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Lytt til bilen din
Velg Scania når det er behov for service og tilsyn. 

Uansett hvor du befinner deg, kan våre verksteder stille fjern diagnose 
ved tekniske problemer. Vårt landsdekkende servicenettverk, med 
rask tilgang på originale deler, kjenner bilen din best.
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I forrige utgave skrev vi om NLFs planer for valgkampen. Som følge av en solid innsats fra forbun-
dets ansatte og tillitsvalgte over hele landet gjennomførte NLF en valgkamp som et hvilket som 
helst politisk parti misunner oss. I nær seks uker var vi på veien med vår «Fair Transport-tralle» og 
besøkte en rekke steder – fra Alta i nord til Arendal i sør. NLFs mål var ikke å samle støtte for en-
keltpartier, men å sikre at politikerne som skal sitte i regjering og på Stortinget neste periode 
kjenner til vår nærings utfordringer. Og ikke minst å få dem til å forplikte seg til å arbeide for løs-
ninger på disse.

I våre politiske debatter fikk vi utallige fagre lovnader fra alle politiske hold. Vårt mål ble til- 
synelatende oppnådd. Men politisk sympati har aldri vært en mangelvare for oss. Du finner neppe 
en politiker fra noe seriøst parti som ikke ser viktigheten av en levedyktig norsk transportnæring. 
Spesielt ikke etter at pandemiens herjinger en gang for alle viste alvoret i vårt gamle slagord: Uten 
lastebilen stopper Norge. Men politisk sympati skaper ikke endring. Til det trengs politisk handling. 

Da valglokalene stengte den 13. september hadde i overkant av tre millioner nordmenn gått til 
valgurnene. Da stemmene var talt opp, var det tydelig at det norske folk ønsket et skif te. Etter alle 
solemerker vil vi nå få en ny flertallsregjering bestående av Ap, Sp og SV. Når dette skrives, har de 
første sonderingene mellom de rødgrønne nettopp startet, og mange harde diskusjoner skal 
landes før en eventuell felles politisk plattform er på plass. Meningene om en ny rødgrønn regjering 
er mange og delte, men NLF er optimistisk på næringens vegne.

Partiene som nå forhandler om politisk plattform, har i opposisjon of te vært lydhøre overfor 
NLFs innspill. I løpet av de siste to stortingsperiodene har en rekke gode representantforslag blitt 
fremmet av ulike rødgrønne partier. Og selv om forslagene of test har falt i Stortingssalen, eller 
allerede var i ferd meg å gjennomføres av sittende regjering, har de rødgrønne som regel stemt 
samlet. Når disse partiene nå har flertall, er alt duket for at de samme forslagene tas opp av skuf-
fen igjen, og blir omgjort til forpliktende stortingsvedtak. Vår klare forventning er at deres enga-
sjement for vår næring ikke forsvinner når den politiske hverdagen tar til. For det har vi slettes ikke 
tid til.

Som følge av den vedtatte mobilitetspakken i EU vil endringer i det felleseuropeiske regelverket 
komme som perler på en snor i årene som kommer. Skal disse få ønsket ef fekt, må den nye regje-
ringen umiddelbart starte arbeidet med å rigge et ef fektivt kontroll- og sanksjoneringsregime 
som sørger for at reglene blir etterlevd. Et viktig nøkkelord her er digitalisering. Det må ryddes opp 
i lovverket, slik at all den nyttige informasjonen som allerede innhentes kan deles sømløst mellom 
de ulike kontrolletatene.

Fylkesveiene, som er i ferd med å råtne på rot, trenger et kjempeløf t. NLF har store forventninger 
til at dette arbeidet blir prioritert av den nye regjeringen, ikke minst med tanke på Senterpartiets 
tydelige profil. 

Og ikke minst har vi forventninger til at det grønne skif tet blir håndtert på en ansvarlig måte. 
Lenge har klima- og miljødebatten handlet om at partiene overbyr hverandres ambisjonsnivå. Den 
tiden må nå være over. 2030, når store kutt i våre klimautslipp skal være unnagjort, er kun ni år 
unna. Nå må de fagre ordene følges opp med politikk som gir reelle kutt. Da trengs målrettede og 
ef fektive incentiver som setter transportnæringen i stand til å kutte i utslippene, uten at de  
påføres urimelig høye kostnader og taper sin konkurransekraf t mot internasjonale aktører. 

Så vil garantert også denne regjeringen skuf fe på enkelte områder. NLF står klare til å være 
vaktbikkje på vegne av næringa. Politikerne skal ikke få løpe fra løf tene sine.
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Stortingsvalg 2021:

POLITISK SYMPATI: NLF og næringen vår får mye politisk 
sympati, nå gjenstår det å se hva den nye regjeringen kan 
levere. Foto: André Kjernsli
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Regjerings- 
skifte – godt 

eller dårlig nytt 
for transport-

næringen?
Utover sensommeren og  

høsten begynte ulike menings- 
målingene å tyde på at landet sto  
foran et maktskifte. Kun de mest 

optimistiske på den borgerlige siden 
trodde på fire nye år for Erna, men da 
stemmene var opptalt var det klart at 
hennes tid som statsminister er over 
for denne gangen. NLF-magasinet 

tok en prat med Geir A. Mo, adm. dir. 
i NLF, for å høre hva han tenker om 

de neste fire årene.
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Stortingsvalg 2021:

I disse dager sitter noen få 
representanter fra AP, som 
til tross for å ha gjort et av 
sine dårligste valg likevel  
ble landets største parti,  
SP og SV sammen på  
Hurdalsjøen Hotel. 

Målet er å komme frem til et regjerings-
grunnlag alle tre kan leve med, og som i 
så fall vil danne en sosialistisk flertallsre-
gjering som i første omgang skal sitte 
frem til 2025.

«Før valget sa du at ønsket deg forutsigbarhet 
etter valget, får vi det med dette valgresul-
tatet»?

–  Ja. NLF er godt fornøyd med resultatet 
av valget. Vi er ikke opptatt av hvilke par-
tier som får flertall så lenge de er oppda-
tert på og opptatt av de utfordringene 
som vår næring har. Slik sett konstaterer 
vi med tilfredshet at det kan se ut som 
om landet får en flertallsregjering, eller i 
alle fall en regjering er basert på et flertall 
i Stortinget. Det tror vi kan blir bra for 
næringen, selv om det ikke er alt 
de står for som vi kommer til 
å være fornøyd med, sier 
Geir A. Mo.

Forutsigbarhet er 
viktig
I forkant av valget var det 
mye snakk om at både 
MDG og Rødt kunne 
komme i en vippeposi-
sjon, men slik ble det 
ikke. Begge partiene 
opplevde stor frem-
gang, men det er 
slettes ikke sikkert 
at de får så mye 
innflytelse på poli-
tikken de nærmes-
te årene.

«Hva tenker du om at en ny regjering med 
stor sannsynlighet ikke vil være avhengig av 
disse partiene»?

–  At vi slipper MDG og Rødt 
i posisjon er jeg ikke redd 
for å si at vår næring 
kan være glad for å 
slippe. De mange 
politikerdebattene 
vi har hatt i valg-
kampen har vist 
oss at særlig MDG 
lever i en virkelig-
het som er langt 
unna den våre be-
drifter lever i. Vi håper 
at de demper idealismen 
sin og begynner å fokusere på 
en mer realistisk tilnærming til  
næringen.

«Så AP, SP og SV gir deg 
grunn til optimisme»?

–  De partiene som 
nå ønsker å danne 
regjering sammen 
har NLF et godt 
forhold til. Gjen-

nom mange år har 

vi både sentralt og regionalt snakket med 
sentrale politikere i alle partier. Vårt nett-
verk på vegne av næringen er godt og vi 

forventer at dette fortsetter også etter at 
en ny regjering er på plass.

Digitalisering må 
prioriteres

«Norges Lastebil- 
eier-Forbund har 
nettopp gjennomført 
en landsdekkende 
turné, hvor dialog 
med politikere som 

har ambisjoner om en 
plass på Stortinget var 

en viktig målsetning. 
Hva er du mest fornøyd 

med når du ser tilbake på tur-
neen»?

– På NLF-turneen gjennomførte vi 16 
politiske debatter med 94 politikere. Vi 
var innom et bredt spekter av temaer 
med spesielt søkelys på konkurranse- 
vilkår, veier og bærekraft. Men også  
behovet for effektivisering av kontrollene 
gjennom omfattende digitalisering og 
deling av data mellom etatene var et stort 
tema der vi fikk god respons hos poli- 
tikerne.

«Hva forventer du av den nye regjerningen 
når den begynner å virke»?

–  Jeg forventer at en ny regjering tar tak 
i og lager en god plan for hvordan vi kan 
gjennomføre dette nå når de nye reglene 
fra EU skal innføres i norsk rett. Skal de 
nye reglene, som NLF og samarbeids-
partnere har arbeidet med i flere år, ha 
noen effekt, må norske myndigheter ten-
ke annerledes om kontroller.

«Innebærer det også flere kontroller»?

– Både ja og nei. Å stå i veikanten å kon-
trollere dekk og kjetting er viktig for  
trafikksikkerheten, men i tillegg til dette 
må vi også i langt større grad en hittil 
kontrollere det en ikke ser – lønn og  
arbeidsvilkår, løyver, fraktbrev, kabotasje, 
osv. I dag er det for lett å slippe unna her, 
og skal vi få bukt med dette må vi digi- 
talisere mer og vi må dele mer 
data mellom etatene.

Vi er ikke opptatt av  
hvilke partier som får flertall  
så lenge de er oppdatert og 
opptatt av de utfordringene  

som vår næring har.

ANDRÉ KJERNSLI akj@lastebil.no0

ADMINISTRERENDE 
DIREKTØR I NLF: Geir A. 
Mo. Foto: NLF/Julie 
Brundtland.
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TRANSPORT & LOGISTIKK 2021

HOVEDSPONSORER: 

ARRANGØRER: 

I år kan vi friste med et spennende 
program med bl.a. følgende tema:
 

25.–26. oktober  •  The Qube, Gardermoen

• Regjeringens samferdselspolitikk de neste fire årene

• Vaksinelogistikken

• Godt arbeidsmiljø = bra business?!

• «Last mile» som førsteprioritet

• Fleksibel levering fra nettbutikkene

• Transportkjøperen som setter bærekraft høyest

• B2B og B2C – trender og strategi for fremtiden

• Nasjonal transportplan 2022-2033

• Hva kan transportbransjen lære av blockchain?

 
Transport & Logistikk 2021  er 
konferansen  du bare  må være med på! 
Påmelding: www.konferanse.info

25. og 26. oktober møtes 
hele transport- og  logistikk-
næringen på årets viktigste 
konferanse Transport & 
Logistikk 2021, på The Qube, 
Gardermoen.

Høstens største  og viktigste møteplass!

MT2107_Transport og logistikk ann helside.indd   1 09/09/2021   10:59
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Stortingsvalg 2021:

Ja til grønt skifte
«Miljø og det grønne skiftet sto tilsynelatende 
høyt på agendaen hos de aller fleste partiene 
i valgkampen. NLF benytter enhver anled-
ning til å fortelle at foreningen ønsker det 
grønne skiftet velkommen, men hva må til 
får at dette kan gjøres på en måte som er bæ-
rekraftig for transportnæringen»?

– Vi brukte også mye tid på CO2-avgift 
og klimakutt i politikerdebattene våre. 
Næringen vår vil stå i front. Vi vil ta i 
bruk ny teknologi. Det har vi alltid gjort, 
men vi må ha noe å skifte til! I dag har vi 
ikke det i tilstrekkelig grad, og da kan vi 
ikke ukritisk øke CO2-avgiftene som 
igjen vil bidra til økning i dieselprisen for 
norske transportører.

«Hva kan skje om dieselprisene og avgiftene 
øker»?

–  Dersom vi får en stor kostnadsøkning 
som våre konkurrenter ikke får, vi står i 
reell fare for å flytte flere transportopp-
drag ut av landet. Å få det nye flertallet 
på Stortinget til å forstå at vi ha en kost-
nadsutvikling på linje med våre konkur-
renter dersom vi skal opprettholde en 
lønnsom norsk transportnæring blir en 
viktig oppgave for NLF i tiden fremover. 
Det er viktig med stabilitet og forutsig-
barhet – vi må vite hva vi har å forholde 
oss til, og hva vi kan vente oss.

God smittehåndtering
«I løpet av hele koronapandemien var våre 
bedrifter vært ekstremt gode på smittehånd-
tering og sørget for at sjåførene stort sett holdt 
seg friske og kunne fortsette å levere varer. 
Har våre folkevalgte fått med seg dette»?

–  Dette har vi brukt mye tid på å få  
politikere til å forstå, og vi hadde skarpt 
søkelys på dette under valgkampen. Det-
te er veldig viktig for at de i neste omgang 
skal forstå hvor avgjørende det er med 
gode rammevilkår for vår næring.

Geir A. Mo understreker at dersom våre 
ansatte også hadde blitt syke og smitten 
hadde økt slik scenariene til FHI spådde, 
hadde landet gått fullstendig i stå. 

– Det er også slik at 40 prosent av våre 
bedrifter har utenlandsboende ansatte, og 
hadde til dels store problemer med å få 

sine ansatte inn i landet for å jobbe, noe 
som igjen gjorde at forsyningskjedene var 
svært sårbare, understreker han.

«Det kan nå se ut til at vi endelig er gjennom 
det verste av en pandemi som de færreste så 
for seg for bare et par år siden. Hva bør NLF 
og ikke minst politikerne ta med seg videre til 
neste gang noe lignende skjer»?

Tverrpolitisk sympati
– Erfaringene fra pandemien viser nok en 
gang hvor viktig det er med en lønnsom 
norsk transportnæring med flest mulig 
norskboende ansatte. Det er viktig for å 
sikre arbeidsplasser over hele landet, men 
like viktig er de av beredskapshensyn. 
Uten en norsk oppegående transport- 
næring når landet ellers går i stå og gren-
sene stenges, vil landet kollapse.

«Er det noe positivt du vil trekke frem etter 
å ha turnert landet i fem uker»

– Ja. Nok en gang har vi fått demonstrert 
hvor mye politisk sympati næringen vår 
har.  Det vi trenger mer av er politisk 
handlekraft, noe politikere fra samtlige 
partier har lovet oss i løpet av valgkam-
pen.  Vår jobb nå fremover er å følge opp 
løftene inn i Stortingets arbeid og ikke 
minst inn i den nye regjeringen!

Før valget ville ikke Mo gjette på hvem 
som blir vår neste samferdselsminister, 
men vi prøver igjen.

«Om vi sier Sverre Myrli (AP), Ola Borten 
Moe (SP) eller Geir Pollestad (SP)»?

– Da sier jeg at alle tre er politikere med 
mye kompetanse på samferdsel, og at 
NLF vil samarbeide godt uansett hvem 
det er som får jobben.

VÅR NESTE STATSMINISTER: Klarer Jonas Gahr Støre og hans kommende regjeringen å bedre hverdagen til transport- 
næringen? Foto: Stortinget



*Pris er inkl. frakt og lev.om.kost levert Lørenskog. Frakt- og leveringsomkostninger forhandler tilkommer. Rekkevidde opptil 330 km. Elektrisk rekkevidde avhenger av kjørestil, veiforhold, 
utetemperatur, varme/klimaanlegg og forhåndstemperering. Bilder er illustrasjonsfoto, utstyr kan avvike. Forbehold om trykkfeil. Importør Bertel O. Steen.

OPEL VIVARO-
FREMTIDENS EL-VERKTØY ER EN VINNER ÅRETS VAREBIL 2021

OPPTIL 330 KM REKKEVIDDE
100 kW HURTIGLADING
1000 KG HENGERVEKT  

NYE 
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Leksvik Transport AS:

Til tross for at både far og stefar drev i 
transportbransjen var det egentlig ikke 
Bjørn Cato Olsens plan å gå samme vei. 

– Blide 
sjåfører gir 
blide kunder

Da Bjørn Cato Olsen bestemte seg for å starte eget selskap 
skulle det være seriøst fra dag én. –  Jeg tenkte at dette fikk 
bære eller briste. Jeg skulle i hvert fall legge meg med god 
samvittighet hver kveld.

ANDRÉ KJERNSLI akj@lastebil.no0
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Han tok førerkort på lastebil i forsvaret, 
der han tilbrakte noen år i Telemarks- 
bataljonen. Han hadde blant annet to 
turer til Afghanistan.

– Det er trist det som skjer der nå, sier 
han ettertenksomt.

Etter forsvaret jobbet han i Lerstad-
grind Transport AS, som var hans nå 
pensjonerte stefar Kjell sitt transports-
elskap. To år senere, i 2013, startet de 
Leksvik Transport AS sammen. Nå eier 
Bjørn Cato selskapet alene, men uttryk-

ker stor takknemlighet til stefaren som 
har hjulpet han mye.

– Det begynte med emballasje- 
kjøring, en bil som gikk to skift, minnes 
Olsen.

Presset på pris
Etter hvert ble det også langtransport for 

Bring, og selskapet var fort oppe i 
totalt fem biler. Kunden de 

kjørte emballasje for 
hadde hele tiden 

utrykt tilfredshet 
med jobben Leks-
vik Transport 
gjorde, men be-
gynte likevel å 
presse selskapet 
på pris.

– Det ble vi ikke 
med på, så vi takket 

for samarbeidet. Vi 
ønsker å drive bære-

kraftig, og tar ikke jobber 
som betaler dårlig, sier den tid-

ligere soldaten bestemt.
Bjørn Cato Olsen er en mann som  

liker å ha orden i sakene. Selskapet er 
tariffbedrift, og er godt fornøyd med 
det. Selskapet ble innmeldt i NLF ved 
oppstart i 2013, og benytter Tacho  
Online. De er dessuten Fair Tran- 
sport-sertifisert. Med bare en person 
(han) på kontoret, har han stor hjelp i 
NLF-systemene han bruker. Han sparer 
både tid og penger.

– De ansatte setter pris på systemene 
vi bruker, og det merker vi godt på kva-
liteten på leveransene. Blide ansatte blir 
ofte til blide kunder, sier Bjørn Cato.

NLF-systemene skaper trygghet
Når det gjelder Tacho Online trekker 
han frem bruddrapportene spesielt. Han 
mener det er en stor fordel at bruddene 
er ferske i minnet til sjåførene når de skal 
se på dem.

– Sjåførene føler seg mye 
tryggere, og kommer til ute-

Vi har gode sjåfører 
i selskapet, de er navet 

i bedriften

TRIVES: – Medaljen er å se at de ansatte trives og 
fungerer i jobben, sier Bjørn Cato Olsen. Foto: André 
Kjernsli
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Leksvik Transport AS:

kontroller med bedre samvittighet, på-
peker 38-åringen.

Bjørn Cato kan fortelle at han har  
rekruttert halvparten av sine 
sjåfører via AMO-kurset 
som NAV Lerkendal 
kjører sammen med 
NLF. Han har også 
vært med å plukke 
ut kandidater til 
AMO-kursene.

– Jeg har veldig 
god erfaring med 
å ansette sjåfører 
fra dette kurset. 
Dessuten mener jeg 
at det er vår plikt å 
hjelpe folk ut i arbeidslivet.

Etter bruddet med emballa-
sjeleverandøren ble det bare kjøring for 
Bring frem til 2018. Da kom selskapet 
inn på COOP, og etter hvert ble det mer 

og mer distribusjonskjøring for de i 
Trondhjems-regionen. Olsen forteller at 
han per i dag har tre semitrailere og fem 

singelbiler på veiene. Selv har 
han lite tid til å kjøre selv, 

dagene går med til 
transportplanlegging 

på kontoret. Men 
han røper at han 
rett som det er 
savner livet på 
veien.

– Det tok litt 
tid, men nå har vi 

fått bra sving på 
dette. Både kunde og 

vi er fornøyde, smiler 
han.

Bedriftseieren fortelle at han  
liker å lede, liker personalansvaret og det 
å motivere folk. Dette henger kanskje 
igjen fra tiden i forsvaret. 

– Medaljen er å se at de ansatte funger- 
er og vokser i jobben.

Ta vare på sjåførene
Men hva er årsaken til at de driver  
såpass godt i selskapet nå. Er det noen 
hemmeligheter han vil dele? Bjørn Cato 
tenker seg litt om, men svarene som 
kommer inneholder ingen trylleformler.

– Vær fleksibel, men sørg for å tjene 
penger på de oppdragene du tar på deg. 
Og legg til rette for at sjåførene dine 
har best mulig forutsetninger for å le-
vere kvalitet. Så enkelt er det, sier små-
barnsfaren som snart skal hente i bar-
nehagen.

Samtidig mener han at ansvaret for å 
opprettholde kvaliteten i transportnæ-
ringen også faller på transportkjøperne.

– Jeg håper og tror at fler og fler 
transportkjøpere innser sitt ansvar, og 
velger transportører som driver seriøst.

Jeg mener at det  
er vår plikt å hjelpe folk 

ut i arbeidslivet

COOP: I de senere årene har Leksvik Transport og COOP utvilket et godt samarbeid. Foto: André Kjernsli
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Fem viktige uker på veien

Antall 
km kjørt:

8200



Fem viktige uker på veien NLFs transportturné i august og september viser 
mest av alt det store engasjementet som knytter 
seg til transportbransjen over det ganske land. 

TURNÉSTART: 11. august på Hadeland. Jens Olaf Rud (t.v.) og Roy 
Johansen har akkurat fylt diesel for første gang på turneen som 
etter fem uker endte på 8200 kjørte kilometer. Foto: André Kjernsli

Antall 
stoppe-
steder:

28
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–  Etter NLFs transportturné for fire år 
siden satt vi tilbake og var godt fornøyd 
med det vi hadde fått til. At vi skulle for-
søke å toppe det i år var et hårete mål, 
men desto hyggeligere da det viser seg at 
så skjedde, sier NLFs markedsdirektør 
Kjell Olafsrud.

NLF-traileren har tilbakelagt 8200  
kilometer, fra Arendal i sør til Alta i nord. 

Nesten 800 personer har vært inne på 
seminarene i tralla, det tallet ville ha vært 
godt over 1000 om det ikke hadde vært 
for restriksjonene som koronapandemien 
satte.

Viktige møter
Akkurat som i 2017 er noe av 
hovedmålet med å dra på denne 

Etter fem uker på veien tyder alt på at interessen for turneen 
og det arbeidet NLF driver med er minst like viktig som ved 
forrige stortingsvalg

ANDRÉ KJERNSLI akj@lastebil.no0

DEBATT: De politiske debattene har vært viktige for både NLF og de som stiller til valg. Alle foto: André Kjernsli.

Antall 
arrange-
menter:

60
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HÅNDSPRIT: Koronapandemien klarte ikke å sette en stopper for turneen.

TREFF: NLF deltok selvfølgelig på veteranlastebiltreffet i Jondal.DEBATT: De politiske debattene har vært viktige for både NLF og de som stiller til valg. Alle foto: André Kjernsli.

UBEHAGELIG: Hurtigtesting var 
 en del av turneen, her er det 

NLFs Amalie Vestbø Granheim 
som må til pers.

INTERESSE: - At media viser såpass interesse for turneen er et 
godt tegn, sier NLFs Kjell Olafsrud

ARENDALSUKA: Fullt hus og god stemning i samfunnsteltet på Arendalsuka.

Antall 
deltakere: 

770
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turneen å treffe stortingskandidater til 
årets valg. Dette er folk som kjenner sitt 
nærområde, men som i løpet av noen uker 
kanskje skal innta en av de 169 plassene 
på Stortinget. 

– De politiske debattene vi avholder i 
NLF-traileren er viktige. Vi merker at 
kunnskapen om transport er varierende, 
debatten gir oss i NLF en gyllen anled-
ning til å drive litt voksenopplæring, sier 
NLFs administrerende direktør Geir A. 
Mo som har ledet de fleste debattene.

I tillegg til politiske debatter har NLF 
arrangert transportkjøperseminar de  
fleste stedene på turneen. NLF har stilt 
med eksperter på feltet, alt fra juridiske 
spørsmål til tips om hvordan man som 
transportkjøper kan opptre for å mini- 
mere sjansen for at man gjør noe som i 
verste fall kan gi straffeansvar. 

Fair Transport skaper interesse
Fair Transport har blitt godt mottatt hos 
de transportkjøperne som har besøkt 
NLF-tralla, og det er gledelig å se at in-
teressen for denne sertifiseringen også 
øker blant NLF-medlemmene. 

Mange steder har transport-
kjøpere også vært oppe på  NRK: NLFs Geir A. Mo intervjues av NRK i Bodø.

BESØK: I Molde fikk NLF-tralla hyggelig besøk av en klasse fra en logistikk- og transportlinje.
STRØMMES: Alle debatter og seminarer ble strømmet 
direkte på nettet.

STREKK: Godt med en strekk i sola. Godværet forfulgte 
NLF-tralla på hele turneen.

Antall 
politiske 
debatter

16
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NRK: NLFs Geir A. Mo intervjues av NRK i Bodø. MOLDE: God stemning på Truckers Night hos Dekkmann i Molde.

BESØK: I Molde fikk NLF-tralla hyggelig besøk av en klasse fra en logistikk- og transportlinje.

Følgere av 
NLFs transportturné 

på Facebook:

35 000

Antall 
sjåfør-

frokoster
12

SANDNES: Avtroppende næringsminister Iselin Nybø (V) i 
forkant av den politiske debatten i Sandnes,
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podiet og presentert hva de gjør for å sik-
re at de på best mulig måte velger ut 
gode samarbeidspartnere på 
transport. – Det er både 
gledelig og viktig at 
NLF-medlemmenes 
kunder ser sitt an-
svar, og bidrar i 
kampen mot useri-
øsitet og dårlige 
arbeidsforhold i vår 
bransje, påpeker 
Olafsrud.

En reise  
tilbake i tid
På noen av stoppestedene på tur-
neen spiller NLF annenfiolin. Et godt 
eksempel på dette er veteranlastebiltreffet 
i Jondal. Oppe på et platå langs Hardan-
gerfjorden hadde treffet, som først ble 
arrangert i 2011, i år samlet drøyt 150 
veteranlastebiler. Stemningen var god, 
både blant lastebileierne og de mange 
som la luren innom for å se på de flotte 
doningene fra en ikke så altfor fjern tid.

Mange gjør en innsats
Det er ikke bare de som reiser landet 

rundt som fortjener et klapp på skulderen. 
Overalt NLF-traileren har ankommet 

møtes den av lokale NLF-med-
lemmer som hjelper til slik 

at arrangementene blir så 
gode som mulig. I fyl-
kes- og regionstyrene 
har det blitt jobbet 
knallhardt i forkant 
av og under de ulike 
arrangementene.

– At NLFs tran- 
sportturné ble så vel-

lykket som den ble 
skyldes i stor grad disse 

folkene, all heder til dem, sier 
Kjell Olafsrud.

Styrte unna pandemien
Underveis på turneen begynte signalene 
om at smittebølge tre var i ferd med å 
gjøre seg gjeldende å komme. NLF holdt 
løpende kontakt med sentrale og lokale 
myndigheter, og måtte bare avlyse ett 
eneste arrangement. NLF har tatt pande-
mien på alvor, besøkende har måttet  
registrere seg, bruk av håndsprit har vært 
påkrevet, og NLF-ansatte har tatt  
hurtigtester underveis.

Media viser interesse
Det er ingen tvil om at NLFs tran- 
sportturné vekker oppsikt, også blant uli-
ke medier i landet. Både NRK og TV2 
har vært innom for å snakke med sentra-
le medlemmer i foreningen, i tillegg til en 
rekke lokalaviser.

– Dette tar jeg som et tegn på at vi gjør 
noe riktig når vi legger ut på denne  
turneen, sier Olafsrud.

De politiske debattene  
gir oss i NLF en gyllen anled-

ning til å drive litt voksen- 
opplæring
Geir A. Mo

INTERVJU: TV2 vil vite hva NLFs forbundsleder Tore Velten mener om økte CO2-avgifter på diesel.

SAMTALE: Per Olaf Lundteigen (SP) i samtale med NLFs 
Geir A. Mo.

Politikere  
som deltok på  

debattene:  

94



Etter å ha vært i de nordligste landsdele-
ne deltok NLF på et seminar på verdens 
største messe for akvakultur-teknologi, 
Aqua Nor, i Trondheim. Her arrangerte 
vi i samarbeid med Sjømatbedriftene et 

seminar der vi satt søkelys på lakseavren-
ningsproblematikken. 

– NLF opplever at fiskeprodusentene, 
som er de som sitter igjen med gode mar-
giner, ikke er villige til å ta sitt ansvar. De 
skyver problemet over på transportleddet, 
som allerede sliter med å tjene penger på 

det de lever av. Dette er ikke greit, sa Geir 
A. Mo i sitt innlegg.

Unison enighet
Det skulle vise seg at han fikk støtte fra 
flere av de som deltok på seminaret.  
Kjetil Wigdel, som er avdelingsdirektør 
–  Utekontroll i Statens vegvesen, var  
tydelig på at produsentene måtte ta et  
betydelig større ansvar.

– Jeg etterlyser større vilje i oppdretts-
næringen til å ta i bruk løsninger som 
allerede finnes, sa han fra talerstolen. 

Wigdel kunne fortelle at omtrent en 
sjettedel, eller cirka 1000 bruksforbud per 
år, handler om fiskeavrenning. 
Han beskrev også hvilke  
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ANDRÉ KJERNSLI akj@lastebil.no0

På seminaret om ansvarlig sjømatransport i regi av NLF 
og Sjømatbedriftene var avdelingsdirektør i Statens vegvesen 
Kjetil Wigdel krystallklar.  – Jeg etterlyser større vilje i opp-
drettsnæringen til å ta i bruk løsninger som allerede finnes, 
sa han - Situasjonen er helt uakseptabel, supplerte Geir  
A. Mo i NLF.

JEVN TEMPERATUR: – Er fisken merket med et krav til jevn temperatur, skal dette følges, understreket Lise Rokkones fra Mattilsynet. Alle foto: André Kjernsli.

I strupen på 
oppdrettsnæringen
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Da lederen i Bastø Fosen 
hørte om NLFs transport- 
turné kom det sporenstreks 
en invitasjon til en fergetur 
utenom det vanlige. – Laste-
bilbransjen er en viktig 
kundegruppe for oss, fortalte 
administrerende direktør i 
Bastø Fosen, Øyvind Lund

På NLF-c ruise med Bastøyferga

begrensede sanksjonsmuligheter kon-
trollørene har, i praksis er det å gi sjåfø-
ren kjørenekt frem til at temperaturen i 
lasterommet er lav nok før ferden mot 
destinasjonen går videre –  eller til neste 
kontroll hvor den samme rutinen gjentas.

Etter å ha hørt beskrivelsene av hva 
våre kontrollører ser, har jeg en litt 
annen følelse når jeg går i fis-
kedisken. Jeg er også for-
bruker, påpekte han.

Alle har et 
ansvar
En av de andre 
som deltok på 
seminaret var, 
Lise Rokkones, 
seksjonssjef i Mat-
tilsynet. Hennes 
tilnærming til dette 
handlet om kvaliteten 
på fisken, og hun under-
streket at alle som har befatning 
med denne fisken har et selvstendig ansvar 
for den. Er fisken merket med et krav til 
jevn temperatur, skal dette følges, under-
streket hun. – Jeg synes det er pinlig at vi 
som sjømatnasjon sitter her og diskuterer 
dette, sa hun.

Det var NLF og næringsorganisasjo-
nen Sjømatbedriftene som arrangerte 
seminaret. I fellesskap har de to orga-
nisasjonene utarbeidet en bransjestan-
dard med 8 konkrete tiltak som skal 
bidra til mer ansvarlig transport også 
innen sjømatnæringen. Målet er også 
å få slutt på avrenningsproblematik-

ken fra fisketransporten.  
Det er gjort beregnin-

ger som viser at av-
renningen fra ett 

vogntog alene 
kan utgjøre opp 
mot hele 3600 
liter blodvann 
på veien.

– Vi er svært 
glade for sam-

arbeidet vi har 
med Sjømatbe-

driftene i denne sa-
ken. De er tydelig på at 

sjømatnæringen må gå for-
an og ta ansvar i denne saken og sør-
ge for at det kommer på plass konkur-
ransedyktige løsninger som sikrer 
ansvarlig transport og en slutt på av-
renningsproblematikken, avslutter 
Geir A. Mo.

AGUA NOR: – Hvorfor tar oppdrettsnæringen ikke mer ansvar for kvaliteten på transporten av varene sine, spurte 
Kjetil Wigdel i Statens vegvesen i seminaret på Aqua Nor.

Jeg synes det er pinlig  
at vi som sjømatnasjon sitter 

her og diskuterer dette
Lise Rokkones, Mattilsynet

ANDRÉ KJERNSLI akj@lastebil.no0

UTEN LASTEBILEN STOPPER 
NORGE: Slagordet på 
lastebilen i midten er fortsatt 
meget relevant.
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Fjerde september fikk NLFs turnégjeng 
anledning til å arrangere et politisk  
seminar i litt andre omgivelser enn el-
lers. Denne dagen skulle vi tilbringe om 
bord på en av de fem fergene som tran- 
sporterer folk og kjøretøy mellom Moss 
og Horten.

Om bord på fergen ble det utstilling, 
temainnlegg, politisk debatt, alt med en 
hyggelig sosial ramme. Tema for utstil-
lingen er kjøretøy- og teknologiutvik-
ling, og de ulike bilene ankom fergeleiet 
i flere, ulike kolonner.

Del én foregikk mens fergen lå til kai 
i Horten. Flere sentrale politi-
kere var til stede, og omtrent 

På NLF-c ruise med Bastøyferga

PÅ SKRÅ: NLF-trailerens parkering ble etter hvert et oppslag i lokale medier.
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100 personer hadde dukket opp for å få 
med seg debatten.

NLF-traileren var selvfølgelig om bord 
i fergen, og måten den var parkert på 
gjorde at observante folk begynte å ta 
kontakt med både rederi og presse. Det 
kunne se ut til at trailersjåføren hadde 
forsøkt å snu om bord, med det resultatet 
at den satt fast.

– Jeg kunne ikke annet en å le da jeg ble 
oppringt av en journalist fra Moss Avis, 
forteller Øyvind Lund. 

NLF-flagget til topps
Etter oppstusset var det klart for en tur ut 
i Oslofjorden. Som seg hør og bør ble 
NLF-flagget heist av kapteinen før  
avgang, det er viktig å ha det formelle på 
plass.

I stedet for å krysse fjorden i retning 
Moss satte vi kursen rett sørover, retning 
Bolærne. Værforholdene var så gode at 
selv en skikkelig landkrabbe ville ha  
trivdes om bord. 

Observante båtfolk syntes det var rart 
at ferga var såpass ute av kurs, og tele- 
fonen begynte igjen å ringe på rederiets 
kontor.

Servering
Om bord ble de som var med på cruiset 
tatt godt vare på. God mat og drikke ble 
servert, og Bastø Fosen-sjef, Øyvind 
Lund, informerte om endringene i ferge-
flåten.

– Elektrifiseringen er i full gang. Dette 
er ikke gratis, men med støtte fra Enova 
er det gjennomførbart, sa han.

Lund kunne også fortelle at fergesel-
skapet nå kun hadde ladepunkt i Horten, 
men at et tilsvarende ladepunkt ville 
komme på plass i løpet av vinteren. Han 
kunne også fortelle at transportnæringen 
var en viktig kundegruppe for Bastø  
Fosen ønsket å ta godt vare på.

Transportnæringen
– Mandag til og med torsdag er de dage-
ne med mest trykk fra transportnæringen, 
da har vi over 1000 transportkjøretøy om 
bord i fergene hver dag, fortalte han.

Fergesambandet er en del av riksveinet-
tet i Norge, og betjenes av fem bilferger. 
Bastø Fosen har sitt hovedkontor i  
Horten.

Overfarten tar cirka 30 minutter.

TIL TOPPS: NLF-flagget er på plass i toppen av masta, vi er klar for cruise med Bastø Electric.

SAMTALE: Venstres 1. kandidat i Vestfold, Carl-Erik Grimstad i prat med NLFs Geir A. Mo før debatten.

VETERANER: Det var noen pensjonister med på cruiset også. INTERESSANT: Debatten om bord er i gang.
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å gjøre din hverdag enklere. For mer informasjon, ta kontakt med din lokale 

NLF-ekspert: 
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Roy «Sjåfør» Johansen er mannen som 
kommer til å ratte NLF-traileren det aller 
meste av denne turneen. Bilen vi har fått 
låne av Norsk Scania er en R590, ikke 
ulik den Roy kjører til vanlig. 

– Jeg kjører til vanlig rundt i en R580, 
så det skiller ikke stort, sier Roy.

Lastebilsjåføren med over tjue år på 

veien har ikke mye å utsette på trekkvog-
nen som var hans arbeidsplass de fem 
ukene turneen varte. Og han legger ikke 
skjul på at han er en Scania-mann.

– De som kjenner meg vet hva jeg me-
ner om lastebil. Scania er bilen som har 
komplett motor (V8), det er det eneste 
som gjelder for meg, smiler han.

Pålitelig 
kjøretøy på 
NLF-turneen
Klokken har så vidt passert syv om morgenen den 
11. august. Etter å ha tjuvstartet NLFs transportturné i Oslo 
to dager i forkant er det endelig klart for å komme skikkelig i 
gang med turneen. Og skal man på turné på landeveien, 
trenger man både kjøretøy og folk som kan sitte bak rattet.

ANDRÉ KJERNSLI akj@lastebil.no0

VEL BLÅST: Etter til sammen 15000 kilometer er det greit for både biler og           sjåfører å ta en pause. Alle foto: André Kjernsli.

SJÅFØR: Roy Johansen kjører til vanlig en Scania ganske lik turnétraileren til NLF. BLIDE KARER: Det ble mange timer bak rattet på Roy Johansen (bak) og           Jens Olaf Rud i løpet av NLFs transportturné. 
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Er Scaniamann
Selv om han sverger til V8 er han glad for 
at de nye lastebilene har blitt så miljøvenn-
lige, og han mener at det er den største 
utviklingen vi har sett på trekkvogner de 
siste 10–15 årene.

Roy forteller at slike showtrailere ofte 
blir kjørt til en adresse og blir stående noen 
dager, men slik er det ikke på denne turen. 
Da turneen ble avsluttet midt i september, 
hadde Roy kjørt turnélastebilen 8 200 km. 
Alle valgdistrikt i hele Norge var da  
besøkt, og trekkvogna oppførte seg ifølge 
Roy helt perfekt på hele turen. Nå er han 
tilbake i sin vanlige jobb i Skedsmo Bud & 
Vare AS.

– Det er godt å være tilbake i vanlig 
gjenge, men jeg innrømmer at jeg savner 
NLF-gjengen, sier 48-åringen.

NLF-tralla egner seg godt til å avholde 
møter med opptil 70 personer, men den 
har lite eller ingen lastekapasitet. Derfor 
ble det tidlig klart at NLF måtte ha med 
en følgebil på turen. 

Bertel O. Steen stilte velvillig opp med 
en Citroen Jumpy, en varebil som kan  
leveres i flere lengder og man velge mellom 
elektrisk eller fossildrevet motor. For å ha 
mest mulig fleksibilitet valgte NLF å  
kjøre diesel på denne turen.

Varebiltur i storm
Varebilen ble fylt til randen med Antibac, 
drikkevann, og diverse reklamemateriell. 
Noen få dager før avreise ble det besluttet 
at vi skulle ha med en tilhenger med stor-
skjerm rundt på tur. Dette fordi det av 
hensyn til koronapandemien ville være 
hensiktsmessig å kunne vise alt som skjed-
de inne i tralla utenfor slik at flest mulig 
kunne se.

Han som fikk det ærefulle oppdraget å 
kjøre varebilen var Jens Olaf Rud. Til  
daglig for mange kjent som bedriftsrådgi-
ver i NLF. Han lot seg imponere av trek-
kraften i Jumpy-en, og forteller en spesiell 
historie fra turneen.

– På vei fra Oslo til Trondheim den  
25. august var det et forferdelig uvær da jeg 
kjørte oppover i Østerdalen. Det var såpass 
til vær at en god del trær hadde veltet, men 
til tross for full bil og henger på 1500 kilo 
bakpå oppførte varebilen seg eksemplarisk, 
sier han.

Citroën-en ble ikke med lenger nord enn 
til Trondheim, men klokket likevel inn på 
6 500 kjørte kilometer da turneen var over. 
For Scaniaen sin del ble det totalt 8 200 
kilometer.

Snaut femten tusen kilometer kjørt med 
to prikkfrie biler, det gjør turnélivet mye 
enklere.

VEL BLÅST: Etter til sammen 15000 kilometer er det greit for både biler og           sjåfører å ta en pause. Alle foto: André Kjernsli.

JØLSTER: Bilene kjørte i følge hele tiden, her på vei til 
Skei i Jølster. Det ble en del pauser i forbindelse med 
kolonnekjøring rett som det var.

BLIDE KARER: Det ble mange timer bak rattet på Roy Johansen (bak) og           Jens Olaf Rud i løpet av NLFs transportturné. 



Venner på veien:
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STOPP, SESTOPP, SE
OG VINK!OG VINK!

UNG SJÅFØR: Øyekontakt mellom 
lastebilsjåføren og de som skal 
krysse veien er viktig. I kurset 
heter dette STOPP, SE og VINK! 
Foto: André Kjernsli
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STOPP, SESTOPP, SE
OG VINK!OG VINK!

Like sikkert som at det begynner nye førsteklassinger 
på landets skoler hvert år, arrangerer Norges Lastebil- 
eier-Forbund sitt Venner på veien-kurs for de ferske  
elevene. Flere tusen elever har fått denne viktige  
trafikkopplæringen siden oppstarten i 2015

Klokken er omtrent halv ni på man-
dags morgen, og elevene på Hernes 
skole i Elverum kommune er på plass 
for å begynne skoledagen. Men det er 
ikke en helt vanlig skoledag, i hvert 
fall ikke for de yngste elevene. Rett 
over veien for skolegården står en  

diger, sort lastebil, og det er i og 
rundt denne undervisningen skal 

starte denne solfylte dagen.
Venner på veien er NLFs  

trafikksikkerhetskampanje for 
barn i de tidligste barneskole-
trinnene, med spesiell vekt på 
første- og andreklassingene. 
Målet er å lære barna mer om 
hvordan de skal forholde seg til 

store lastebiler i trafikken, og i 
disse dager gjennomføres denne 

trafikkopplæringen i regi av NLF 
over hele landet.

Teori og praksis
Undervisningen foregår i to deler: 
Først i klasserommet, med både  
teoretisk og praktisk opplæring, så et 
aktivitetsopplegg ute ved lastebilen i 

skolegården.
I dag skal ungene få den teore-
tiske delen i et litt spesielt klas-
serom – inne i NLFs tur-
nétrailer – som akkurat har 
gjort seg ferdig med en fem-
ukers tur på kryss og tvers i 
Norge.

Ivrige og lærevillige 
elever

Den første gruppen på cirka 
15 førsteklassinger nærmer seg 

lastebilen, og flere av ungene gir 
uttrykk for at lastebilen er både 

diger og veldig kul. Etter en runde 
med håndsprit går de en etter en inn i 
tralla og setter seg på en av stolene 
som er satt opp i hesteskoformasjon.

Ungene blir tatt imot av Tore  
Velten, NLFs forbundsleder, og for en 
evighet siden elev på Hernes skole.

«Hva er det som er viktig å tenke på når 
vi er fotgjengere ute i trafikken?», spør 
han ungene.

Svarene kommer på løpende bånd, og 
etter hvert som Tore minner dem på å 
rekke opp hånda blir det etterhvert en 
viss orden i klasserommet. Samtalen 
går videre til flere temaer innenfor  
trafikksikkerhet, og det kommer frem 
at ikke alle foreldrene er like flinke til 
å la mobilen være i fred når de er ute og 
kjører bil.

– Da må dere minne de på det når dere 
kommer hjem i dag, sier forbundslederen. 
Det lover de på tro og ære.

Venner på veien kom i gang i 2015, og 
siden oppstarten har snart 15 000 
elever ved omtrent 250 skoler deltatt 
på dette NLF-kurset.

Skummel video
Etter hvert får ungene simulere en 
 trafikksituasjon på gulvet inne i tral-
la. Noen av ungene (les. gutta) lar seg 
rive litt med, men Tore Velten klarer 
med en ro du bare finner hos hede-
markinger å hanke dem inn igjen. 
Etterpå får elevene se et par videoer 
som viser hvor viktig det er å ha øye-
kontakt med lastebilsjåføren, og om 
viktigheten av å bruke refleks.

For noen av smårollingene er den 
første videoen er litt skummel, men de 
forstår etter hvert at det er et filmtriks 
de ser da ei jente blir påkjørt av en  
lastebil.

Etter å ha fått utdelt Venner på vei-
en-refleksvester, og sunget 
og danset til BliMe-videoen, 

ANDRÉ KJERNSLI akj@lastebil.no0
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Venner på veien:

fortsetter undervisningen utendørs. Så 
kommer det som er høydepunktet for 
mange: En etter en får elevene sitte i fø-
rersetet på lastebilen. Dette er stort for 
en seks-åring, men det viser også barna 
noe viktig, nemlig hvor vanskelig det 
kan være å få øye på fotgjengere som står 
like ved den store trekkvogna. Noen 
elever fra femte trinn, som har vært 
gjennom kurset tidligere, er med og hol-
der orden på førsteklassingene, som  
simulerer fotgjengere.

Etter å ha holdt på i en drøy time, er 
kurset over for denne gjengen, og når de 
går tilbake til skolegården kommer nes-
te pulje med lærevillige elever mot laste-
bilen.

– Jeg synes ungene er veldig flinke, og 
det virker som at de forstår hvor viktig 
det er å være forsiktig ute i trafikken. 
Når de legger seg i kveld, er jeg ganske 
sikker på at de vet hva blindsone betyr, 
sier Tore Velten

Stor nedgang i ulykker med barn
I 2007 ble 331 barn drept eller skadd på 
skoleveien. I 2016 var dette tallet redu-
sert til 94 – en nedgang på hele 70 pro-
sent. 

Trodde du det var de yngste barna som 
er mest involverte i ulykker? Da må  
du tenke om igjen: Gjennomsnittsalde-
ren for alle skadde og drepte på skole- 
veien er 11,5 år, mens for kun drepte er 
den 13,1 år.

Etter at seksåringene begynte på  
skolen i 2000, har det faktisk ikke vært 
økning i dødsulykker. Samtidig vet vi at 
det er gjort mye godt arbeid med  
trafikksikkerhet, attraktive skoleveier og 
økt bevissthet hos store og små.

Ser man nærmere på skolebarn i 1. til 
10. trinn som ble skadd eller drept på 
skoleveien i perioden 2007–2016, var 30 
prosent passasjerer i personbil. En like 
stor andel syklet, mens 28 prosent var 
fotgjengere. 

Isolerer man tallene kun på de drepte 
barna, syklet 44 prosent, 25 prosent var 
passasjerer i personbil og 6 prosent var 
fotgjengere. De fleste ulykkene var 
kryss- eller møteulykker på vanlig vei 
eller gate, og bare to prosent skjedde på 
gang- og sykkelvei. I syv av ti ulykker 
var personbiler innblandet, og de fleste 
dødsulykkene skjedde når skolebarna var 
på vei hjem fra skolen.

SPØRSMÅL: 
Mange elever 
hadde noe på 
hjertet. Foto: 
André Kjernsli

HJELPEARRANGØRER: Noen av de eldre elevene som hjalp til med å arrangere kurset. Foto: André Kjernsli DIALOG: Elevene og Tore Velten får raskt i gang dialogen inne i det litt           spesielle klasserommet. Foto: André Kjernsli
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DIALOG: Elevene og Tore Velten får raskt i gang dialogen inne i det litt           spesielle klasserommet. Foto: André Kjernsli VINKE: Jentene får figurene til å vinke til sjåføren som har stoppet i god avstand fra fotgjengerfeltet. Foto: André Kjernsli

BLINDSONE: Elevene må ganske langt unna bilen før 
sjåføren får øye på dem. Foto: André Kjernsli
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NLF-traileren på plass 
på veteranlastebiltreffet 
i Jondal 14. august.
Foto: André Kjernsli
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Landsmøte 2021:

Sist NLF gjennomførte et landsmøte  i fullskala 
var i 2018, og daværende  samferdselsminister Ketil 
Solvik-Olsen var blant de som gikk på talerstolen.  
I år, ett år forsinket, gjennomføres et koronapreget 
landsmøte i Lillestrøm

NLFs landsmøte i nedt onet utgave
Fredag 8. oktober møtes noen få utvalgte 
på Lillestrøm for å avholde årets lands-
møte. Til stede vil delegater, dirigenter, 
kontrollkomité, leder valgkomité og ut-
valgte ansatte fra NLF-administrasjonen 
være.

Begrenset format
Årsaken til det begrensede formatet er 
koronapandemien, og gjenåpningen av ANDRÉ KJERNSLI akj@lastebil.no0
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NLFs landsmøte i nedt onet utgave
8. OKTOBER
Norges Varemesse,

Lillestrøm

samfunnet kom for sent til at dette kunne 
utvides.

Strømme
Landsmøtet blir strømmet i sin helhet, 
sjekk www.lastebil.no for detaljer.

NLF-magasinet vil ha fyldig dekning i 
neste nummer, og neste landsmøte skal 
etter planen avholdes i Stavanger i 2023.
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Bransjen trenger et 
sterkt NLF også i tiden 
som kommer
– Det har vært et privi- 
legium å bli kjent med så 
mange flotte NLF-folk, sier 
Sverre-Jan Rønneberg. Nå 
takker han for seg etter å ha 
vært medlem i NLFs for-
bundsstyre siden han ble 
valgt inn i 2006

– Da jeg kjøpte lastebil i 1997 meldte jeg 
meg inn i Norges Lastebileier-Forbund 
samtidig, sier det avtroppende styre-
medlemmet fra region 5.

Han var også medlem i Indre Storfjord 
lastebileierforening fra dag én. Fordi han 
hadde en ønske om å være med å påvirke 
og legge til rette for transportbransjen, 
som han sier. Etter hvert ble han også 
fylkesleder for NLF i Møre og 
Romsdal.

– Den rollen måtte jeg 
si fra med da jeg tok 
plass i NLFs for-
bundsstyre i 2006, de 
to rollene lar seg ikke 
forene, forklarer 
Sverre-Jan.

Endringene vil 
fortsette
Femten år i forbundsstyret er 
ganske lang tid. 61-åringen gir ut-
trykk for at NLF i den perioden har lagt 
ut på en reise som han ser utelukkende 

positivt på. Han opplever at 
foreningen i langt større grad 
enn før blir lyttet til av poli-
tikerne, noe som gir NLF 
større gjennomslagskraft enn 
før.

– I løpet av min tid i styret 
har jeg hatt med tre for-
bundsledere og fire admini- 
strerende direktører å gjøre, 
det setter det jo i perspektiv, 
sier han.

Til tross for at han nå trer 
ut av styret, har han ikke slut-
tet å tenke og mene om tran- 
sportbransjen. Han påpeker 
at det har skjedd store 
endringer i bransjen og i mar-
kedet, og han tror dette bare 
vil fortsette.

NLF blir viktige
– Det grønne skiftet er et ek-

sempel på dette. 
Skiftet kommer, 

og det er en av årsakene til 
at vi fortsetter å ha et 
sterkt NLF som hele 
tiden oppdaterer poli-
tikere og myndigheter 
om hvilke utfordrin-
ger medlemmene våre 

står i, sier en engasjert 
Sverre-Jan Rønneberg.
«Men hvorfor tar du 

ikke gjenvalg på årets lands-
møte»?

– Jeg tenker at det er på tide å slippe 
yngre krefter til. Førde-mannen Inge  

Råheim som er innstilt til å overta etter 
meg er en dyktig kar. Det blir bra, sier 
han.

Rønneberg har ikke tenkt til å bli borte 
selv om han trer ut av forbundsstyret i 
NLF. Han er partner i Stranda Anleggs-
service AS, og der er det nok å drive med. 
Dessuten har han ingen planer om å ligge 
unna sosiale treff i regi av NLF.

– Men det blir jo litt mer tid til overs. 
Distriktet jeg er styremedlem i er krongle-
te å ta seg fram i, jeg tipper man bruker 
14-15 timer på å kjøre fra sør til nord. Det 
blir sikkert litt mere tid til å gå toppturer, 
avslutter en klatrefrelst Rønneberg.

Landsmøte 2021:

TAKKER FOR SEG: – Jeg har truffet utrolig mange, flotte folk i min tid i NLFs 
forbundsstyre, sier Sverre-Jan Rønneberg.  Foto/NLF

Tiden i NLFs 
forbundsstyre har vært 

utrolig lærerik

ANDRÉ KJERNSLI akj@lastebil.no0
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Mulighetene i 2022:
 

 Treff 12.000-13.000 potensielle kunder  
 «face to face» i hyggelige omgivelser på   
 Norges Varemesse, Lillestrøm 

 Samlingspunkt for hele bilbransjen
 Effektiv og treffsikker markedsføring
 Den viktigste arenaen for nyheter,  

 miljø og markedskommunikasjon   
 i bilbransjen

 Lav kontaktpris pr. besøkende
 Tilgjengelighet for pressen
 Bredt seminarprogram

Norges største bilbransjeutstilling

Dette mente utstillerne i 2018:
Totalt sett, hva er ditt 
inntrykk av Automessen 
2018 ? 
Er ditt firma interessert  
i å delta neste gang  
messen arrangeres? 
Hvor sannsynlig er  
det at du vil anbefale  
Automessen til andre ? 
Hvor fornøyd er du 
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88% …sier ja!
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fornøyd

Sven Olav Szallies
Divisjonsleder Auto & Cargo, Würth Norge AS
Messen gir oss anledning til å vise våre produkter og tjenester som igjen gir våre kunder løsninger for 
morgendagens utfordringer. Messen er besøkt av kunder fra hele landet og gir oss muligheten til å 
møte både nye og allerede kjente kunder. 

… hvis ikke, gjør det i dag!

For ytterligere spørsmål, kontakt
TROND ANDERSEN (Norges Varemesse)
Tlf: 907 61 674 | Mail: ta@messe.no

ARILD HANSEN (Autobransjens Leverandørforening)
Tlf: 907 74 601 | Mail: arild.hansen@autobransjen.no

Automessen 2022  
blir den første  

bilbransjeutstillingen 
 i Europa etter  
koronaviruset
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«Trafikksikkerhet og verdiskapning gjennom kompetanse »
post@tktrafikkskole.no   /  907 99 200   /  tktrafikkskole.no

Vi er Norges største trafikkskole for 
førerkortopplæring på tunge kjøretøy.

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

Flere av våre avdelinger tilbyr førerkort 
i alle klasser. 

Her finner du 
oss i Norge

Førerkort

Kurs

«

Det finske energi-og drivstoff-
selskapet Gasum fortsetter å 
utvide nettverket av gassfylle-
stasjoner

Den nyeste stasjonen, som ble varslet i april, 
men først er åpnet nå, ligger på Heggstad-
moen i Trondheim kommune.

Stasjonen knytter stasjonsnettverket i  
Oslo-regionen sammen med de nordlige 
delene av Sverige, blant annet byene Öster-
sund og Umeå. Og er selvsagt perfekt for 
dem som driver distribusjon i Midt-Norge.

Stasjonen på Heggstadmoen er en del av 
samarbeidet mellom Gasum og Coop, og vil 
bli brukt av Coops transportpartnere, men er 
også åpen for alle logistikkaktører, skriver 
tungt.no på side sider.

Lav høstsol sammen med en skitten frontrute 
gir deg som sjåfør trøbbel med sikten. - 56 pro-
sent svarer at de vasker frontruten innvendig en 
til to ganger i året. Det er for sjelden, sier Nils 
Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

En fersk undersøkelse gjennomført av Norstat 
for NAF viser at det er de eldre mannlige sjåføre-

ne som er flinkest til å vaske frontruta på innsi-
den. Seks av ti over 50 år gjør det en gang i 
måneden eller oftere.

Utsiden av frontruten blir vasket hver gang 
bilen vaskes, men innsiden er det fort gjort å 
glemme. Men innsiden av frontruten er skitnere 
enn du tror, selv om den ser ren ut. Årsaken er at 

luften fra varmeapparatet ikke nødvendigvis er 
så ren. Det legger seg et tynt grått belegg på 
innsiden av frontruten.

- Ta innsiden av frontruten hver gang du vas-
ker bilen. Da blir den ikke glemt, rådgir Sødal. - 
Er du flink til dette ser du godt også når sola står 
lavt på himmelen, fortsetter han.

Gassfyllestasjon for lastebiler 
åpnet i Trondheim

AKTUELT & SMÅSTOFF

NAF-UNDERSØKELSE: 

– Over halvparten vasker frontruta for sjelden

Datafangst  
fra kjøretøy kan 
gi bedre drift og 

smartere veg- 
bygging

Statens vegvesen, Volvo og Polestar skal 
hente ut detaljert informasjon fra biler som er 
ute og kjører. Det kan gi oss bedre, tryggere 
og billigere veger.

I samarbeidsprosjektet FleetFlow vil Sta-
tens vegvesen, Polestar og Volvo samarbeide 
om å «høste» data fra de 165 Polestar-bilene 
Vegvesenet leaser til bruk i tjeneste.

– Moderne biler er avanserte datamaski-
ner, som kontinuerlig samler inn store meng-
der informasjon fra en rekke sensorer og 
systemer. Vegvesenet er spesielt interessert i 

data om hvordan kjøretøyet opplever vegen. 
Dette gir oss tilgang til data og informasjon 
som tidligere ikke har vært praktisk mulig å 
hente ut, forklarer prosjektleder Tomas Levin.

Gjensidig nytte
Det er Volvo Cars som skal lede samarbeidet 
med Statens vegvesen, og denne gangen 
bruker de kjøretøy fra Polestar i datainnsam-
lingen. I tidligere samarbeid mellom de to 
partene har de benyttet Volvo-biler til å inn-
hente data.
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NLF er ute på transportturné i forbindel-
se med stortingsvalget, og dagens stopp 
er på Circle K i Alvdal. Her skal det være 
medlemstreff med mat og drikke. Sola 
skinner, og de lokale sjåfører dukker etter 
hvert opp.

NLF-Magasinet skal intervjue en litt 
spesiell familie som blant annet driver 
med tømmertransport. Familien burde 
være enkel å kjenne igjen, det er ikke alle 
som stiller med trillinggutter på 4 ½ halvt 
år.

Så kommer de ruslende over parke-
ringsplassen, mor, storesøster og de tre 
gutta. De minste er litt beskjedne i be-

Folk i transportbransjen:

En annerledes 
lastebilfamilie
– Det var mange i miljøet som tvilte på at jeg skulle få  
det til, men jeg var fast bestemt på å gi det ett år, sier Lise 
Stenhaug. Dette er en historie om å ikke gi opp når det 
butter imot som mest, men å reise seg og ha troen på seg  
selv. Også om viktigheten av å omgi seg med bra folk.

ANDRÉ KJERNSLI akj@lastebil.no0
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gynnelsen, og det blir kamp om plass på 
mammas fang.

– Jeg tok lastebillappen i 2009, mest for 
å hjelpe pappa med kjøringen, forklarer 
Lise mens småguttene kravler over henne. 

Ville prøve ett år
Hun hadde drevet med mye annet før hun 
satte seg bak rattet i tømmerbilen. Arbeid 
som avløser på gård, sykehjem og barne-
hage er noe av det hun har på CV-en.  
To døtre hadde hun også rukket å få.

– Pappa kjørte mest tømmer og rund-
baller. Da han døde i 2012 sto jeg foran 
ett stor valg. Avvikle firmaet eller drive 
det videre, sier 39-åringen.

Hun hørte om folk i miljøet som ikke 
hadde noe tro på at hun skulle få det til. 
Om dette i det hele tatt påvirket Lises 
valg, vet hun ikke sikkert, men hun be-
stemte seg for å prøve i minst ett år. Det 
har hun ikke angret på, men fem-barns 
moren er tydelig på at hun ikke hadde 
klart dette alene.

– Jeg er veldig takknemlig for all hjel-
pen jeg fikk av svogeren min i denne  
perioden, spesielt med papirarbeid og det 
tekniske, forteller hun.

Lise, som på dette tidspunktet var  
alene med sine to døtre, traff sin kom-
mende samboer, Bjørn-Tore Rønningen 
(35) samme år som faren døde. Etter 
hvert som forholdet ble mer seriøst ble det 
litt diskusjon om hvordan paret skulle 
fordele jobbingen. Begge ville kjøre tøm-
merbilen, men Bjørn-Tore hadde et ønske 
til – han ville ha barn.

– Jeg kunne ikke kreve dette, men jeg 
ville gjerne bli pappa, forteller Bjørn-Tore 
som også har ankommet NLF-treffet på 
Alvdal. For øvrig i kona sin tømmerbil.

Det ble som han ønsket, Lise ble gravid 
– med tvillinger.  Gleden var stor, men 
lykken ble i løpet av kort tid snudd til for-
tvilelse. Tvillingene ble født i april 2015, 
altfor små og altfor tidlig. 

Mistet tvillingene
I løpet av noen uker dør begge 
to. Den lille gutten, Bjørn, sov-

– Jeg hadde bestilt 
en elghund like før jeg 

fikk den beskjeden, den 
avbestilte jeg tvert.

Bjørn Tore Rønningen

LASTEBILFAMILIE: F.v. Lise (29), bak Oskar, Embret og 
Melvin (alle 4 ½), foran i midten Maren (16) og 
Bjørn-Tore (35). Eldstejenta Andrine (19) var ikke til 
stede.

TØMMERBIL: Bjørn-Tore reiser av gårde i samboerens tømmerbil.
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Folk i transportbransjen:

ner inn etter tre dager. Jenta, som har fått 
navnet Ingrid, lever i en drøy måned.

– Jeg begynte å jobbe igjen etter ei uke. 
Vi kjører jo begge lastebil i vårt eget  
firma, og det skulle jo gå rundt det også. 
På en måte var det godt å ha noe å gjøre, 
så slapp jeg å tenke, sier Bjørn-Tore.

Tøft tap
Livet måtte gå videre, og paret valgte å 
være åpne om hva som hadde skjedd. Til 
tross for det tøffe tapet var ønsket om å få 
barn sammen sterkt. Lise ble gravid på 
nytt, men fordi hun var redd noe skulle 
være galt snek seg av gårde på ultralyd 
uten å fortelle det til samboeren.

Da hun kom tilbake med en utskrift av 
ultralyden, så Bjørn-Tore tre prikker. Han 
tenkte at det sikkert var kroppsdeler, men 
etter litt overbevisning fra Lise forsto han 
at han skulle bli pappa til trillinger.

– Jeg hadde bestilt en elghund like før 
jeg fikk den beskjeden, den avbestilte jeg 
tvert, ler Bjørn-Tore

Tre gutter ankom
Omtrent to år etter at tvillingene ble 
borte kom de tre guttene, Oskar, Embret 
og Melvin til verden. Friske og fine. Nå 
er guttene 4 ½ år, og går i barnehage 
hver dag. Bortsett fra onsdag.

– Da koser vi oss hjemme, sier Lise 
som jobber deltid.

Fordelingen av lastebilkjøringen har 
endret seg litt de senere årene. Det er 
Bjørn-Tore som i all hovedsak tar seg av 
kjøringen nå. I begynnelsene likte han 
egentlig ikke tømmerkjøring så godt, 
men dette har endret seg.

– Nå stortrives jeg med det, og det 
passer dessuten bedre inn med tre små-
gutter hjemme, sier han.

Lise sliter med en dårlig rygg, og 
 kjører bare en gang iblant. Hun jobber 
et par dager i uken på et verksted, men 
savner å kjøre lastebil.

– Jeg er fast bestemt på å få orden på 
ryggen og etter hvert vende tilbake til 
sjåføryrket, sier hun bestemt.

Farmor kjørte tømmerbil
Når man leser denne historien er det lett 
og tenke – hvor tar de kreftene fra. Lise 
har en teori om at det kan ligge i genene. 
Hun har nemlig ei farmor litt utenom 
det vanlige.

– Farmor, som heter Minda, ble tidlig 
enke med tre barn i skolealder. Hennes 
mann, min farfar, drev også et lastebil-
firma da han døde. Hva skulle hun  
gjøre nå, sier Linda.

Det ble lastebilkjøring på henne. I  
30 år. Hun lempet tømmer og kraftfôr-
sekker med hendene før hun kjørte det 
dit det skulle. Lise har møtt eldre laste-
bilsjåfører som husker henne fra kjøring 
i Trøndelag. Farmoren er nå 94 år, og 
lever i beste velgående. Hjemme bor hun 
også.

– For noen år siden byttet jeg fra 
MAN til Scania. Jeg har verken før eller 
siden sett et fjes lyse opp sånn av glede 
som farmor sitt da jeg fortalte nyheten, 
ler Lise.

TRILLINGER: Småguttene ble sakte, men sikkert varme i trøya, men de holdt seg stort sett i nærheten av mamma.



Som samarbeidspartner for NLF er vi spesialister og  
markedsledende på finansiering, med inngående kunnskap om  

transportnæringen. Dette forsterkes via vår lokale  
tilstedeværelse og brede kompetanse.

Du får rask og fleksibel kundebehandling, og vi tilbyr  
konkurransedyktige betingelser. I tillegg har vi gode digitale 

løsninger som gir deg full oversikt over ditt kundeengasjement.

Ta kontakt med din lokale NLF-ekspert for mer informasjon.

nordeafinans.no

Hvorfor finansiering via  
Nordea Finance?
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Region 1  Østfold og Oslo/Akershus

Men det som definitivt trakk flest folk og 
ble den hyggeligste opplevelsen, var med-
lemsmøtet og drivstoff-foredraget på 
Kløfta i «Akershus».

Det meste lå til rette for et 
vellykket medlemstreff 
denne tidlige septem-
berdagen. Været var 
nesten skummelt 
bra med over 20 
grader, sol og 
vindstille. Sca-
nia-anlegget på 
Kløfta innbød til 
et skikkelig laste-
biltreff, og flere 
medlemmer hadde 
varslet at de ville dukket 
opp med noen «kule» lastebi-
ler.

«Stinn brakke»
Vi må kunne si at det ble «stinn brakke», 
selv om mesteparten av arrangementet 
foregikk utendørs. NLF Oslo & Akers-
hus stilte med profesjonell kullgrill, ny-
delige Rosenburgere og grillpølser. Rett 
før møtestart, trillet bl.a. Lars Erik 
Skjønhaug, Geir Homlund og Tor-Vidar  

Frydenlund inn med sine spesielle laste-
biler, den eldste, en BP tankbil fra 1936. 
Midt i årets stortingsvalgkamp vartet 

altså fylkesavdelingen opp med 
skikkelig diesellukt og ek-

sos-sky, til glede for nye 
og gamle brukere.

Stemningen var 
meget god blant de 
i overkant av 50 
lastebileierne, som 
hadde funnet vei-
en til kveldens ar-
rangement.

Viktig
Det er ikke tvil om at 

kveldens hovedtema  
fanget medlemmenes interes-

se. Til tross for svært hektiske dager, 
hadde mange satt av tid til å høre mer om 
«det grønne skiftet» og hva det vil bety 
for norske transportører? Fortsetter vi 
med diesel? Blir det strøm, blir det hydro-
gen, eller blir det en lengre overgangspe-
riode med ulike typer biodrivstoff? Man-
nen som var invitert til å mene noe om 
dette veldig usikre temaet var John Lauv-
stad fra Norsk Scania AS.

Noe må skje
Lauvstad innledet med å vise flere bilder, 
som forklarte hvorfor «noe må skje» med 
klimautslippene. Jordkloden er rett og 
slett blitt for varm og fortsetter dette, så 
vil store deler av kloden bli ubeboelig. Da 
vil de som i dag bor i disse områdene  
legge ut på folkevandringer vi ikke har 
maken til noen gang.

Så, mindre utslipp gir mindre tempe-
raturøkning og verden vil unngå globale 
endringer uten sidestykke. Tungtransport 
står for store deler av verdens CO2-ut-
slipp og derfor har de store lastebilprodu-
sentene, blant annet Scania, Volvo og 
Mercedes, bestemt seg for å gjøre noe 
med saken.

Når kommer 
det GRØNNE 
lastebilskiftet?
NLF-traileren har reist land og strand rundt de siste ukene 
og tidlig i september kom den innom NLFs region 1. Det ble 
transportkjøperseminar, politisk møte og frokostutdelinger 
rundt i de tre «fylkene».

NLFS TRANSPORTTURNÉ: – Mange lastebileiere tok turen for å høre mer om det grønne skiftet i transportnæringen, og samtidig treffe kolleger og kose seg med grillmat. Foto: André Kjernsli

J. KRISTIAN BJERKE jkb@lastebil.no0

Scania bruker  
store ressurser på  
å utvikle elektriske 

lastebiler
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Dette går fort
John Lauvstad kunne ikke fortelle oss 
hvor vi er om 10 år, men han var overbe-
vist om at dette vil gå fort. Tenk bare en 
8-10 år tilbake i tid, da vi fremdeles sto 
gatelangs og lo av elbilene «Buddy» og 
«Think». I dag er det ingen som ler av 
Mercedes EQC, Audi e-Tron, Jaguar 
e-Pace eller Tesla. Rekkevidden for elek-
triske personbiler nærmer seg 70-80 min 
på en lading og Lauvstad bekreftet at 
Scania bruker store ressurser på å utvikle 
elektriske lastebiler. Målet er at de innen 
veldig kort tid skal kunne levere tunge 
lastebiler som kjører Oslo- Trondheim på 
en lading. Flere produsenter heller mer 
mot hydrogen, mens de aller fleste mener 

vi skal innom biodrivstoff, gass og en  
renere type diesel, før vi stenger diesel-
tankene for siste gang.

Fikk vi svar?
Spørsmålet er om de fremmøtte fikk svar.
Vi vil si både ja og nei. For de tyngste 
kjøretøyene og de lengste turene finnes 
det i dag ikke alternativ til diesel og bi-
odrivstoff, men el eller gass kan fungere 
fint til lokal kjøring. For eksempel til 
oppdrag for kommuner. Så er det jo et 
kostnadsspørsmål. Elektrisk lastebil er 
betydelig dyrere enn en dieselbil, men vil 
oppdragsgiver betale for at transporten 
blir grønnere? Det er en forutsetning for 
et grønt skifte, uten en rød bunnlinje.

NLFS TRANSPORTTURNÉ: – Mange lastebileiere tok turen for å høre mer om det grønne skiftet i transportnæringen, og samtidig treffe kolleger og kose seg med grillmat. Foto: André Kjernsli

SCANIA: John Lauvstad fra Norsk Scania AS kom med 
mange, spennende betraktninger knyttet til alternative 
drivstofflinjer i tiden fremover. Foto: André Kjernsli
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Region 2  Innlandet

Anne Lise og Palmer har 
begge passert 70, men er 
fortsatt aktive i en bransje i 
utvikling. Nå er de i gang 
med NLFs siste tilbud,  
Tacho Online. Etter noen 
måneders bruk beskriver de 
nyvinningen slik: Et fantas-
tisk hjelpemiddel for laste-
bil-bedriften! 

Palmer Høgvoll (71) er en engasjert og 
populær lastebileier, men ikke kjent for å 
være en kløpper på data. Derfor ble kolle-
gene overrasket da Palmer tok ordet under 
lokalavdelingsårsmøtet på Toten og  
begynte å skryte av Tacho Online. Han 
var blitt «frelst»!

– Tacho Online er enkelt, greit og vel-
dig arbeidsbesparende. Samtidig gir det 
sikkerhet for oss som kjører lastebil mye 
av dagen og skal administrere bedriften i 
helgene. Tacho Online gir både små og 
store lastebileiere god oversikt over kjøre- 
og hviletid. Jeg ser fram til at arbeidstid og 
timelister også blir en del av teknikken i 
løpet av året, svarer Palmer, før han må 
innrømme at det er kona Anne Lise (72) 
som har ansvaret for datamaskinen og 
kontorarbeidet.  Sammen eier de Tran- 
sporttjenester AS. Selskapet har fire biler 
og fem ansatte.

Ekteparet har i mer enn 50 år fulgt ut-
viklingen i bransjen. I starten var det få 
som tenkte på hviletid. Så kom den ana-
loge skriveren der skivene ofte ble helt 
svarte. Kontrollene langs vegen ble etter 
hvert en del av sjåførlivet. Med påbudt 
digital fartsskriver fra 2006 og bedrifts-
kontroller, er det dumt å slurve med regle-
ne.

«Huskestue» 
– Det ble mye papirarbeid med systemene 
vi brukte tidligere. Vi fikk en oversikt over 
bruddene på epost.  Det gjaldt en periode 
på 28 dager. Så skrev jeg ut meldingen på 
et papir og leverte til sjåføren. Hvem hus-
ker hva de gjorde en bestemt dag for en 
eller to måneder siden? Det ble mye mas 
på sjåførene for å få kvittering hvis det var 
brudd. Jeg opplevde et evig jag for at vi 
skulle holde oss innenfor reglene, sier 
Anne Lise, og legger til: Tacho Online er 
også mye enklere hvis vi får en bedrifts-
kontroll. Alle nødvendige opplysninger 
ligger lett tilgjengelig på PC-en. Det er jo 
også bra at systemet er mye billigere enn 
løsningene vi har hatt tidligere! 

Tacho Online analyserer og sender av-

viksrapportene automatisk når en fil fra 
fartsskriveren mottas. Både bedriften og 
sjåførene får melding daglig. Sjåførene 
kan enkelt legge inn forklaringer på even-
tuelle brudd dagen etter kjøreturen. 
Systemet kommer også med forslag til 
forbedringer, som gjør det lettere for las-
tebileieren.   

Positive sjåfører
– Hvordan reagerer sjåførene?
– De yngste er positive. Vi har noen vete-
raner som trenger litt mer tid. Den eldste 
av dem er 78 år. Han har ikke svart på 
meldingene, men han har heller ikke hatt 
brudd der det har vært nødvendig å svare, 
sier Anne Lise.

– Dette er enda et eksempel på at det er 
smart å være NLF-medlem, sier Palmer. 
– Det var gjennom organisasjonen vi ble 
klar over denne muligheten og kunne be-
nytte tilbudet. Jeg har fått mange gode 
tips fra NLF.

– Du er 71 år og kjører fortsatt…
– Ja, men jeg kjøpte en trekkvogn fra 

2011 som jeg bruker sjøl. Da kan jeg si ja 
til oppdrag når jeg har lyst og det passer. 
Det er ikke bare å slutte å kjøre lastebil for 
en som har hatt dette som jobb og hobby 
i alle år. Yrket er mer enn en livsstil… 

Fantastisk hjelp – selv for oss 
som ikke er datagenier

SPARER TID: - Det beste med Tacho Online er at jeg slipper alt papirarbeidet. Når det kommer melding om et brudd, kan 
jeg lese den og vite at sjåføren får den samme meldingen.  Da kan vi raskt følge opp feilen, sier Anne Lise.   

GUTTORM TYSNES hedopp@lastebil.no0
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Stortingsvalget – 
løftene må følges opp!
Når de rødgrønne overtar styringen av landet, blir det viktig at valgløftene 
følges opp. Vi har spesielt merket oss Aps Anette Trettebergstuen sine ord 
under NLFs debatt for Hedmark. Alle partiene ønsker ryddigere forhold i 
transportbransjen. Den rutinerte politikeren var klarest når det gjaldt å stoppe 
ulovlig kabotasje og sikre like konkurransevilkår. «Vi lover å innføre de 25 
forslagene vi kom med i 2014 innen 100 dager!» sa Trettebergstuen. Eksempler 
på tiltak Ap foreslo den gangen: 

Bompenger skal betales før de utenlandske lastebilene kjører inn i Norge og 
elektronisk register over alle transportoppdrag i Norge. 100 dager er ikke lang 
tid. Nedtellingen starter midt i oktober! 

TACHO ONLINE

– Tidligere lå jeg søvnløs en uke før jeg 
startet arbeidet med oppfølgingen av kjøre- 
og hviletid. Nå gleder jeg meg. 

Denne meldingen fikk NLFs bedriftsrådgiver Jone Klings-
heim fra en av Tacho Onlines brukere. Jone snakker med 
kundene og får mange gode tilbakemeldinger. Her er fem 
fordeler:

1.  Systemet er oversiktlig, det er lett å forstå informasjonen 
som vises.

2.  Det er enkelt i bruk. Her slipper en å navigere gjennom 
masse rapporter som er en blanding av ting som er OK 
og ikke OK.

3.  Regelverket er firkantet og handler om timer og minutter. 
Vi lar systemet gjøre matten og arbeidet med å samle 
inn og dele data.

4.  Laget av transportbransjen for transportbransjen. NLF 
deltar aktivt i utviklingen av TO. Målet er å kunne legge 
til rette for enkel kontroll av bestemmelsene og være et 
godt verktøy for oppfølging og veiledning av sjåførene.

5.  Det er billig. Kr. 288,– pr. bil/år.

– I oktober blir opplegget enda bedre. Da vil sjåføren 
kunne gjøre bruddforklaring i NLF-appen. Sjåføren kan 
laste ned bilder som en del av dokumentasjonen som kan 
fremlegges ved en eventuell kontroll, avslutter Jone 
Klingsheim.

Lett å forstå

Har du husket 
å melde deg på 
Storefjell?
NLF Innlandet, Østfold, Akershus, 
Oslo og Buskerud ønsker velkom-
men til felles høstseminar på Sto-
refjell. Fra 22. til 24. oktober sam-
ler flere hundre lastebilvenner til 
faglig program, utstilling og sosi-
alt samvær. Autofils Jan Erik Lars-
sen blir med oss og skal få opp 
stemningen, vi får høre om fram-
tidas lastebiler og det blir en 
spennende politikerduell om hva 
regjeringsskiftet betyr for vår næ-
ring. Mer informasjon på lastebil.
no under aktuelt og hva skjer.
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Region 3  Buskerud, Vestfold og Telemark

I region 3 gjennomførte NLF tre poli-
tiske debatter med toppkandidater fra 
stortingspartiene i alle våre tre valg- 
distrikt, to transportkjøperseminar, 
Dekkmannsamling, sjåførtreff hos Cir-
cle K og et ungdomsskolebesøk hvor vi 
møtte 10. klassinger med budskap om 

trafikksikkerhet og muligheter for yr-
kesvalg i transportnæringen. I tillegg ble 
begge NLFs digitale medlemsmøter i 
august og september sendt fra vår region.

Dekkmann Gol første stopp
Gol var første stopp på transportturneen 

etter åpningen i Oslo. Der stilte lokale 
medlemmer i Hallingdal opp til grillmat 
og hyggelig samvær. I det digitale med-
lemsmøtet som ble sendt derfra kunne 
NLF-medlemmene over hele landet få 
med seg nyttig informasjon om dekk.

Circle K Bamble
Etter Arendalsuka forflyttet tran- 
sportturneen seg til Grenland hvor  
første arrangement var sjåførtreff på 
Circle K-stasjonen langs E18 i Bamble. 
Circle K sin regionkontakt Per Åge 
Utengen Kristiansen serverte noen av 
kjedens forfriskninger til sjåførene som 
var innom.

Oppmuntrende skolebesøk
Skolebesøket på Heistad ungdomsskole, 
som NLF samarbeidet med Opplærings-
kontoret Logistikk og Transport om, ble 
et originalt avbrekk fra de faste rutinene 
under turneen. Etter dialogen med elev-
er og lærere har vi oppfordret til at NLF 
vurderer hvordan vi kan sette i system 

Transportturneen 
markerte «pande-
fri» i NLF
Det har vært en befrielse å komme i gang med utadrettet 
aktivitet gjennom fysiske møter igjen. Gjennom NLF sin 
transportturne fikk vi mulighet for hyggelige samlinger med 
medlemmene og nyttige politikermøter som gir oss et godt 
utgangspunkt for å fremme transportnæringens interesser i 
en ny valgperiode.

ROY N. WETTERSTAD rnw@lastebil.no0

POLITISK DEBATT: Mange hadde møtt opp for å høre på den politiske debatten NLF arrangerte på Bastø Fosen.  
Foto: André Kjernsli

REKRUTTERING: Skolebesøket til på Heistad ungdomsskole var ekstra            hyggelig. Foto: Roy N. Wetterstad
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arbeid opp mot 10. klassinger som har 
trafikk som valgfag.

Scania Skien – temperatur i  
valgdebatten
Medlemsbedriftene i Te-
lemark som møtte opp 
på samlingen hos 
Scania i Skien fikk 
oppleve en hyggelig 
sosial samling hvor 
vertskapet vartet opp 
med grillmat. En 
rekke av våre samar-
beidspartnere hadde 
også møtt opp.

Alle stortingspartiene på 
Telemarksbenken på Stortinget had-
de mønstret fremtredende kandidater til 
nærings- og samferdselspolitisk debatt. 
Temperaturen ble til tider høy, særlig 
mellom Arbeiderpartiets næringspolitis-
ke talsmann Terje Aasland og Frem-
skrittspartiets nestleder i transportko-
miteen Bård Hoksrud. I tillegg deltok 

førstekandidatene Mahmoud Farah-
mand og Oddbjørn Nørstrud fra hen-
holdsvis Høyre og KrF og Trond Balle-

stad fra Sp.

Vellykket fjordcruise 
med Bastø Fosen

Det var en hyggelig 
gest fra fergeselska-
pet Bastø Fosen å 
invitere NLFs med-
lemsbedrifter i regi-
on 3 på fjordcruise 

med sin nyeste ferge 
Bastø Electric. Admi-

nistrerende direktør Øy-
vind Lund understreket i sin 

velkomsthilsen den store betydning 
tungtransporten har for selskapet med 
et volum på opp til 1 100 lastebiler i 
døgnet.

Alle stortingspartiene på Vestfoldben-
ken stilte med sine toppkandidater til 
debatt på fergedekket. Erlend Larsen 
(H), Maria-Karine Aasen-Svensrud 

(Ap), Morten Stordalen (Frp) og Carl-
Erik Grimstad (V) ble ledet gjennom 
viktige saker for norsk transportnæring 
av NLF direktør Geir A. Mo.

På fergedekket vakte turnetraileren 
oppsikt sammen med utstilling av laste-
biler som illustrerte kjøretøy- og tekno-
logiutviklingen fra den eldste fra 1936 
til de nyeste topp moderne drevet av 
elektrisitet og gass.

Mange samarbeidspartnere stilte opp 
for å møte medlemsbedriftene og to 
driftsdirektører fra Statens vegvesen 
område Sør og Øst var blant dem som ga 
orienteringer.

Om lag 50 lastebiler ankom Horten i 
«Uten lastebilen stopper Norge» -kolon-
ner som vakte betydelig oppsikt på vei-
ene.

Solen skinte på NLF i Drammen
På tidenes varmeste septemberdag i 
Drammen lyste NLFs rullende turné- 
kjøretøy opp Bragernes torg. Nærings- og 
samferdselsdebatten fra torgscenen ble 
arrangert i samarbeid med Næringsfore-
ningen i Drammensregionen. Derfra  
bisto Dankert Freilem og Geir A. Mo 
med møteledelsen da toppene fra stor-
tingspartiene i Buskerud valgdistrikt 
møtte til debatt. Trond Helleland (H), 
Lise Christoffersen (Ap), Morten Wold 
(Frp), Per Olaf Lundteigen (Sp) og Kathy 
Lie (SV) viste stort engasjement. De var 
enige om at NLF fortjente takk for å til-
føre dem viktig informasjon om utfor-
dringene for norsk transportnæring. 

NLFs medlemmer fikk overvære de-
batten i månedens digitale medlemsmø-
te gjennom en over to timer lang sending 
som også inneholdt kommentarer og 
analyser.

DRAMMEN: F.v. Morten Wold (Frp), Trond Helleland (H) og 
Per Olaf Lundteigen (Sp) var blant debattantene på 
Bragernes torg i Drammen. Foto: André Kjernsli

REKRUTTERING: Skolebesøket til på Heistad ungdomsskole var ekstra            hyggelig. Foto: Roy N. Wetterstad

Mange samarbeids- 
partnere stilte opp for å 

møte medlems- 
bedriftene
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Region 4  Agder og Rogaland

Marthe Nilsen er 4. generasjon lastebilsjå-
før fra Kvinesdal, og kjører til daglig for 
Pentagon i Kristiansand. 

Under en trafikkdag på Vesterdalen Skole Kvinesdal var 
Marthe hovedinstruktør for Venner på veien-prosjektet 
sammen med sin bestefar Kjell N. Nilsen. 

Marthe og Kjell forklarte barna utfordringer med blindsoner 
og hvor langt bakover læreren måtte gå for at de skulle se hen-
ne fra sjåførstolen. Det ble en aha-opplevelse for både lærere og 
elever. 

Lærere og elever så filmene i forkant og var meget godt for-
beredt til hva de skulle møte.

En vellykket dag med fornøyde elever og lærere. Takk til 
Marthe som stiller opp sammen med Kjell N. Det er viktig for 
næringen å vise fram at unge jenter er på full fart inn i yrket.

Venner på 
veien

ELEVER: Marthe sammen med strålende fornøyde elever fra Vesterdalen skole. Foto: Reidar Retterholt

REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no0

TORKEL:- Jeg skal i hvert fall bli lastebilsjåfør, sier Torkel. Foto: Reidar Retterholt.
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Transport-
korridor 
vest (TKV)
Før ferien hadde styringsgruppa i Bymil-
jøpakka på Nord-Jæren møte. Det foreslo 
å kutte TKV fra kontinentalkrysset og 
nordover. For transportnæringen og for det 
øvrige næringslivet er dette en skikkelig 
nedtur. Denne traseen er viktig for oss, 
ikke minst når en ny Rogfast står klar.

Bjørn Røstad i SR transport hadde med 
seg Stavanger Aftenblad på tur for å vise 
utforingene langs veien denne uka. Her 
utfordrer både Bjørn og NLF til samarbeid 
om akseptable løsninger. 

Næringslivet i Stavangerregionen står 

samlet om at kutt i veiprosjekter i Bypakka 
er uakseptabelt. Vi forventer å få se på løs-
ninger i samarbeid med Bypakka og Ro-
galand fylkeskommune. Vi kan ikke ak-
septere at alle veiprosjekter i Bypakka 
utsettes eller kuttes.

Etter møtet i styringsgruppa før ferien 
ble det bestemt en tett dialog med næ-
ringslivet før endelig beslutninger blir tatt. 
Det viser hvor viktig det er å stå samlet.

VI FÅR 
DEG DIT.

www.flom.no

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

Den unike BLÅMANN-herdingen 
gjør det mulig å lage en kjetting som 
tåler mer over lengre tid enn andre 
kjettinger. Les mer på www.flom.no.

Vår beste BLÅMANN 
noensinne

Flom Kjetting as
E-post: bestill@kjetting.no
Tlf. 35 96 87 90

#kjettingføre g 

NLF-medlemmer har NLF-medlemmer har 40% rabatt40% rabatt på hjulkjetting på hjulkjetting
Bruk rabattkoden Bruk rabattkoden NLF2021NLF2021 eller finn din forhandler på  eller finn din forhandler på 

www.flom.www.flom.no
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Region 5  Hordaland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane

Mange er opptatt av tran- 
sportnæringens plass i sam-
funnet, men det er kun NLF 
som har som formål å utvikle 
den lovlige godstransporten 
på vei på en samfunnsmessig 
ansvarlig og miljømessig 
bærekraftig måte. 

Med et slikt formål tar NLF på seg et 
viktig samfunnsoppdrag. NLFs Trans-
portturné hadde som hensikt å reise lan-
det rundt med søkelys på ansvarlig og 
bærekraftig transport.

Bærekraft handler om så mye. Det 
handler om energi, miljø, sikkerhet, 
lønns- og arbeidsforhold med mer. Opp-
summert handler det om dyktige og løs-
ningsorienterte transportører med flinke 
sjåfører som evner å møte det grønne 
skiftet på en god måte. Men det blir ikke 
grønt skifte med rød bunnlinje.

NLFs Transportturné startet i Oslo 

NLFs transportturné kom på besøk til Fø rde, Bergen, Molde og Ålesund i august

MOLDE: NLF på plass utenfor Scandic Seilet i Molde. Foto: André Kjernsli

POLITIKERMØTE: F.v. NLFs regionssjef Jan-Ove Halsøy, NLFs forbundsleder Tore Velten, og KrFs Håkon Pettersen i forkant 
av debatten. Foto: André Kjernsli

VESTLANDET: Førde var første stoppested på Vestlandet. 
Foto: André Kjernsli

JONDAL: Veteranbiltreffet i Jondal er noe helt spesielt. 
Foto: André Kjernsli

JAN OVE HALSØY OG HEIDI RUDAA nlfvest@lastebil.no0
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Lærdalstunnelen på E16 
skal oppgraderes i henhold 
til tunnelsikkerhetsforskrif-
ten. Den 24,5 km lange 
tunnelen er viktig for 
næringstransporten mellom 
Øst- og Vestlandet.
Tunnelsikkerhetsforskriften trådte i kraft 
i 2007, og omfatter tunneler på riks- og 
Europaveier som har en lengde på mer 
enn 500 meter. I Norge har en i tillegg 
bestemt at tunnelsikkerhetsforskriften 
også skal gjelde tunneler på fylkesveinet-
tet som har lengde over 500 meter og en 
gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT) 
over 300 kjøretøy.

Oppgradering av Lærdalstunnelen om-
fatter bl.a. nytt ventilasjonsanlegg, nytt 
lysanlegg, nødstasjoner og et nytt overvå-
kingssystem. Oppgraderingen har ifølge 
Regjeringen en kostnadsramme på 2,3 
milliarder kroner. Lærdalstunnelen ble 

påbegynt 15. mars 1995, og åpnet av 
Kong Harald V den 27. november 2000. 
Det kostet 1,08 milliarder kroner å bygge 
tunnelen.

Norges Lastebileier-Forbund er i tett 
dialog med Statens vegvesen om tiltak for 
å ivareta næringstransporten på best mu-
lig måte i anleggsperioden. Vi vil prøve å 
holde våre medlemsbedrifter oppdatert på 
utviklingen frem mot anleggsstart, og 
selvsagt etter at arbeidet har startet.

Det store diskusjonstemaet nå er selv-
sagt når arbeidet skal påbegynnes, og 
hvordan det blir for næringstransporten i 
anleggsperioden. Det som er sikkert, er 
at arbeidet påbegynnes først i 2023, trolig 
på vår eller forsommer. Det er ifølge pro-
sjektleder i Statens vegvesen lite sannsyn-
lig at de begynner med tunge anleggs-
maskiner tidligere på året.

Så er det litt usikkert hvordan en best 
får ivaretatt næringstransporten. Her er 
det fortsatt en pågående diskusjon om det 
er mulig å stenge tunnelen helt noen må-
neder i sommerhalvåret for at entreprenø-

ren skal få ro og fred slik at jobben går 
fortere. Sommerstid er det mulig å benyt-
te de andre fjellovergangene i Sør-Norge. 
Vinterstid er det større utfordringer. 

Vinterstid vurderer en flere tiltak. Det 
er en selvfølge at vinterberedskapen på 
Aurland-Hol, Hardangervidda og E134 
Haukelifjell må være på topp i anleggs-
perioden slik at en sikrer best mulig re-
gularitet. Så vil det være perioder der 
uvær eller ulykker skaper utfordringer på 
de andre fjellovergangene. Da er et tiltak 
som vurderes, at Statens vegvesen kan 
beordre stans i alt arbeid i Lærdalstunne-
len slik at den kan åpnes opp for 
næringstransporten på kort varsel. Det vil 
sikre forutsigbar næringstransport, selv i 
anleggsperioden. 

Vi har fortsatt litt tid på oss, men det er 
uansett viktig at alle transportører som 
benytter Lærdalstunnelen har en god di-
alog med sine kunder frem mot anleggs-
start. Dersom det er en ting vi har lært oss 
etter flere år med tunneloppgradering på 
Vestlandet, så er det at noe alltid går galt. 
Da er det fint å ha en plan B. 

NLFs transportturné kom på besøk til Fø rde, Bergen, Molde og Ålesund i august

Oppgradering av Lærdalstunnelen på E16 
i henhold til tunnelsikkerhetsforskriften

den 9. august. Fra Oslo gikk turen til Vestland, med første stopp 
i Førde den 12. august. Fra Førde gikk turen videre til Bergen. 
På begge stedene ble det gjennomført transportkjøperseminar 
og politisk samferdselsdebatt.

Fra Bergen reiste NLFs Transportturné til Hardangerfjord- 
treffet i Jondal.

Fredag 27. august var Molde vert for NLFs Transportturné. 
Transportkjøperseminaret ble som vanlig avviklet i turnétraile-
ren, mens den politiske samferdselsdebatten foregikk i Bjørn-
sonhuset. I Molde ble det «Truckers night» hos Dekkmann 
fredag kveld. Fra Molde gikk turen videre til Digerneset utenfor 
Ålesund, lørdag 28. august.

DEBATT: I Ålesund toppet Frp laget med Sylvi Listhaug, etter valget sto partiet igjen som 
det største i fylket.Foto: André Kjernsli
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Region 6  Trøndelag

Mange av oss har nok 
irritert seg grønn over køene 
ved Stavå bru. Flere dager 
har vi opplevd opp mot to 
timer køkjøring for å slippe 
over brua. 

Det har vært mye frustrasjon og mange 
har kommentert at trafikkavviklingen 
har vært meget merkelig. At brua må 
utbedres, er nok noe de fleste forstår. 
Sikkerheten må gå foran. At arbeidet må 
gjøres på den tiden det er mest trafikk er 
nok heller vanskelig å akseptere. 

Man kan alltids si at man ikke har noe 
valg da brua er for dårlig til å holde åpen. 
Etter vår mening blir dette litt for en-
kelt. Allerede i 2016 gikk vi ut og po-
engterte forholdene ved brua. Vi oppfat-

tet også at Statens vegvesen var godt 
kjent med utviklingen og at det kun var 
snakk om tid før noe måtte gjøres. Sett 
i lys av dette, så er det beklagelig at man 

ikke evnet å planlegge tiltakene på en 
slik måte at man unngikk å skape kaos 
på E6 i den mest trafikkerte tiden.

Stavå bru – en varslet 
hendelse

Etter uttaksmøtet den 16. august, var 
det klart for oppstart den 23. august. 
Spente og motiverte elever hadde 
møtt opp hos Wright Trafikkskole på 
Sandmoen. Her ble det tradisjonen 
tro mange formaninger og informa-
sjon i bøtter og spann. Det er selvsagt 
mye nytt for elevene, ikke minst det å 
få orden på de praktiske ting i hverda-
gen. En del har lang reise til og fra 
undervisningen, noe som krever at 
man er oppe før hanen galer. Sånn er 

det i en næring som ruller døgnet 
rundt. Man får i hvert fall en test på 
om elevene er motiverte for et halvt 
års utdanning. 

Etter hvert som kurset skrider frem, 
vil dere helt sikkert bli kontaktet av 
elevene som ønsker å få seg jobb. Det 
blir også mulighet for de som ønsker, 
å besøke klassen i løpet av kurset. Da 
får man muligheten til å presentere 
seg selv og sitt firma. Kanskje sitter 
din neste sjåfør nettopp her.

Oppstart for nok et AMO-kurs

ROAR MELUM rm@lastebil.no0

ALLE FOTO: Roar Melum



57NLF-MAGASINET 2021 •  NR 6

Den 31. august kunne vi endelig arran-
gere Vegkonferanse igjen. Etter et år i 
pandemiens klør, var det ekstra godt å 
kunne samle «vegfolk» til konferansen 
som ble avholdt på Scandic Hell. 

Ekstra hyggelig var det at samferdsels-
minister Knut Arild Hareide deltok på 
konferansen. Det kan jo være at han så 
på Hell som et sted han hadde noe 
ugjort, hvem vet. Han var i hvert fall 
tydelig på at Nye Veier var en suksess. Så 
langt har Nye Veier gjennom sine pro-
sjekter bidratt til at vi har spart over 60 
milliarder, penger som kan brukes til 
ende flere trafikksikre vegprosjekter. 

Man så også at Statens vegvesen ble 
skjerpet av konkurransen, noe som har 
ført til at SVV har gjennomført flere 

prosjekter på en langt mer kosteffektiv 
måte. Det handler om mer veg for pen-
gene. Hareide fremhevet også at Trøn-
delag gikk foran i arbeidet med Trafikk-
sikkerhet. Det må aldri være noen tvil 
om at sikkerheten skal gå foran. Derfor 
er det riktig å satse videre på trygge ve-
ger. 

Det ble som vanlig politisk debatt. 
Oppsummert kan vi vel si at hovedtrek-
kene for de borgerlige er at vi fortsatt 
skal satse på Nye Veier og at flere pro-
sjekter skal inn i deres portefølje. Det er 
ingen grunn til å endre på en suksess 
som Nye Veier. Når vi ser på rød/grønn 
side, så spriker det nok en del. SP vil se 
på mandatet til Nye Veier og sikre stør-
re politisk styring med selskapet. Vil 
også nedgradere vegene i porteføljen - 
smalere og mindre fart. AP ønsker fort-
satt vegbygging, men de vil slå sammen 
Nye Veier og Statens vegvesen. Samtidig 
mener de at de trenger mer kunnskap om 
Nye Veier. SV og MDG vil stanse 
«monstervegene» og heller bruke penge-
ne på fylkesvegene.

Vegkonferansen 2021

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,-)
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Region 7  Nordland, Troms og Finnmark

Presis Veidrift har inngått 
ny kontrakt med Statens 
vegvesen. 

Selskapet skal ha ansvaret for å drifte og 
brøyte nesten 55 mil vei i Finnmark. I 
første periode, frem til 2023 vil totalvo-
lumet være noe lavere.

Kontrakten omfatter E6, E69 og RV 
94 i kommunene Alta, Hammerfest, 
Nordkapp og Porsanger. Etter 1. septem-
ber 2023 gjelder kontrakten også for riks-
veg 92 i Karasjok og Kautokeino. Av to-
talen utgjør 14 kilometer gang- og 
sykkelveg.

Selskapet har lang erfaring med drifts- 
og vedlikeholdsarbeid i området og er 
kjent med de klimatiske forholdene som 
til tider kan være svært utfordrende. Pre-
sis Veidrift har cirka 20 ansatte i 
Vest-Finnmark. Når prosjektet er på sitt 
største, vil det også være ca. 25 underen-
treprenører i sving.

Erfaringene fra sist vinter med mange 

og lange stenginger er ikke en situasjon 
som godstransporten kan leve med. Det 
er derfor gledelig at Statens vegvesen har 
fokusert på preventive tiltak med fjerning 
av skavler, etablering av fresegroper og 
vindskjerming.

Disse tiltakene sammen med fastsatte 
kolonnetider vil forhåpentlig gjøre frem-

føringstiden litt mer forutsigbar.
Henrik Henriksen i Presis Veidrift vil 

ikke uttale seg om muligheten for egne 
kolonner for tungbiler i perioder hvor 
fremkommeligheten kan være usikker. 
Dette er avgjørelser som hver enkelt an-
svarshavende må ta.

ILLUSTRASJONSFOTO: Jamieson Pothecary

Bedre regularitet på vinterveiene 
i Finnmark?

Prøvekjøring med tømmervogntog
I samarbeid med Statens vegvesen gjennomførte NLF en prøvekjøring med 
24 meters tømmervogntog fra Skibotn-Talvik 25. august. A Eliassen Transport 
stilte opp med vogntoget og sjåfør. Hensikten med prøvekjøringen var at Sta-
tens vegvesen skulle få et bedre grunnlag for å vurdere strekningen åpnet for 
modulvogntog type 1 og 2. Disse har samme sporingskrav som 24 meters 
tømmervogntog. 

Turen forløp fint og Statens vegvesen har varslet at de vil innstille på å åpne 
strekningen for modul type 1 og 2 fra 1. oktober. Strekingen vil åpne for 60 
tonn, men ikke over Storslett bru. Det vil først skje når nybrua er ferdig i 2024. 
NLF har også hatt kontakt med Troms og Finnmark fylkeskommune for 
åpning av noen flere strekninger. Vi har fått positive svar på følgende strek-
ninger.: E45 - Stengelsesmoen avfallsanlegg. E45v- Finnmark sand. Kryss E6 
Elvebakken - Amtmannsnes sementsilo. Tjeldsund bru - Tovik. Kanebo-
gen-Stangnes fergekai, men siste biten der er kommunal vei, noe vi må jobbe 
videre med. E6 Fauske Stasjon til Straumen i Sørfold vil også bli åpnet.

Jubileumsfest 
NLF-Nordland 75 år
Styret i NLF Nordland arrangerer 
jubileumsfest 29. – 30. oktober 2021

Arrangementet vil bli avholdt på 
Choice Ramsalt Hotel, Bodø

PROGRAM:
Fredag 29/10:
kl. 18.00 – 21.00 Samarbeidspartnere 
har utstilling og det serveres Tapas.

Lørdag 30/10:
kl. 10.00 – 14.00 Fagprogram med 
Statens vegvesen, Nordland Fylkes-
kommune og Nye Veier

Kl. 19.00 Festmiddag

ODD-HUGO PEDERSEN ohp@lastebil.no0



I et flott septembervær gjennomførte NLF og Jan Nylund 
og sønner Venner på veien i Båtsfjord med 29 elver i 1.-3. 
klasse. Lærevillig elever og lærere satte stor pris på gjen-
nomføringen som de har gitt gode tilbakemeldinger på. 

I Berlevåg stilte Berlevågmaskin velvillig opp med lastebil og sjåfør for gjennom- 
føringen med 14 elever i 1. og 2. klasse. Også her ble gjennomføringen vellykket med 
gode tilbakemeldinger. 

Transportturneen i nord 
over for denne gang
NLFs transportturné besøkte denne 
gangen tre steder i Nord-Norge, 
Alta, Tromsø og Bodø. Med frokost 
på CirkleK, transportkjøperseminar 
og politiske debatter. NLF viser med 
dette sin styrke og synlighet overfor 
medlemmer, politikere ogw media. 
NLF var godt representert med vår 
direktør Geir A. Mo, nestleder i for-
bundsstyret Alv Ervik og mye av den 
sentrale administrasjonen i tillegg til 
NLF-advokatene. Regional admi-
nistrasjonen var selvfølgelig med. 
Det er gjennomført gode møter som 
vil bidra til at NLF i fremtiden kan 
oppnå enda bedre gjennomslag for 
sakene som våre medlemmer er opp-
tatt av. Så håper vi at vi ved neste 
anledning ser enda flere medlemmer 
på våre treff.

Venner på veien gjennomført i 
Båtsfjord og Berlevåg  
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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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Bjørn Tveråmo, 4821 Rykene
Jubilanten begynte å kjøre lastebil i 1991, og etablerte eget firma i 2009. Han kjører Scania, og har i 
dag fire lastebiler i sving. Han driver i all hovedsak med tipp- og asfaltkjøring, i tillegg til spesial-
transport. Bjørn Tveråmo har også lastebil som sin hobby.

Asbjørn Bekkevoll, 3239 Sandefjord
70-åringen begynte å kjøre lastebil i 1975, og drev i mange år med asfalt- og brøytekjøring. Fra år 
2000 ble det kranbilkjøring, hvor han blant annet drev med båttransport og trefelling. Jubilanten 
meldte seg inn i NLF fra dag én, og har hatt flere verv i foreningen. I dag er han pensjonist og 

støttemedlem i NLF, med han har fortsatt en gardsbil med kran og tipp.
Asbjørn er glad i å reise i sakte fart, enten med bobil etter motorsykkel, da kan han besøke sin store slekt som er 
spredd utover i Sør-Norge. Jubilanten spiller i Sandefjord ukuleleorkester, og synes han har levd et rikt liv.

Roar Rasmussen, 1715 Yven
Pensjonisten må helt tilbake til 1967 for å finne året han startet som lastebilsjåfør, han kjørte 
betongelementer i en Scania 75 Super. I 1972 startet han for seg selv, og det med en Volvo 465 som 
redskap. I mange år kjørte jubilanten materialer og rør, før han i 1986 begynte å kjøre for Statens 

vegvesen. De siste årene i yrkeslivet kjørte han for Transportsentralen. Båtliv har vært den hobbyen som har tatt 
mest plass i 75-åringens fritid.

Jubilanter:



TAKLER NATURENS 
KREFTER

STYREDEKK FOR KREVENDE VINTER  
SEMPERIT WINTER F2 

www.semperit.com/transport
Semperit. A brand of Continental.

Nyutviklet gummiblanding gir topp ytelse på  
vinteren og godt grep på vått føre.

Konstruert for høst-høst kjøring med gode  
vinteregenskaper og optimale egenskaper for  
sommerhalvåret når dekket slites.

Utmerket ytelse på vått underlag gjennom dekkets  
levetid.

Semperit får du kun hos Dekkmann
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Jubilanter:

Fødselsdager i november
90 år
9.  Ingolf Folland, 7042 Trondheim

80 år
5.  Oddvar Voldenm, 5419 Fitjar
11.  Odd Charles Ekeberg, 1580 Rygge
15.  Bjørnulf Undli, 2850 Lena
27.  Olav Lindstøl, 4885 Grimstad

75 år
2.  Sigurd Stavenes, 3812 Akkerhaugen
13.  Roar Rasmussen, 1715 Yven

70 år
3.  Asbjørn Bekkevoll, 3239 Sandefjord
9.  Ørnulf  Jenssen, 9282 Tromsø
12.  Reidar I. Reinertsen, 1684 Vesterøy

15.  Vidar Kåsene, 3750 Drangedal
28.  Finn Berstad, 8050 Tverlandet

60 år
1.  Knut H. Grøtting, 2750 Gran
26.  Geir Hunskår, 1454 Fagerstrand
28.  Harry Inge Sagøy, 7200 Kyrksæterøra

50 år
2.  Idar Pettersen, 3271 Larvik
2.  Olav Andreas Salen, 6030 Langevåg
4.  Lars Martin Breisjøberg, 2224 Austmarka
10.  Andreas Karlsen, 4371 Egersund
12.  Tore Holth, 2214 Kongsvinger
12.  Lars Ole Granhaug, 3360 Geithus
12.  Hans Inge Berge, 5640 Eikelandsosen
12.  Arne Thoresen, 8604 Mo i Rana
16. Ingebrigt Naustdal, 6770 Nordfjordeid



ALAAS.NOI samarbeid med  
Norges Lastebileier-forbund

På tide å få på plass 
ALKOLÅS
Norges Lastebileier-Forbund (NLF) 
Har valgt ALÅS AS som leverandør  
av alkolås til sine medlemmer.

Sammen ønsker vi å styrke tryggheten
på norske veier og HMS-profilen hos 
NLF sine medlemmer.

For NLF medlemmer er selve alkolåsen 
GRATIS, man betaler kun for service- 
avtalen, som også går ned i pris allerede 
etter ett år. (ordinærpris kr 9500,- pr  
enhet og 399,- pr mnd for serviceavtale)

Serviceavtale:
1 år kr 399,- pr mnd
2 år kr 299,- pr mnd
3 år kr 199,- pr mnd

Avtalen inkluderer:
• Livstidsgaranti • Årlig Kalibrering  
• Årlig service av produkt  
• Trådløs overføring av logg
• Support 24/7 
• 25 munnstykker
Ingen skjulte kostnader  
ved bytte av slitasjedeler

Ønsker du å bestille, eller ønsker du en presentasjon,  
så kontakt vår salgssjef Jørn Nicolaisen i dag:
 992 86 624       jn@alaas.no



Faggrupper

BILBERGING 
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 
Region2:  Morten Grønvold 90 09 83 72 morten@redningsverket.no
Region 3: Dag Lie 90 57 66 41 d-li2@online.no 
Region 4: Gunnar Hunsbedt 95 93 05 61 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 
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)

ADR
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

VINTERDRIFT
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

VAREBIL 
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

TØMMER
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

DISTRIBUSJON OG LANGTRANSPORT
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

DYRETRANSPORT (FORELØPIG)
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 4: Sjur Lode  93 21 50 61 sjur@kleppspesial.no
Region 5: Ståle Dyngeland 98 22 51 18 staale.dyngeland@royaltransport.no 
Region 6: Kennet Arntsen 90 08 29 47 arntsken@online.no

RESSURSGRUPPE SPESIALTRANSPORT 65T+
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: Sjur Lode  93215061 sjur@kleppspesial.no
Region 4: Kai Werdal 90 16 15 55 kai@werdal.no
Region 5: Ståle Dyngeland 98225118 staale.dyngeland@royaltransport.no 
Region 6: Odd-Are Skogstad  97 03 8 702 odd.are.skogstad@proventransport.no

 Mobil E-post  Mobil E-post

Forbundsstyret

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

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
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Fylkesavdelinger

Brukerforum Fair Transport

      1 Rune Jørgensen Rune Jørgensen AS 913 40 550 rune.jorgensen@rjas.no
      2 Birgit Grimstad Sigurd og Ola Grimstad AS 916 74 067 birgit@grimstadas.no
      3 Marianne M. Sørsdahl Sørsdahl Transport AS 41 48 59 74 marianne@tstransport.no
      4 Ove Erik Vika SR Group AS 916 65 530 oev@sr-group.no
      5 Jørund Vevle System Trafikk AS 41 53 94 80 jorund@systemtrafikk.no
      6 Jomar Skånøy Jomar Skånøy AS 918 36 470 jomar@jomarskanoy.no
      7 Jørgen Wika Haraldsen Frank Steensen Transportforretning AS 950 78 273 jwh@fstlogistikk.no

Region  Navn Bedrift Mobil E-post

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

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

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

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 Per Atle Ådland
Mobil 97 05 66 60
E-post: per@adland.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

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

65NLF-MAGASINET 2021 • NR 6



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.

Sliter du med tunge tanker etter en ulykke?

KONTAKT KOLLEGAHJELPEN!
+NLF

415 44 400

Fylke Navn E-post Mobil Fylke Navn E-post Mobil

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

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
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.brodremoean@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

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
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

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
Nils Harry Jakobsen

Arnold Hauan
Elling Haukebøe
Ann P. Eliassen
Karianne Ervik

Torbjørn Mikalsen
Yngve B. Harila

Rogaland

Hordaland

Sogn og 
Fjordane
 
Møre og 
Romsdal

Sør- 
Trøndelag

Nord- 
Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

Alarmtelefon: 415 44 400

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 arbeidsplas-
sen 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

Østfold

Oslo/
Akershus

Innlandet

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder
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Bestill strøm til spesialpris  
for NLF-medlemmer
Som medlem i Norges Lastebileier-Forbund får du ekstra gode betingelser hos 
Fjordkraft. I tillegg får du flere nyttige tjenester som hjelper deg til en mer 
effektiv strømhverdag 

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

Vi har over 110 000 strømleveranser til norske bedrifter. 
Bestill din NLF-avtale på fjordkraft.no/nlf

 
Høye strømkostnader?

Snakk med en rådgiver!



Ved din side når ting ikke  
går helt etter planen 
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Ansvarsforsikring for NLF-medlemmer
Hva får du?
– En skreddersydd løsning tilpasset ditt behov
– Alle dekninger samlet i én forsikring; godsansvar,   
 speditøransvar samt løfte- og kranansvar
– Dekning for ansvar bedriften kan få i forbindelse  
 med driften av virksomheten, eller som eier/leietaker   
 av en bygning
– Standard forsikringssum er 10 millioner kroner, hvis   
 du ikke velger en høyere sum selv.

Når får du erstatning?
– Ved økonomiske krav som følge av skader på ting  
 og personer
– Ved formueskader tilknyttet godsansvar og  
 speditøransvar
– Ved behov for juridisk bistand tilknyttet krav som 
 dekkes

Hva hvis bedriften får erstatningsansvar?
Våre jurister overtar saken, fører en eventuell sak for  
deg i retten og betaler et eventuelt erstatningskrav.  
Vi fører også saken for deg ved et eventuelt regres-
skrav mot undertransportører eller andre.

Vil du vite mer om If Ansvarsforsikring?
Ta kontakt med en av våre NLF spesialister på 21 49 71 69, eller les mer på if.no/nlf.

I samarbeid med:


