsigende, for ikke å nevne et enormt 
antall dokumenter tilknyttet straffesaken 
som pågår parallelt med den sivile saken. 
På toppen av dette kommer vurderingen 
av hvorvidt eventuelle erstatningskrav skal 
rettes mot Vlantana Norge og dets kon-
kursbo, eller mot styreleder og tidligere 
daglig leder Vladas Stoncius Junior, som 
også er tatt inn som en part i søksmålet.

Tingrettsdommer Koss opplyste til par-
tene at man som tommelfingerregel kunne 
forvente rundt tre måneders behandlings-
tid ved en sak av et slikt omfang.

– Det er litt vanskelig å si når dom vil bli 
avsagt. Jeg vil anse så snart som mulig og 
i hvert fall i løpet av juni.

NLF-Magasinet og Lastebil.no kom-
mer tilbake med informasjon så fort det 
foreligger dom i saken.

Sivil rettssak over – dom 
forventes først mot sommeren

VENTER PÅ DOM: Den sivile rettssaken mot Vlantana 
Norge er nå avsluttet. Dom er forventet avgitt før 
sommeren, senest i løpet av juni. Illustrasjonsfoto: 
Stein Inge Stølen

Etter 28 lange dager i Øvre Romerike tingrett har partene nå fullført 
sine bevisførsler og prosedyrer, og forhandlingene er formelt avslut-
tet. I en vanlig sivil rettssak er hovedregelen at dommen skal kunne 
avsies innen to uker. Det vil imidlertid ikke være tilfellet i den om- 
fattende saken mellom 52 tidligere sjåfører og Vlantana Norge.

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no0
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Vi finansierer NLFs medlemmer!
Nordea har vært NLFs utvalgte finansieringspartner siden 2008. Hver dag jobber 
vi hardt for å sikre medlemmene så gode betingelser som mulig på finansiering av 
transportmateriell.

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

Kontaktperson Fylke Telefon e-post

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

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

Bård Røed Larsen 

Kristoffer Sletnes           
Vestfold og Telemark, Viken

92 22 77 84

98 42 93 24          

bard.roed.larsen@nordea.com 

kristoffer.sletnes@nordea.com

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

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

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

Tor Taksgaard

Knut Byrkjeland
Trøndelag

41 44 93 77

97 06 69 97

tor.taksgaard@nordea.com 

knut.byrkjeland@nordea.com

Hilde Varem

Gunnar Carlsen
Nordland, Troms og Finnmark

90 06 99 73

99 35 93 35

hilde.varem@nordea.com

gunnar.carlsen@nordea.com

Jan Egil Sandstad Key Account Manager 90 98 63 31 jan.egil.sandstad@nordea.com
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Region 1  Østfold og Oslo/Akershus

«Krisepakke» er nesten blitt 
et like kjent ord som korona 
det siste året. Storting og 
regjering har øst ut med 
milliarder av kroner til en 
lang rekke tiltak for å gjøre 
hverdagen enklere for  
næringsdrivende.

Ikke alle tiltakene treffer like godt, selv 
om de fleste er enig om at uten en bred 
politisk enighet om å bruke statlige mid-
ler, så ville alt sett veldig mye verre ut. For 
en tid tilbake ble vi kontaktet av Anne 
Kristine (Tine) Linnestad, stortingsre-
presentant og medlem i finanskomiteen 
for Høyre. Hun er i tillegg tidligere ord-
fører i Ski kommune, nå Nordre Follo, og 
opptatt av samferdsel og transport. Hun 
ville gjerne møte representanter for vår 
næring for å få bedre forståelse for utfor-
dringene vi sliter med.

Graarud, Solberg og Homlund
Vi tenkte det ville være greit å besøke 
noen som er opptatt av «klar tale», så før-
ste stopp var fylkesleder i NLF Østfold 
og lastebileier i mer enn 50 år, Erik Gra-
arud. Til tross for at Graarud holder til i 
snøfattige «Østfold», er han og medlem-
mene svært opptatt av vintervedlikehold 
og sikkerhet. To store snøfall denne vin-
teren førte til lettere kaos på to av landets 
mest trafikkerte Europaveier, E6 og E18. 
Begge går gjennom søndre del av Viken. 
Representant Linnestad fikk vite at ved-
likeholdet, sommer som vinter, er svært 
mangelfullt og at operatørenes motto ser 
ut til å være «for lite, for sent».

Kabotasje og kontroll
Bård Solberg i Ås er også en nestor i NLF 
med godt og vel 25 biler på veien, inklu-
sivt flere turer i uken til Sverige. Han 
bedriver med andre ord noe så uvanlig 
som grenseoverskridende transport. Sol-
bergs klare budskap var at kabotasjekjø-

ring, lovlig og ulovlig, er løpt helt løpsk 
og at myndighetene har mistet kontrollen. 
Det er ikke rimelig at enkelte utenlandske 
selskaper kjører rundt med trafikkfarlige 
biler, uten å betale sine avgifter og bøter 
og med sjåfører som knapt får lønn, mens 
norske transportører får kjøreforbud for 
den minste mangel. Vi vil ikke «ta» uten-
landske transportører, vi vil bare at Stor-
tinget sørger for like konkurransevilkår, 
var Solbergs budskap.

Arbeidsgiveravgift
Da Norge ble stengt ned for ett år siden 
var det som om garasjelemmen kom rett 
i fjeset på Geir Homlund, eier av Bærum 
Kranservice AS. Sammen med datter, 
medeier og daglig leder Helene Hom-
lund, driver han en anerkjent bergnings-
virksomhet i Asker, Bærum og Oslo. Geir 

er kjent for å være svært tydelig i sine 
uttalelser og de innkjøpte wienerbrødene 
la ingen demper på budskapet. Storting 
og regjering ber oss få folk i arbeid og de 
snakker mye om å holde folk unna per-
mitteringer og oppsigelser. Men hvis vi 
skal holde folk i jobb og sågar ansette fle-
re i disse tidene, så må avgiftene reduseres 
eller helst helt bort. Homlund mener sær-
lig arbeidsgiveravgiften er veldig tyngen-
de og fører til at arbeidsgivere ikke tør, 
eller makter, å ta folk inn i jobb.

Veldig nyttig
Stortingsrepresentant Tine Linnestad er 
så langt veldig fornøyd med besøkene. 
Hun har selv mange års erfaring som 
selvstendig næringsdrivende og hun har 
jobbet mange år som servitør. Sistnevnte 
yrkesgruppe sliter jo spesielt i disse tider. 
Hun setter pris på rette server og hun har 
lovet å spille NLF-medlemmenes baller 
inn og oppover i systemet, så får vi se om 
vi får større gjennomslag for våre ønsker 
og behov. Erfaringene våre med å få stor-
tingsrepresentantene ut i «virkeligheten» 
har gitt også oss mersmak. Og det er jo 
nok av partier og representanter å ta av, så 
kanskje dukker en av dem opp i nærheten 
av deg.

Bedriftsbesøk med Stortinget

J. KRISTIAN BJERKE jkb@lastebil.no0
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NLF region 1 har lenge jobbet hardt for å få gjenåpnet Oslo-
fjordtunnelen for alle vektklasser hele døgnet. Særlig har NLF 
Østfold presset på og vi var veldig raskt på ballen da tunnelen 
ble stengt.

Dette resulterte i at SVV raskt gjenåpnet for trafikk med vis-
se vekt- og lengdebegrensninger, men de lengste og tyngste 
bilene får ikke kjøre gjennom tunnelen morgen og ettermid-
dag. Dette har naturlig nok skapt store problemer, både med 
transportplanlegging, kjøre- og hviletid og forutsigbarhet.

Flere ganger underveis er lyset kommet på i den berømte 
tunnelen, for like raskt å slukke igjen. Gjenåpningen er blitt 
utsatt og utsatt og foreløpig siste hinder har vært de lokale 
brannvesenene i Asker og Follo. I tillegg til en lang rekke til-

leggskrav fra brannetatene, er det et krav at det må gjennom-
føres en brannøvelse før alt blir normalt og åpent igjen. Denne 
var berammet tidligere i år, men det kjente Covid 19-viruset 
satt en effektiv stopper for gjennomføringen. SVV og branne-
tatene prøver imidlertid på nytt og NLF Oslo & Viken er invitert 
til å delta som observatører i øvelsen. Dette gleder vi oss til og 
vi ser frem til normal drift av denne svært viktige tverrforbin-
delsen i fylket vårt.

Lys i enden 
av tunnelen?

VI FÅR 
DEG DIT.
Uansett føre.

→ flom.no

Den velkjente BLÅMANN kjettingen er 
nå mer slitesterk enn aldri før. Det betyr 
at den er sterkere. Det betyr at den er 
tryggere. Det betyr at den får deg dit 
du skal. Uansett føre.

Den spesialutviklede herdemetoden 
gjør det mulig for oss å lage en kjetting 
som beholder sin slitestyrke lenger 
enn andre kjettinger som er basert på 
tradisjonelle herdemetoder. Vi kaller det 
BLÅMANN HERDING

Les mer på www.flom.no

Vår beste BLÅMANN 
noensinne

Flom Kjetting as
Stokkevannveien 17
Stathelle, Norway
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Region 2  Innlandet

– Vi mener vi har faglig utbytte av å være 
medlem i NLF, sier Arvid Grimstad (51) 
og trekker fram noen eksempler:

•   Man blir godt oppdatert på det som 
skjer i næringen.

•   NLF har mange gode ressurspersoner 
som fronter viktige saker for oss. Et 
eksempel lokalt: Ved endring av Lin-
flåkrysset midt i Gausdal, ble krysset 

utvidet en god del etter innspill fra 
NLF og testkjøring med lokale med-
lemmer.

•   Vi har også stor nytte av å bruke NLFs 
kvalitetssystem KMV.

•   Vi tror at det å være sertifisert som Fair 
Transport-bedrift blir stadig viktigere 
med tanke på våre kunder.

– Dere har jo vært med i NLF i mer enn 
70 år. Er det tradisjon eller behov?

– 70 år er lang tid. Det har nok vært beg-
ge deler. I dag er vi ikke i tvil om at vi skal 
være medlem. Vi prøver å bruke NLF 
aktivt. Vi har hatt god nytte av flere fra 
NLF i forbindelse med våre sjåførmøter. 
Spesielt i forbindelse med Enova-prosjek-
tet vårt. Dette har bidratt til økt opp-
merksomhet på miljø og økonomi i vår 
bedrift. Vi ser at det gir resultater. Vi har 
også benyttet bedriftsrådgivernes kunn-

Dyretransportør Magne Wangen fra 
Alvdal har tre lastebiler. Han er krystall-
klar på at det er viktig å være medlem i 
Norges Lastebileier-Forbund: – Jeg har 
selv erfart at jeg får god hjelp når jeg 
trenger det – og skjønner nesten ikke at 
lastebileiere tør å stå utenfor NLF.

Magne eier Wangen Transport AS. 63-åringen har 
sittet bak rattet hele sitt yrkesaktive liv. Først som 
ansatt sjåfør, siden 1995 har han fraktet levende dyr 

i Østerdalen til de nærmeste slakteriene. I 2006 fikk 
han muligheten til å kjøpe bedriften og har siden den 
gang vært medlem i NLF.

– I alle år har jeg sett at organisasjonen gjør en 
god jobb på mange områder - både lokalt og sentralt. 
I 2020 måtte jeg også to ganger be NLF om hjelp. 
Begge sakene løste seg. Vi kan selvsagt gjøre mye på 
egen hånd, men vi har ikke tid til å drive med alt i en 
hektisk hverdag. Vi har sunn fornuft og praktisk 
sans. Vi kan mene mye om mangt, men vi trenger 
støtte for å finne fram til de riktige folkene, få fram 
korrekt budskap og få saker løst raskere. Når noe 
skjer, er NLF ekstra gode å ha i ryggen, sier Magne.

Steinsprut og førerkortbeslag
Han forteller om de to sakene som rammet Wangen 
Transport AS i 2020. I mai kjørte en av de tre bilene 
hans gjennom et anleggsområde samtidig som en-
treprenøren utførte en vaskeoperasjon. Det førte til at 
en stein ødela frontruta. Sjåføren stoppet, men fikk 

– Vi har god 
nytte av å være 
NLF-medlem

KRANBIL: Grimstad har hatt mange oppdrag i forbindelse med E6-                      utbyggingen. Her settes lysene opp.

I over 70 år har Grimstad-familien vært medlem i NLF. 
Lastebilbedriften i Gausdal er fortsatt i fin utvikling. Og 
daglig leder Arvid Grimstad er ikke i tvil om at næringen 
trenger en sterk organisasjon i ryggen.

NLF gir en liten lastebileier 
stor trygghet

GUTTORM TYSNES hedopp@lastebil.no0

NY BIL: Magne Wangens sjåfør Erik Felde med 
Volvo FH 540 som ble tatt i bruk i 2019. (Foto: 
Volmax)
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skaper om kjøre- og hviletid og bruk av 
skrivere. Av og til trenger vi også advo-
katbistand fra NLF.

– Medlemsavtalene er ofte inngangen 
til NLF for en del lastebileiere. Men hva 
tenker dere om betydningen av NLFs 
innsats for bedre rammevilkår?

– Klart det er en fordel å ha en stor 
medlemsorganisasjon i ryggen. Vi vil be-
rømme NLF for å gjøre bransjen synlig i 
media. Spesielt vil vi fremheve direktør 
Geir A. Mo og forbundsleder Tore Vel-
ten. Vi er også meget godt fornøyd med 

jobben NLF i en årrekke har gjort i vår 
region. Du nevnte medlemsavtalene. Vi 
bruker flere av dem: If, Cirkle K, Telenor 
og Bekken og Strøm.

Startet i 1939
Transportbedriften ble etablert av Sigurd 
Grimstad i 1939. Gründeren startet med 
en to år gammel Chevrolet og etter hvert 
en Horck med 4-hjulshenger. Den gan-
gen var det dårlig med bilveger i bygda. 
Senere ble det Bedford, Mercedes og etter 
hvert de svenske merkene. Tvillingene 
Ola og Tor ble med på laget. Så valgte Tor 
bussbransjen, mens Ola ble partner i fa-
rens firma. Han styrte lastebilbedriften i 
40 år. Firmaet har tatt steg for steg – og 
har fått en sterk posisjon i Gausdal kom-
mune.

– Vi har selvsagt hatt våre motbakker 

og har passet på å ikke vokse for fort. 
Rundt 1970 hadde vi fire-fem biler  
og kjørte mest grus for Vegvesenet og  
private. Etter hvert ble det kranbiler,  
materialbiler, melketankbiler og spesial-
transport. Vi har også egne grustak,  
gravemaskiner, hjullastere og veghøvel.

Olas datter Birgit har overtatt som  
styreleder, og har med seg Tone, Ola og  
Arvid i styret.

48 biler
I dag har Grimstad 48 lastebiler i daglig 
drift og transporterer det meste bortsett 
fra kjøl/frysevarer. I tillegg har bedriften 
to grustak i Gausdal og på Fåberg.

Selskapet har de siste årene hatt fin 
omsetningsutvikling og positive resulta-
ter. Omsetningen for 2020 passerte  
97 mill. kroner.

bare beskjed om å kjøre videre for å hindre kø.
– Det var ingen tvil om hva som skjedde. Hell i uhell 
var det at steinen traff en solid lastebilrute. Hvis den 
hadde gått inn sideruta på en personbil, kunne det 
blitt mye mer alvorlig. Likevel tok det tid å få løst 
saken. Jeg fikk etter hvert hjelp av NLF Innlandet og 
vi fikk en akseptabel avtale med entreprenøren.
Verre var det da Magne var uheldig og kjørte av vegen 
i oktober.

– Jeg hadde slitt med magesmerter noen dager. 
På tur hjemover fikk jeg akutte smerter. Før jeg fant 
et sted jeg kunne stoppe, mistet jeg bevisstheten, 
kjørte av vegen og stoppet mot noe småkratt. Kan 
godt si at det var en litt dårlig parkering med tom bil 
uten at noe mer skjedde. Etter flere dager på syke-
huset fant helsepersonellet ingen feil med verken 
hjertet eller hodet. Legen kalte det dessverre bevisst-
hetstap med ukjent årsak. Da er det yrkesforbud i to 
år for en profesjonell sjåfør, forteller Magne.

NLF-advokatene
Jo mer han grublet, jo vanskeligere var det å forstå 
avgjørelsen. Før han ble utskrevet fra sykehuset, ble 
det påvist at han hadde hatt en tarminfeksjon. E. 
Coli hadde utløst magesmertene, som til slutt ble så 
ille at han besvimte. Etter råd fra NLF Innlandet kon-
taktet han NLFs advokater og Synnøve Lovise Torske 
tok saken. I løpet av noen dager ble Magne oppringt 
av politiet med en beklagelse: Det var gjort en feil. 
Han skulle få førerkortet tilbake.

– Jeg er 63 år. Uten lastebillappen må jeg avvikle 
firmaet. Jeg er enormt takknemlig for den hjelpen jeg 
fikk, sier Magne.

En næring i utvikling
Magne Wangen driver en bedrift med tre lastebiler, 
tre ansatte og god økonomi. Han er optimist og vet at 
samfunnet trenger vår næring.

– Nortura er avhengig av et transportkorps som 

utfører jobben langs vegen. Nortura har vært en god 
oppdragsgiver som er i sterk endring. Det har vært en 
rivende utvikling bare på de 25 årene jeg har kjørt 
levende dyr. Fra små og enkle biler til påbygg med 
flere etasjer. Slakterier er nedlagt og kjøreturene blir 
lengre. Jeg forstår at samfunnet endrer seg og at 
spillereglene kan bli justert. Wangen Transport AS vil 
gjerne være med videre.

– Og fortsatt som NLF-medlem?
– Helt riktig. NLF gjør en viktig jobb i vegsaker, 

med rammevilkår for næringen generelt og ikke 
minst når det gjelder spørsmål knyttet til korona. Der 
har det vært enormt bra informasjon. Jeg leser ikke 
alt som kommer, men prøver å følge med på nyhets-
brev, medlemsbladet og noen ganger på lastebil.no. 
Dessuten er jeg med på årsmøter. Det er trivelige og 
nyttige møter med gode kollegaer, avslutter Magne.

KRANBIL: Grimstad har hatt mange oppdrag i forbindelse med E6-                      utbyggingen. Her settes lysene opp.

OMTALE: GD hadde et flott oppslag i forbindelse med 
80-årsjubileet. Tvillingene Ola og Tor har jobbet med 
lastebiler og busser nesten hele livet.

KLASSEROM: Arvid Grimstad viser fram klasserommet i 
det nye administrasjonsbygget fra 2018. Her kan møter 
og YSK gjennomføres på «hjemmebane».
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Region 3  Buskerud, Vestfold og Telemark

Strukturendringen på 
veieiersiden har ført til at 
fylkeskommunene har fått 
ansvar for en betydelig større 
del av veinettet i Norge. Nå 
ser dette ut til å kunne skape 
problemer for fremkomme-
ligheten for modulvogntog.

Enkelte fylkeskommuner legger seg på en 
restriktiv linje med hensyn til åpning for 

modulvogntog. Det går ikke automatikk 
i ordinær åpning i tømmerbilvegnettet og 
det blir argumentert med at mange veier 

og broer ikke vil tåle belastningen av tyn-
gre og lengre kjøretøy.

NLF er på sin side opptatt av at det må 
være en logisk funksjonalitet i veinettet, 
og at det må være mulig å komme inn til 
industriområder og andre viktige områder 
for næringslivet, fra hovedveiene som Sta-
tens vegvesen har åpnet for kjøring med 
modulvogntog på.

Arbeidsgrupper i de tre fylkesavde-
lingene i NLFs region 3 har gått grundig 
gjennom vegkartene og gitt innspill til 
fylkeskommunene om næringslivets be-
hov for tilrettelegging for modulvogntog. 
Fylkesstyrene og Vikenrådet har også 
fulgt opp.

Oslofjordtunnelen har i 
lang tid vært stengt for  
tunge kjøretøy av brannvern-
hensyn. 

Planlagt brannøvelse og gjenåpning i fe-
bruar ble utsatt på grunn av pandemiopp-
blomstringen i regionen. Nå er det beram-
met nye tidspunkt for fire brannøvelser i 
mars.

Cato Løkken er Statens vegvesen Øst 
sin direktør for drift og vedlikehold. Han 
bekrefter at det går mot en løsning på si-
tuasjonen som NLF har engasjert seg 
sterkt i. Statens vegvesen har blitt enige 
med brannvesenet om tiltak for å kunne 
åpne tunnelen for alle kjøretøy hele døg-
net. Det skal anskaffes noe utstyr og gjen-
nomføres øvelser før tunnelen blir åpnet, 
og dette skjer ifølge Løkken fortløpende.

Fullskalaøvelse
Nødetatene skal gjennomføre såkalte full-

skalaøvelser. Det innebærer at det vil fore-
gå inne i tunnelen hvor det vil utspille seg 
et planlagt scenario. Fullskalaøvelser har 

som mål å være så realistiske som mulig og 
gjennomføres i reell tid. I dette tilfellet vil 
de foregå gjennom hele natten.

I scenariet som skal utspille seg i Oslo-
fjordtunnelen er det brann i et kjøretøy, og 
andre kjøretøy og personer som befinner 
seg i tunnelen blir fanget i røyk. Represen-
tanter fra transportnæringen vil være in-
volvert i forbindelse med brannøvelsene.

Fylkeskommuner vanskeliggjør 
fremkommelighet for modulvogntog

Mot løsning for Oslofjordtunnelen

VURDERER STREKNINGER: F.v.: Morten Utengen, Per Einar 
Sand og Per Erik Bjurstrøm fra NLF Buskerud gjennomgår 
veikart for å vurdere modulvogntogstrekninger. Foto: Roy 
N. Wetterstad

REALISTISK: Fullskalaøvelser skal avholdes i Oslofjordtunnelen. Foto: Anine Kalmo Larsen, Statens vegvesen

BEKREFTER LØSNING: Cato 
Løkken er direktør for drift og 
vedlikehold i Statens vegvesen. 
Foto: Statens vegvesen

ROY N. WETTERSTAD rnw@lastebil.no0

ROY N. WETTERSTAD rnw@lastebil.no0
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Statens vegvesen er i dialog med den private 
eieren av Furulund Kro og Motel for å få til 
driftsavtale og asfaltering av døgnhvileplass-
området.

Furulund er eneste offisielle døgnhvileplass 
i gamle Vestfold fylke. Eierne av plassen har 
satset stort på tungtransportmarkedet, og ser 
frem til å kunne utvikle stedet til å bli enda 
bedre tilrettelagt for tungtransportsjåfører.

Statens vegvesen Sør sin avdelingsdirektør 
for drift og vedlikehold, Stein Roger Nilssen, 
bekrefter at de har hatt møte med Furu-
lund-eieren. De er optimistiske med tanke på 
å få til et formelt samarbeid som blant annet 
vil innebære asfaltering og driftsavtale for døgnhvileplassområdet.

Eieren har vist betydelig vilje til å tilrettelegge for tungtransportvirksomhet 
slik at sjåfører kan få sin lovpålagte hviletid. Blant annet har de satt opp toalett 
som er åpent for sjåførene hele døgnet. I tillegg kommer matserveringstilbudet 
og gode rekreasjonsmuligheter i området.

Ønsker asfaltering av Furulund Tre lokalavdelinger 
har blitt til én i 
Drammensregionen
Etter en lang og omfattende prosess 
ble det den 13. februar gjennomført 
sammenslutning mellom Lier og 
Hurum Lastebileierforening, Dram-
men Lastebileierforening og Kongs-
berg/Eiker Lastebileierforening. Bjørn 
A. Eriksen blir avdelingens første 
leder.

Den nye sammenslutningen har 
fått navnet Drammen og omegn 
Lastebileierforening. Bjørn A. Eriksen 
ble valgt til lokalavdelingens første 
leder med Per Arne Yri som nestleder. 
For øvrig består styret av Kjetil Holth, 
Steffen Gulliksen, Kjetil Søhus, Stian 
Portaas og Nermin Duric.

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 4  Agder og Rogaland

Torsdag 4. mars hadde NLF 
Rogaland og Telemark et 
møte med Statens vegvesen 
angående tungbilkolonne 
over Haukeli.

Vi fikk presentert noen faktaopplysninger 
og sammenligninger med Hardangervidda.

Det blir veldig spennende å se på veien 
videre og se om vi får den løsningsorien-
terte linja, eller om det er «perfekt som 
det er og vi kan ikke gjøre noe bedre-lin-
ja» som gjelder i framtidige møter. Vi var 
enig om å ha en videre dialog og et møte 
med flere der vi skal ha «økt oppetid for 
tungbil over Haukeli» som målsetting for 
møtet. Og implisitt i den teksten ligger 
det i alle fall forbedringer.

Hva det vil innebære er vanskelig å si, 

men målet er i alle fall helt tydelig. I den-
ne sesongen har det vært nesten 500 timer 
med stengte veier over fjellet og det holder 
ikke mål. Det gir altfor dårlig forutsig-

barhet. I tillegg har Vegvesenet lovet oss 
et raskt og oppklarende møte i forbindel-
se med at de stenger tunneler og har ko-
lonnekjøring over fjellet til sommeren

Møte med Statens vegvesen 
om tungbilkolonne

DISKUTERER TUNGBILKOLONNE: Fra venstre: Stein-Roger Nilssen, Ingmar Ulvenes og Roy N. Wetterstad. Foto: Reidar 
Retterholt

REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no0

Bymiljøpakken på 
Nord-Jæren
NLF Rogaland, Havner i Stavanger, Logistikk-
foreningen og NHO LT har levert et tungt notat 
til Rogaland fylkeskommune om viktigheten 
av Transportkorridor vest. Det gjelder i første 
rekke strekningen fra Risavika og nordover. Vi 
er bekymret for at denne strekningen kan bli 
«ofret på bussveiens alter».

Med den godsveksten som kommer fram 
mot 2050 og med satsningen som er i Risavi-
ka havn, samt for å flytte gods fra vei til sjø 
(strekninger over 30 mil) vil strekningen på 
sikt bli en flaskehals for næringstrafikken.

Transportkorridor vest, Ålgård – Hove, 
Tverrforbindelsen og Smiene – Harestad må 
prioriteres i Bymiljøpakken. Hvis ikke vil 
næringstrafikken bli stående i kø sammen 
med hyggetrafikken.

Næringslivet i Stavangerregionen skal 
gjennom store omstillinger og da er vi avhen-
gig av en infrastruktur som er tilrettelagt for 
vekst.

Vegdirektøren er tydelig på at 
Ytre ringvei bør bygges først
Vegdirektør Ingrid D. Hovland var under NLFs medlemsmøte 10.02. tydelig på hvilken rek-
kefølge man bør bygge veiene i Kristiansand. I og med at vegdirektøren tidligere har vært 
sjef for Nye veier AS og vært med å bygge opp selskapet, kjenner hun problemstillingen 
bedre enn de fleste.

På direkte spørsmål svarer hun at Ytre ringvei bør bygges først. Hun svarer utfyllende at 
det er viktig for avlastningen på et lite område i sentrum.

– Det handler om å ha en fornuftig rekkefølge, fortalte hun.
Hun mener iveren fra politikere til å få på plass en bypakke kan være større enn viktig-

heten av å se helheten og få på plass rekkefølgebestemmelser. Her ser vi altså et eksempel 
der politikk fullstendig overstyrer argumenter fra vegdirektøren.

Iveren fra lokale politikere i Kvadraturen til å få på plass en bypakke, overskygger utbyg-
ger sin mening om hvilken rekkefølge det bør bygges i.

Nå er vi ikke mot en utbygging av Gartnerløkka, det må være helt klart. Men NLF Agder 
og Rogaland sitt mandat er ikke byutvikling. Vårt engasjement i saken dreier seg om 
gjennomgangstrafikken. Vi er opptatt av flyten mellom Øst- og Vestlandet og gjennom 
byen. Da blir rekkefølgen viktig for NLF.

Så Ytre ringvei først!
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Da er det på tide å slutte og grue seg 
til årsoppgjøret!

Vi har både verktøyet og 
informasjonen du trenger for å komme 
i mål på 1-2-3.

Kom i gang allerede i dag - så kan du 
nyte våren uten å stresse du også.
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Driver du en liten 
bedrift?

Prøv gratis i 30 dager på visma.no/eaccounting

Nasjonal 
Transportplan (NTP)
Ny NTP er på trappene. Den som kommer nå i 
vår skal gjelde fra 2022 – 2033, med ny revi-
sjon om fire år.

Det er et veldig viktig dokument for oss. Det 
er viktig at Nye veier AS får beholde sitt tempo 
slik at vi får firefelts motorvei mellom Oslo og 
Stavanger. Dette er den strekningen i Norge 
som frakter desidert mest gods.

E134 over Haukeli har vært et satsnings-
område inn mot NTP. Det blir en gedigen ned-
tur om vi ikke får en ny Røldalstunnel. Det er 
et mareritt å kjøre via Røldal hver gang man 
skal over fjellet, spesielt vinterstid.

RV13, 9 og 41 trenger også utbedringer. 
Spesielt er rassikring på RV13 viktig å gjøre 
noe med. I vinter har situasjonen langs veien 
vært helt uholdbar.

NTP bør også legge sterkere føringer for 
veiprosjektene i Bymiljøpakka på Nord-Jæren. 
Først og fremst med hensyn til E39, Tran- 
sportkorridor vest og Tverrforbindelsen.

Modulvogntog: Nye 
veilister 1. april
Nå er de fleste riks- og europaveier åpnet 
for modulvogntog (MVT).

NLF i Rogaland og Agder har sammen med 
andre organisasjoner sett på hvilke veier som 
er aktuelle og som kan gi fordeler for konkur-
ransekraften til næringslivet i regionen. Det er 
ikke nødvendig å åpne en vei for MVT hvis det 
neppe kommer til å kjøre en bil på 25,25 meter 
på veien. Det må være fordi næringslivet i regi-
onen ikke skal miste sin konkurransekraft. Om 
du vet om en industribedrift som kan styrke seg 
med et godt samarbeid mellom transportør og 
bedriften bør det absolutt vurderes.

Når det investeres i utstyr for MVT vil det 
også øke kostnader. Det er økte innkjøpspriser, 
høyere driftsutgifter, mer slitasje, dyrere vedli-
kehold med mer. Det er viktig at totalregnestyk-
ket for alle parter blir bedre. Hvis ikke, får MVT 
på fylkes- og kommunale veier motsatt effekt.

Det kommer nye veilister ca. 1. april. Om du 
har strekninger som vi bør arbeide for å åpne, 
er det bare å ta kontakt med et styremedlem 
eller rr@lastebil.no / 90773207.

Nye veier AS
Noe av Nye veier AS sin styrke er at det kun er 
totale bevilgninger som er under politisk sty-
ring. Den enkelte strekning som skal bygges 
ut skal ikke styres politisk, men av styret i Nye 
veier AS.

Det skal være samfunnsnytte som ligger til 
grunn for utbyggingen. Dette gjør at det er 
vanskelig for sittende minister å «sende en 
hilsen hjem» via Nye veier AS. Vi kan gjerne 
innrømme at vi noen ganger ønsket at en mi-
nister bare instruerte Nye veier AS: Bygg fer-
dig Ytre ringvei! Men da har jo ikke Nye veier 
en misjon lenger.

Det er lov stille spørsmål ved modellen for 
beregning av samfunnsnytten, men vi må 
ikke tilbake til at Nye veier AS skal bygge etter 
politisk styring.

Med politisk styring av Nye veier AS mister 
de mye av sitt mandat. I dag må lokale politi-
kere være med å legge forholdene til rette for 
at strekninger blir konkurransedyktige. De 
kan ikke bare legge på en tunnel her og et to-
planskryss der. Det skal være mest mulig vei 
for pengene og det drar vi nytte av. Nye veier 
AS har heller ikke en Sareptas krukke.
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Region 5  Vestland

Med dispensasjon fra 
Vegdirektoratet har nå de 
fleste flaskehalser på tilråde-
lige fylkesveier i fylket blitt 
testet med modulvogntog. 
Torstein Ottem, nestleder i 
Norges Lastebileier-Forbund 
i Møre og Romsdal, har stilt 
opp med vogntog og kjørt 
praksistest på mange veier.

NLF har hatt et samarbeid med Statens 
vegvesen i forbindelse med åpning av vei-
er for modulvogntog type 1 og 2 samt 24 
meters vogntog. De veiene som er aktu-
elle for åpning er allerede i dag godkjent 
for tømmertransporter inntil 24 meter og 
60 tonn. NLF har forsøkt med vedtak fra 
samferdselsutvalget å få åpnet veier tidli-
gere i år. Vi har nå fått bekreftet at åpnin-
ger vil skje ved oppdatering av veglisten 
som publiseres 1. april 2021.

Mange av de «største» fylkesveiene 
vil åpnes
Det som har vist seg er at teoretiske mo-
deller ikke alltid stemmer med det prak-
tiske. Resultatet av anbefalingene fra de 
praktiske testene er at mange av de «stør-
ste» fylkesveiene åpnes for nevnte vogn-
tog. Under de praktiske testene er det 
også avdekket både små og store tiltak 
som må gjøres for at veier skal bli åpnet. 

Mange plasser er både vi og fylket enig 
om at åpning ikke er tilrådelig før utbe-
dringer utføres. Ett eksempel på dette er 
stopp ved Moa rundkjøring på FV64 i 
Hustadvika kommune.

Resultat av flere flaskehalser
Rundkjøringa på Sunndalsøra og Meisal-
stranda gikk uten problemer, men Tjelle-
kleiva må utbedres med enkle tiltak. Gjen-
nom Molde by gikk det som forventet. Der 
blir det ikke tillatelse. Den første flaske-
halsen som ikke kunne passeres var rund-
kjøringa fra Elnesvågen til Eide. Der ble 
det stopp. Det var også problematisk fra 
fylkesvegen fra Aurosen til Malmefjorden 
når man skulle inn på fylkesvei 64. Veien 
videre over Atlanterhavsvegen, Averøy og 
til Kristiansund gikk uten problemer, selv 
om det var litt trangt i rundkjøringa inn til 
riksveg 70. Også til industriområdet i 
Kristvika, og terminalkaia på Høgset i 
Gjemnes gikk det uten problem.

Honnør til fylket
Vi ønsker å gi all honnør til fylket som 
har tatt med transportnæringen og har 
hørt på våre råd og meninger. Samarbei-
det har gitt mersmak og det legges opp til 
at NLF skal bistå fylket flere praktiske 
tester fram til neste oppdatering av veglis-
tene som kommer 1. oktober. Det er der-
for viktig at dere som er medlemmer fort-
setter melde inn deres ønsker til NLF. 
Om dere ikke har sett film av testkjørin-
gen til T. Ottem Transport AS, anbefales 
det å gå inn og se den på NLF sin Face-
book-side. Filmen har allerede hatt over 
90 000 visninger.

Nå åpnes tilrådelige fylkesveier for 
modulvogntog i Møre og Romsdal

GODKJENT: Her forserer modulvogntoget fra T. Ottem Transport AS den første hindringen på strekningen, en rundkjøring i 
Sunndalsøra sentrum, uten problemer. Foto: Aura Avis

FLASKEHALS: Ved rundkjøringen på Moa ble det bom 
stopp. Foto: Heidi Rudaa

HEIDI RUDAA hrt@lastebil.no0

Lite imponert over Boreal på fergestrekningen Molde-Vestnes (E39)
Den 1. januar 2021 tok Boreal over fergestrekningen Molde-Vestnes. Mange medlemmer i 
NLF Møre og Romsdal er lite imponert over innføringen av det nye fergeselskapet. De har 
siden oppstarten hatt store utfordringer. Det er gamle ferger som blir satt inn og hyppige 
utskiftninger av ferger. Det har vært mye trøbbel, tekniske problem og innstillinger som har 
preget de to første månedene. Dette gir konsekvenser for transportnæringen. NLF jobber 
derfor for å få bedret dette, men håper mye av dette bare er oppstartsproblemer.
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Fra 20. desember 2020 ble deler 
av 24-meters tømmerveinettet 
åpnet opp for modulvogntog og 
24-meters vogntog. Så hva betyr 
det for næringslivet i Vestland? 
Relativt lite, dessverre.

I Vestland er det kun deler av riksveinettet og 
europaveinettet som er åpnet opp for mo-
dulvogntog og 24-meters vogntog. En kan 
fra 20. desember 2020 kjøre til/ fra Vestland 
via E39, E16, E134, Rv7, Rv15 og Rv5 for å 
nevne noen. Det er også mulig å kjøre mel-
lom byer og tettsteder i Vestland, men det 
hjelper lite når en ikke kommer helt frem til 
viktige industri- og terminalområder i fylket. 
På enkelte strekninger er det kun tillatt med 

en totalvekt på 50 tonn, eksempelvis E39 
mellom Romarheim og Oppedal.

I tillegg er det få eller ingen omkjørings-
muligheter dersom veistrekninger som er 
åpnet opp for modulvogntog og 24-meters 
vogntog blir stengt.

For næringslivet i Vestland er dette en 
håpløs situasjon som reduserer deres kon-
kurranseevne. I tillegg er det et spørsmål om 
miljø. Bruk av modulvogntog og 24-meters 
vogntog kan fjerne CO2-utslippene med 15-
30 prosent, avhengig av hvor godt vi klarer å 
utnytte kapasiteten på disse vogntogene.

NLF jobber sammen med Vestland fylkes-
kommune og kommuner i fylket for å finne 
løsninger slik at også veistrekninger som 
ikke er en del av 24-meters tømmerveinett 
kan bli åpnet opp for modulvogntog og 
24-meters vogntog, noen muligens allerede 
fra 1. april i år. Dette er helt avgjørende si-

den det i dag er kun en liten del av 24-me-
ters tømmerveinettet i Vestland som har eller 
vil få betydning for andre enn tømmerindus-
trien.

Blant transportører i Norge er det delte 
meninger om modulvogntog og 24-meters 
vogntog. Noen mener disse vogntogene ute-
lukkende er til fordel for transportkjøper, 
mens andre mener disse vogntogene blir en 
«vinn-vinn» for både transportkjøper og 
transportør.

Vestland fylkeskommune, Statens vegve-
sen og NLF vil prøve å få til testkjøring med 
modulvogntog i løpet av mars måned på ut-
valgte kommunale- og fylkeskommunale 
veier. Hensikten er å avdekke eventuelle 
«flaskehalser» som må utbedres før aktuelle 
veistrekninger åpnes opp for modulvogntog 
type 1 og 2, samt 24-meters vogntog.

Modulvogntog – til glede eller besvær?

JAN OVE HALSØY nlfvest@lastebil.no0
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Region 6  Trøndelag

Vi må erkjenne at vi bor i et 
vinterland og dermed må vi 
innrette oss deretter. For at 
samfunnet skal fungere er vi 
avhengig av en god infra-
struktur hele året. 

For de fleste av oss innebærer dette at ve-
gene blir brøytet og strødd gjennom vin-
teren. Det handler ikke bare om nærings-
livets behov for fremkommelighet og 
forutsigbarhet, men like mye den enkeltes 
sikkerhet i hverdagen. Hensynet til liv og 
helse må gå foran. Dette koster selvsagt, 
men ser man kostnytte for samfunnet, så 
vil man se at det koster mer å ikke priori-
tere vinterdrift. Forsinkelser og produk-
sjonstap i næringslivet rammer oss alle. 
Redusert verdiskaping fører til reduserte 
bidrag til fellesskapet. Man må også se på 
kostnadene samfunnet har ved ulykker. 
Det vil være liten trøst i å spare noen kro-
ner på vinterdrift, dersom kostnadene ved 
ulykker overskygger det hele. Hvis man 
med å strø mindre oppnår en økning i 
antall lårhalsbrudd, da vil jeg si at man 
har spart seg til fant.

Når det gjelder bruken av salt, så er det 
mange meninger om dette. I hovedsak 
mener jeg at saltbruk er en dårlig løsning. 
De fleste med meg, ønsker seg et godt 
«gammeldags» vinterføre. Selvsagt har 
man forståelse for at det ved enkelte vær-
hendelser vil være hensiktsmessig med 
noe salting. Denne vinteren har vi opp-
levd lange perioder med stabilt og kaldt 
vintervær, noe som skulle tilsi godt vin-
terføre. Dessverre opplever vi at saltingen 
har tatt overhånd og ved flere anledninger 
har vi sett salting i temperaturer ned mot 
20 minusgrader. Resultatet blir våte og 
grisete veger som fører til at bilene blir 

innkapslet i saltlake. Forbruket av vindus-
spylervæske er formidabelt. Ulempene 
med saltingen er langt større enn forde-
lene.

Vi opplever at saltingen fører til at si-
devegene ofte blir veldig isete og glatte. 
Når vi kjører på saltet veg, vil vi også ta 
med oss saltet ut på sidevegene. Her vil 
derimot saltkonsentrasjonen avta, noe 
som fører til at virkningen av saltet blir 
redusert. Det som skjer er at saltet tiner 
opp i overflaten, noe som etterlater seg 
vann på vegene. Dette vannet fryser raskt 
til is, noe som ikke er bra for trafikksik-
kerheten. Det er det samme som skjer når 
vi vanner en skøytebane. Her bruker man 
saltblanding for å oppnå verdensrekorder. 
Det er nok mange som har opplevd at 
bilen ikke tar styring i slike områder, selv 
om temperaturene tilsier at friksjonen 
burde være på topp. En annen side ved 
dette er det faktum at saltet påfører bilene 
skader. Spesielt utsatt er bremse-
systemene, noe som er til stor bekymring 
med tanke på trafikksikkerheten.

Det er alltid enkelt å kritisere, men det 
er også viktig at man kommer med forslag 

til forbedringer. Mitt forslag til hvordan 
vi bør gjennomføre vinterdriften blir der-
for:

For det første må saltbruken reduseres 
kraftig, både av hensyn til trafikksikker-
heten og kostnadene ved reparasjoner av 
bilene. Det er også et spørsmål om miljø. 
Det er ikke bra for vegetasjonen eller dy-
relivet. Forskning viser også at ferskvann-
skildene påvirkes negativ av saltingen. 
Saltingen fører også til ødeleggelser av 
vegene og ikke minst rørledningene som 
tar unna saltvannet. Dette medfører 
unødvendige utgifter for samfunnet, med 
andre ord dårlig samfunnsøkonomi.

Vinterdriften må organiseres på en an-
nen måte. Dagens organisering er etter 
min mening ikke hensiktsmessig. Det er 
for mange involverte i driftskontraktene, 
noe som fører til at det blir knappet på 
ressurser for dem som utfører vinterdrif-
ten ute på vegene. Resultatet blir færre og 
dårligere tiltak, noe som igjen rammer oss 
alle. Brøyting og strøing er praktisk ar-
beid som krever riktig kompetanse og 
utstyr. Da må pengene brukes der jobben 
gjøres, ikke i kontorlokalene.

Vinterveger i 
vinterland: Systemfeil

ROAR MELUM rm@lastebil.no0



Den 1. februar var det  
duket for nok et AMO- 
kurs. Denne gangen hadde 
vi gjennomført uttaks- 
intervjuene ved hjelp av 
Teams. Selvsagt ble ikke 
dette det samme som å møte 
folk fysisk, men det gikk 
veldig fint.

Det var en meget motivert gjeng som 
møtte til første skoledag på Wright Tra-
fikkskole. Her venter 29 uker med hardt 
arbeid før man er ferdig utdannet yrkes-
sjåfør. Gjennom hele utdanningen vil 
man fokusere på gode holdninger og rik-
tig adferd. Dere vil nok høre fra elevene 
etter hvert som praksisperiodene kommer 

og de skal ut og finne seg bedrifter. Husk 
at dette er en unik måte å rekruttere be-
driftens neste sjåfør på. Her får man mu-

ligheten til å bli kjent med folket før man 
eventuelt ansetter. Vinn-vinn for alle 
parter.

Nye sjåfører på vei

KORONATILTAK: Selv om pandemien herjer, så gjennomføres våre AMO-kurs. Bunnbind og antibac blir nok fast utstyr 
under kurset. Foto: Roar Melum

ROAR MELUM rm@lastebil.no0

Årsmøter
Februar ble en hektisk måned med mye møtevirksomhet. Det ble gjennomført 
årsmøter i samtlige lokalforeninger, hele 13 i tallet.

Grunnet pandemien ble alle årsmøter gjennomført på Teams, noe som gikk 
over all forventning. Noe lavere deltakelse, men så er vi da heller ikke en IT-næ-
ring. Uansett ble det gode møter med gode diskusjoner rundt aktuelle temaer.

Ekstra hyggelig var det at statsminister Erna Solberg «deltok» på alle årsmø-
tene. Hun hadde sørget for en videohilsen som vi startet årsmøtene med. Det 
var med stolthet vi mottok ros for det flotte arbeidet vi gjør. Landet er helt 
avhengig av at vi holder hjulene i gang, noe regjeringen og det norske folk er 
svært takknemlige for. Hun fremhevet også vår innsats for vegbyggingen i 
Trøndelag, samt at vi går foran i arbeidet med å få folk som står utenfor arbeids-
livet, inn i arbeidslivet. Her siktet hun til vårt langvarige samarbeid med NAV, 
noe som har gitt oss over 450 yrkessjåfører.

Nok en gang ble vinterdrift det heteste temaet under møtene. Rapporter om 
stadig dårligere forhold ute på vegene, gjør folk frustrerte og sinte. Man opple-
ver at sjåfører gruer seg for å utføre jobben sin. Tilbakemeldingene fra våre 
medlemmer som holder på med vinterdrift, er at også de er frustrerte over 
forholdene. Man blir rett og slett «vingeklippet» innenfor kontraktene, noe som 
medfører at det blir umulig å innfri når værhendelsene inntreffer.
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Region 7  Nordland, Troms og Finnmark

Statens vegvesen har eta-
blert et «driftsstøttesenter» i 
Bodø. Denne etableringen 
har, på tross av pålegg om 
hjemmekontor og smitte-
vernregler, blitt gjennomført 
i februar i år.

Dette er en innovasjon hvor etaten skal 
samkjøre de store mengdene data som er 
tilgjengelig, for å skape en større forståelse 
for utfordringene og mulige tiltak.

Vi har behov for å skape felles situasjons-
forståelse, både innad i organisasjonen og 
med driftsentreprenørene våre. Det krever 
at vi kjenner tilstand og aktiviteter på riks-
veinettet i sanntid og kan sette sammen 
informasjon på tvers av fagmiljøer som 
opererer med hver sine dashbordløsninger, 
sier avdelingsdirektør Tore Lysberg

Driftstøttesenteret skal ikke være en er-

statning for veitrafikksentralene (VTS), 
men en tilleggsfunksjon som bedre og mer 
målrettet kan treffe tiltak når behovet mel-
der seg. Dette skal gjøre det mulig for 
VTS å gi trafikantene bedre og ikke minst 
tidligere informasjon.

Driftsstøttesenteret er i bunnen bare et 

rom fullt av skjermer som viser informa-
sjon fra alle de ulike aktørene. Her kan 
medarbeidere fra de ulike fagmiljøene set-
te seg sammen og nyttegjøre seg den in-
formasjonen som er tilgjengelig – både for 
konkrete situasjoner, men også for å ut-
vikle smartere løsninger for veidrift.

Driftsstøttesenter i Bodø

FRANK LAURITZ JENSEN flj@lastebil.no0

Det nærmer seg påske, og tiden for 
gjenoppstandelse. Det er gledelig at 
medlemmer i Salten-området opplever 
et savn etter den lokalavdelingen som 
ble nedlagt for knappe to år siden. Det 
var et sterkt ønske om en faglig- og 
sosialmøteplass som var grunnlaget for 
engasjementet. Salten er et område 
hvor lastebilnæringen har mange utfor-
dringer, med fergeforbindelser, vektre-
striksjoner, rekruttering , kursavvik-
ling med mer.

På tross av Covid-19 og smittevern-
regler, greide initiativgruppen å samle 
det antall medlemmer som pandemi-
reglene tillot. Disse medlemmene ble 

enige om å reetablere avdelingen i Sal-
ten og stiftelsesmøte og årsmøte ble 
berammet til 24. februar 2021.

Stiftelsesmøtet ble gjennomført med 
et knippe medlemmer samlet på 
Transport-Sentralen på Fauske, samt 
at et titalls medlemmer var deltagende 
på «Teams». Det ble umiddelbart etter 
stiftelsesmøte gjennomført årsmøte. 

Årsmøtesakene ble gjennomført i hen-
hold til NLFs vedtekter og ble avsluttet 
med valg. Lokalavdelingens styre be-
står av:

• Formann Kjell-Fredrik Solberg

• Nestformann Rolf Alsos

• Styremedlem Morten Amundsen

• Styremedlem Sten Hilling

• Styremedlem Trond Eriksen
Den nyvalgte formannen samt ad-

ministrasjonen utarbeider dokumente-
ne for registrering i NLF-systemet, 
samt i Brønnøysundregistrene.

Lokallaget i Salten gjenoppstår



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



60 NLF-MAGASINET 2021 • NR 2

60
09.04

Thomas Lunde, 1734 Hafslundøy
Enbilseier Thomas Lunde fra Hafslundsøy utenfor Sarpbsborg startet sin karriere i 1986. I dag kjører han med 
sin Mercedes Actros skapbil i distribusjonskjøring for B.H. Ramberg på Langhus og er tilsluttet Oslo Transport-
sentral. På fritiden tar han gjerne en runde golf eller går tur med hunden Rex.

70
28.04

Trond Weum, 3340 Åmot
Da Trond Weum startet kjøringen i 1971, var det med en Volvo N84 tippbil i transport for Vegvesenet og 
kommune. I dag har han to Volvo FMX i drift med transport av grus, pukk og stein for bygg- og anleggsnærin-
gen. Han har også hatt noen verv i NLFs lokalforening gjennom årene. Det er ikke bare på jobben han leker med 

svenske biler. På fritiden holder han liv i en 1970 Volvo N84, lik den han startet karrieren med, og en sjelden Volvo PV 544 
Sport fra 1964 med ekte gromlyd fra doble SU-forgassere.

75
19.04

Olav Erik Nygaard, 3579 Torpo
Olav Nygaard er et kjent navn for mange NLF-ere, siden han i 17 år var daglig leder i Hallingfrakt. Men 
kjøringen begynte allerede uka etter han var konfirmert i 1960, og han har derfor over 60 år i næringen bak seg. 
To år etter debuten satt han bak rattet og fikk trent armmusklene på en Volvo Viking tippbil uten servo på 

anleggskjøring. I 1964 kjøpte han sin egen bil, en 57-modell Austin, og satte i gang sin karriere som lastebileier. Siden den 
gang har han prøvd seg i mange forskjellige transportformer, fra kommunal søppelkjøring til langtransport og stykkgods. I 
dag kjører han hovedsakelig budbil men kjører også daglig tippbil for Ål Gravedrift. Fritidsproblemer har han ikke, da han 
ved siden av jobben koser seg med både veteranlastebiler og -traktorer, en Tuk-Tuk, en gravemaskin og en bondegård.

75
10.04

Oddbjørn Hansen, 3243 Kodal
Etter fire år til sjøs gikk Oddbjørn Hansen i land i 1966 og satte seg bak rattet på en lastebil, da meg kjøring 
for diverse entreprenører. I 1975 startet han for seg selv med en Volvo N86 og har siden den gang vært innom 
tipp, kran og langtransport. I dag er han ute av lastebilhytta, men fungerer som vaktmester for Transportsen-

tralen Vestfold i Sandefjord. På fritiden tar han gjerne en tur i terrenget.

75
25.04

Sven Wilhelm Bakke, 4041 Hafrsfjord
I tillegg til en rikholdig transportkarriere som begynte allerede i 1964, med langtransport, varetransport og 
flytteoppdrag i inn- og utland, har Sven Wilhelm Bakke vært en viktig brikke i NLF avdeling Rogaland. I flere 
tiår var han styremedlem og regnskapsfører og han avtjente også en periode som formann. Styrevervet har han 

sagt fra seg, men regnskapsarbeidet har han fortsatt for avdelingen. I tillegg til dette driver han gjerne vedlikeholdsarbeid 
på hus og hytte på fritiden.

Jubilanter:

NB: Grunnet koronarestriksjoner har det ikke vært anledning til å hente ut fysiske brev som er sendt til NLF-kon-
toret, og disse har dermed ikke kommet med i denne jubilantutgaven. Vi beklager dette.



Alltid tilgjengelig, 
uansett hvor dagens 
arbeidsplass blir.

Les mer på Telenor.no/bedrift
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Jubilanter:

85 år

7.  Tor Aamodt, 1475 Finstadjordet

80 år

22.  Trond Hoveng Olsen, 2317 Hamar

75 år

1.  Marit Andersen, 1657 Torp

10.  Arnt Sætran, 6570 Smøla

10.  Oddbjørn Hansen, 3243 Kodal

16.  Helge Bjørnstad 7316, Lensvik

19.  Olav Erik Nygaard, 3579 Torpo

22.  Sverre Ludv. Nilsen, 3039 Drammen

25.  Sven Wilh. Bakke, 4041 Hafrsfjord

26.  Elling Westerås, 6216 Geiranger

70 år

4.  Jogeir Barlien, 7863 Overhalla

9.  Olav Jovall, 1870 Ørje

11.  Harald Pedersen, 2411 Elverum

20.  Jan Magne Kalleklev, 5282 Lonevåg

21.  Einar Stabæk, 3420 Lierskogen

28.  Trond Weum, 3340 Åmot

60 år

4.  Tore  Elstad ,2040 Kløfta

9.  Thomas Lunde, 1734 Hafslundsøy

11.  Nils Kjetil Voldmo, 2429 Tørberget

12.  Leif Torp, 3840 Seljord

15.  Kyrre Fineide, 8642 Finneidfjord

16.  Ole Henningsmoen, 1859 Slitu

18.  Egil  Andersen, 4885 Grimstad

20.  Eivind Karlstad, 1929 Auli

21.  Jan Olav Gjesdal, 4848 Arendal

50 år

5.  Håvard Nilsen, 4985 Vegårshei

5.  Morten Dalgaard Andersen, 
 3081 Holmestrand

6.  Per Olav Kjesbu, 7718 Steinkjer

7.  Bård Langeland, 5098 Bergen

12.  Svein Erik Hansen, 3940 Porsgrunn

13.  Oddmund Hjørnegård, 
 1615 Fredrikstad

19.  Erling Grødem, 4362 Vigrestad

20.  Frank Sebulonsen, 9308 Finnsnes

21.  John Jarle Sikkerbøl,  
 1914 Ytre Enebakk

27.  Bjørn Saltvedt, 5535 Haugesund

Fødselsdager i april

Faste tilbud til 
NLF-medlemmer

Synsundersøkelse inkl. digitalt 
netthinnebilde og trykkmåling kr 490,-

(ordinær pris kr 740,-)

Førerkortundersøkelse inkl. attest kr 690,-  
(ordinær pris kr 840,-)



TK Internkontroll + AdmMit Light
= KOMPLETT LØSNING FOR DEG 

OG DIN BEDRIFT

HAR DU 
KONTROLL?

VÅR LØSNING GIR DEG:

OPTIMALISERING AV DRIFT
Forbedringsrelatert arbeid med mål 

om å bedre din lønnsomhet

KONTROLL
Full kontroll på din drift med bruk 

av gode verktøy

TRYGGHET
Ved kontroll fra Statens 

Vegvesen og Arbeidstilsynet

Ta kontakt for et godt tilbud: 
Svein Ove Vetrhus

salg@transportkompetanse.no
Tlf. 952 11 337

 



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 Einar Warloff Sand
Varlo 3, 3300 Hokksund 
Mobil: 90 68 05 69
e-post: pe-sand@gs-transport.no

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

Aov Transport AS
Telefon 90 52 04 38
Epost: tv@lastebil.no

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
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BILBERGING 

 Mobil E-post

Leder: Alv Ervik  95 87 69 08 aer@lastebil.no 

Fagansvarlig: Frank Lauritz Jensen 90 94 14 30 flj@lastebil.no 

Ressurspersoner:

NLF: Dag Nordvik  99 50 17 17 dn@lastebil.no 

Region 1:  Geir Homlund 92 85 78 76 geir@bkranservice.com 

Region 2: Ove Thoresen 93 24 20 99 post@bilberging.com 

Region 3: Dag Lie 90 57 66 41 d-li2@online.no 

Region 4: Gunnar Hunsbedt 95 25 70 00 gunnar@hunsbedt.no 

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

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

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

TEKNISK

 Mobil E-post

Leder: Kjell Haugland 91 13 53 00 kh@orland.no 
Fagansvarlig; Dag Nordvik 99 50 17 17 dn@lastebil.no 
Ressurspersoner: 
Region 3: Ivar Mustvedt 99 45 2 161 ivarmust@online.no 
Region 3: Jan-Petter Abrahamsen 95 19 94 46 semijan@online.no 
Region 5: Inge Råheim 91 66 57 57 inge@raaheim.no 
Region 5: Per Bortheim  95 11 45 30 per@bortheim.no 
Region 6: Arnt Egil Aune 91 39 69 69 ae@aune-transport.no 
Region 6: Kay Arne Kristiansen 90 77 16 36 kayarne@kristensenstransport.no 
(Ressursgruppene er knyttet til Teknisk faggruppe basert på sak)

RESSURSGRUPPE SPESIALTRANSPORT 65T+

 Mobil E-post

Leder: Kjell Haugland 91 13 53 00 kh@orland.no 

Fagansvarlig: Dag Nordvik 99 50 17 17 dn@lastebil.no 

Ressurspersoner:

Region 1: Thomas Aarnes 93 44 0 872 thomas@bulltrans.no

Region 2: Iver Grini  45 24 24 24 lamask@online.no

Region 4: Kai Werdal 90 16 15 55 kai@werdal.no

Region 6: Odd-Are Skogstad  97 03 8 702 odd.are.skogstad@proventransport.no

DISTRIBUSJON OG LANGTRANSPORT

 Mobil E-post

Leder: Bjørn Ivar Gunhildgard 90 03 54 40 big@lastebil.no

Fagansvarlig: Jan-Terje Mentzoni 41 50 67 80 jtm@lastebil.no

Ressurspersoner:

Region 1: Bård Solberg 90 78 22 12 bard@solbergtransport.no

Region 2: Ørjan Bråthen 98 21 56 08 orjan.brathen@martinsen.no

Region 3: John Erik Kjettorp 98 24 10 21 johnerik@dgm.no

Region 4: Ove Erik Vika 91 66 55 30 oveerik.vika@sr-group.no

Region 5: Nils Anders Larsen 90 03 52 18 nils-ala@online.no

Region 6: Oddbjørn Kristensen 90 77 43 67 oddbjørn@kristensenstransport.no

Region 7: Rune Holmen 91 79 86 92 holmtran@online.no

VINTERDRIFT

 Mobil E-post

Leder: Sverre-Jan Rønneberg 90 86 60 00 sjr@lastebil.no
Fagansvarlig: Thorleif Foss 41 40 35 99 tf@lastebil.no
Ressurspersoner:
Region 2: Arild Olsbakk 91 34 26 04 firmapost@olsbakktransport.no
Region 4: Roar Osen 90 59 00 59 roar@osentransport.no
Region 4:  Tore Sigmundsen 97 65 35 94 tore@sigmundsen.no
Region 5: Norman Hole 91 86 30 05 norman@hole-maskiner.no
Region 5: Arne Skulstad 96 50 88 70 post@hauglandtransport.no
Region 7:  Alf Erik Eliassen 90 12 38 35 alf-e-el@online.no

FAGGRUPPE FOR VAREBIL

 Mobil E-post

Leder: Hilde Natedal, Forbundsstyret 95 87 69 08 hn@lastebil.no
Fagansvarlig: Jan-Terje Mentzoni 41 50 67 80 jtm@lastebil.no 
Medlemmer:
Region 2: Kurt Moe 90 59 79 03 moes_transport@ohotmail.com
Region 3: John Erik Kjettorp 98 24 10 21 johnerik@dgm.no

Region 5: Paal Johannesen 91 15 52 00 paal@emd.as

DYRETRANSPORT (FORELØPIG)

 Mobil E-post

Leder: Øyvind Lilleby 90 54 33 10 ol@lastebil.no 
Fagansvarlig: Dag Nordvik 99 50 17 17 dn@lastebil.no 
Ressurspersoner:
NLF: Guttorm Tysnes 95 77 47 61 gt@lastebil.no 
Region 2 : Kjell Jon Nyløkken 90 06 61 99 kjell.jon@dyretransport.no 
Region 4: Egil Torgersen 99 24 06 64 e@rt-as.no 
Region 5: Frank Holene 97 55 88 34 frank@holene.no 
Region 6: Kennet Arntsen 90 08 29 47 arntsken@online.no

ADR

 Mobil E-post

Leder: Kjell Haugland  91 13 53 00 kh@orland.no
Fagansvarlig: Jone Klingsheim 46 85 81 40  jk@lastebil.no
Ressurspersoner :
Dag Nordvik 99 50 17 17  dn@lastebil.no 
Region 1: Tor Vidar Frydenlund 91 38 03 85 torvidar@ngtas.no
Region 2: Ørjan Bråthen 98 21 56 08 orjan.brathen@martinsen.no
Region 3: Audun Tandberg 90 53 12 98 audun@tandbergtrans.no
Region 3: Terje Grønaasen 99 20 78 08 terje@lgt.as
Region 3. John-Erik Kjettorp 98 24 10 21 johnerik@jekra.no 
Region 4: Jarl Kvam 90 55 25 18 jarl.kvam@litra.no
Region 4: Ove Erik Vika 91 66 55 30 oveerik.vika@sr-group.no

TØMMER

 Mobil E-post

Leder: Øyvind Lilleby 90 54 33 10 ol@lastebil.no 

Fagansvarlig: Dag Nordvik 99 50 17 17 dn@lastebil.no 

Ressurspersoner:

NLF: Guttorm Tysnes 95 77 47 61 gt@lastebil.no 

Region 1: Bjørn-Erik Unneberg 90 12 75 12 Bjorn.unneberg@gmail.com 

Region 1: Egil Haugen 90 95 78 52 egilh2@online.no 

Region 2: Frank Olav Korntorp 93 24 15 94 folako@online.no 

Region 3: Ivar Mustvedt 99 45 21 61 ivarmust@online.no 

Region 3: Ørnulf Warberg 91 88 50 45 warberg@trekk.no 

Region 4 : Dag Magne Grødum 90 82 97 93 marit@oddgrodum.no 

Region 5 : Gøran P. Kårstad 95 98 81 90 gpkarstad@gmail.com 

Region 6 : Gunni Kverndal Amundal 48 07 52 96 postmaster@kverndal.no
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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

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

91 89 63 30

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@gmail.com

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

post@hk-solberg.no
kjell@kjellnnilsen.no
kai@kjellnnilsen.no

krakk@online.no
har-rei@online.no

arnemara@online.no
frode.borven@kvamnet.no

andreas.skrede@transferd.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

Steinar Solberg
Kjell N. Nilsen
Kai Nilsen

Endre Krakk
Harald Reinertsen

Arne Marås
Frode Børven

Andreas Skrede

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

Innlandet

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder 

Rogaland

Hordaland

Sogn og 
Fjordane
 
Møre og 
Romsdal

Sør- 
Trøndelag

Nord- 
Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark



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!



71
90

3_
0 

If
C

A
 N

O

Ved din side når du trenger  
råd tilpasset ditt behov 

Du og dine ansatte skal alltid få den hjelpen dere trenger,
uansett om det gjelder en servicehenvendelse, skader eller råd

om forsikringsdekning og skadeforebygging.

Derfor har vi opprettet et eget VIP-nummer 21 49 71 69 for NLF-medlemmer, slik at du raskt får tak i oss dersom  
du skal gjøre enkle endringer i en forsikring, forsikre et nytt kjøretøy, eller lignende. Kundesenteret er åpent fra
08.00–19.00 og alle er NLF-sertifiserte spesialister. Alternativt kan du sende en epost til NLF@if.no.

- Sammen for tryggere transport
Ta kontakt med en av våre rådgivere på 21 49 71 69 for et uforpliktende tilbud.

Som kunde i If og NLF-medlem får du blant annet:

– spesialutdannede skadebehandlere som kun jobber
 med storbil og som behandler alle NLF-kunder
– prioritet hos verksted og partnere
– umiddelbar hjelp ved alle løpende behov, for eksempel 

til å stille garantier eller endre biler eller ansatte

– aktiv skadeforebygging, blant annet gjennom vårt
 opplæringsprogram Aktiv Sikkerhet
– fast rådgiver med lokalkunnskap
– egen VIP-telefon kun for NLF-medlemmer

I samarbeid med


