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Den største lanseringen siden Scanias nye lastebilgenerasjon i 2016.  
Ny motorplattform, nye tjenester og oppdateringer styrker vår 
posisjon som ledende produsent av premium lastebiler.

For ytterligere informasjon - kontakt din lokale Scania-selger.

• Opp mot 8% drivstoffbesparelse
• Økt modularitet
• Digitale bakspeil
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Kostnadsutviklingen for lastebiltransport bekymrer med rette mange i transportnæringen i  
starten av dette året. 

Kostnadene i vår næring har nærmest løpt løpsk. Ifølge «Kostnadsindeks for lastebiltransport», 
som NLF utgir i samarbeid med SSB, økte kostnadene uten ferjer og bom med hele 9,7 prosent fra 
desember 2020 til desember 2021. I samme periode økte den generelle KPI (konsumprisindeksen) 
med 3,5 prosent hvorav energikostnader og avgif tsendringer stod for vel halvparten. Med denne 
forskjellen mellom kostnadsindeksen for lastebiltransport og den generelle KPI-en er det avgjø-
rende at alle transportbedrif ter setter seg godt inn i før prisforhandlinger med kundene. 

En nærmere gjennomgang viser at vesentlige deler av økningen skyldes økte drivstof fpriser. I 
2021 økte f.eks. drivstof findeksen i «Kostnadsindeks for lastebiltransport» med over 26 prosent, 
mens bom- og ferge-indeksen ble redusert med 1 prosent. Ved utgangen av januar er dieselprisen 
historisk høy og ifølge nettstedet «Globalpetrolprices.com» tredje høyest i verden, bare slått av 
Sverige og Hong Kong. Ikke mye å skryte av for oljelandet Norge altså. 

I underkant av 60 prosent av dieselprisen er avgif ter. Fra 2021 til 2022 økte samlede avgif ter på 
diesel inkludert mva. med 15 øre pr liter. NLF kjempet imot økningen i CO2-avgif ten med alle  
midler i stortingshøringer, innspill til statsbudsjettet, møter med politikere, med medieutspill osv. 
Vårt poeng er at Norge ikke må innføre særlige høye avgif ter på drivstof f sammenlignes med de 
land vi konkurrerer med, da det fort vil medføre at vi taper i konkurransen. 

Det er ikke avgif tene alene som gjør dieselen så dyr, men også andre forhold. Ifølge ana- 
lytikerne til Circle K skyldes prisøkningen en miks av frykt for konsekvensene av Omikron, særdeles 
lave lagertall, produksjonsbegrensninger i flere store oljeproduserende land og frykten for  
sanksjoner mot Russland grunnet den spente situasjonen i Ukraina. Og ikke minst en særs høy 
dollarkurs. Med andre ord internasjonale forhold som den norske stat – og i særdeleshet norske 
lastebileiere – ikke er herre over. 

Uansett grunn medfører dette økte kostnader for norske transportører som må kompenseres 
for. Våre venner i NHO Logistikk og transport var før jul ute og etterspurte høyere lønninger for å 
øke rekrutteringen til sjåføryrket, noe som ifølge organisasjonen skulle skje ved lokale forhand-
linger. Med den kostnadsutviklingen vi ser nå vil det ikke være mye å forhandle om når dieselen og 
strømmen er betalt. 

Det er bare en måte å kompensere for denne utviklingen på – og det er ved å ta seg bedre betalt. 
På samme måte som ferger og bom hører hjemme på egen varelinje på fakturaen til kundene, må 
transportbedrif tene sikre seg muligheten til et drivstof f tillegg. I alle avtaleforhold er det slik at 
økte kostnader medfører økte priser. Slik må det også være i transportnæringen. NHO og andre 
organisasjoner som representerer transportkjøpere må forberede sine medlemmer på økte  
transportpriser. NLFs medlemsbedrif ter må sikre seg nødvendige forbehold i kontraktene  
sine som gjør at prisene kan justeres og snarest avtale møter med sine kunder. Til hjelp i dette 
arbeidet tilbyr NLF programmet «NLF-kalkyle» i tillegg til ulike kurs gjennom NLF-skolen. 

Å drive forretning uten å tjene penger går ikke. Heller ikke for norske lastebileiere.
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Transportkonferansen 2022:
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– Lastebilens rolle i 
samfunnet er ubes tridt!
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At Norges Lastebileier-Forbund har an-
svarlig og bærekraftig transport som vi-
sjon og sentralt arbeidsmål bør nå være 
kjent for de fleste. Gang på gang har re-
presentanter for NLF i ulike fora under-
streket at lastebilnæringen ønsker å være 
en del av løsningen, ikke en del av utfor-
dringen.

Det snakkes mye om alternative driv-
linjer nå, overalt. Og aller mest snakkes 
det nok om at fremtidens transportkjøre-
tøy skal gå på el-kraft. Men er vi der nå? 
Det haster med å nå klimamålene, og vi 
hører ofte at vi ligger bak skjema, enten 
det er i Oslo, Europa eller hele kloden for 
den saks skyld.

Gripe de eksisterende mulighetene
La oss se nærmere på utviklingen av elek-

triske lastebiler. Alle de etablerte, og noen 
helt nye, har dette langt fremme i panna. 
Samtidig forteller en av de større lastebil-
produsentene at de i 2025 anslår at kun 
10 prosent av deres samlede produksjon 
vil være av den elektriske sorten.

– Teknologioptimismen knyttet til for 
eksempel elektriske drivlinjer har nok 
vært for stor, i hvert fall med tanke på 
hvor fort utviklingen går, sier administre-
rende direktør Geir A.Mo i NLF 

El-lastebiler er ikke hyllevare, og der-
som man bare skal følge det elektriske 
sporet, vil det ta lang tid før denne bran-
sjen kan kalle seg grønn.

Med dette bakteppet var det viktig for 
NLF å belyse hvilke andre muligheter 
som ligger i dagen for sentrale 
aktører i samferdselssektoren. 

– Lastebilens rolle i 
samfunnet er ubes tridt!

Dette var noe av det vi hørte fra samferdselsministeren 
på årets transportkonferanse. Men han understreket også at 
transportsektoren slipper ut mye klimagass. Årets tema på 
konferansen «Et konkurransedyktig grønt skifte – er det 
mulig?» passet derfor godt. Og det er mulig, men da må 
rammevilkårene endres, og mulighetene som allerede ligger 
der benyttes. Dette var noen av det NLF understreket over-
for både samferdselsministeren og vegdirektøren i løpet av 
konferansen på Holmen Fjordhotell i Asker.

ANDRÉ KJERNSLI akj@lastebil.no0

VIKTIGE MØTER: Samferdselsministeren (i 
midten) fikk en grundig orientering under 

konferansen. Her flankert av Thina Saltvedt og 
Geir A. Mo.  Alle foto: André Kjernsli.

SKIFTET BEITE: Thina Saltvedt, her i en selfie-stund med Geir A. Mo, jobbet i mange år som oljeanalytiker i Nordea, nå 
setter hun søkelyset på det grønne skiftet. – Dette skiftet skjer ikke over natten, men vi må se etter gode løsninger og 
være villige til å strekke oss litt for å få det til, sa hun.
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Både samferdselsminister Jon-Ivar  
Nygård (AP), som deltok på sin første 
transportkonferanse, og vegdirektør In-
grid Dahl Hovland hadde satt av godt 
med tid til delta på konferansen. Sist-
nevnte var også til stede hele fredag selv 
om hun ikke skulle i ilden før på lørdag.

– Her er det mange spennende innlegg 
og mye å lære, sa vegdirektøren til 
NLF-Magasinet.

Totalvekt på bilparken må opp
Hva kan vi gjøre på kortere sikt, hva er de 
lavthengende fruktene? Dette var sentralt 
i møtet med samferdselsminister Nygård 
i forkant av transportkonferansen fredag 
ettermiddag.

Et av NLFs forslag er ganske enkelt å 
tillatte økte totalvekter på den eksis-
terende bilparken. Ved å frakte mer gods 
per kjøretøy vil utslippene per fraktet 
tonn gå ned. I teorien er alt som trengs et 
pennestrøk for å åpne for dette på de vei-
ene som vi vet tåler belastningen. 

–  Det vil kreve høyere bevilgninger til 
veivedlikehold pga. økt slitasje, men på 
andre områder ser det ikke ut til at det 
skal stå på pengene når det kommer til å 
realisere klimakutt, understreker NLFs 
Geir A. Mo. – Dette er derfor egentlig 
ikke noe argument, det grønne skiftet 
kommer til å koste penger.

Transportkonferansen 2022:

LEI AV TEORI: -Vi er litt lei av mulighetsstudier og 
utredninger, sa Erling Seter, prosjektleder i Grønt 
Landtransportprogram. Derfor har vi satt i gang et 
stor-skala pilotprosjekt for batteridrevne, tunge lastebiler.

NYSLÅTT AMBASSADØR: Stefan Bunes er NLFs ferskeste ambassadør, Jan Erik Larssen (t.v.) og Øivind Aksberg (t.h.) ser 
ute til å være fornøyd med valget.

Regjeringen er glade  
for at norsk lastebilbransje er 

så løsningsorienterte til  
det grønne skiftet

Jon-Ivar Nygård 

GOD STEMNING: Ingrid Dahl Hovland og Kjetil Wigdel deltok 
både i møter og på seminaret som ble sendt direkte. 
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Det neste punktet NLF adresserte i 
møtet var avgiftspolitikken knyttet til 
avansert, bærekraftig biodiesel. Ved å fyl-
le tanken med f.eks. HVO 100 i stedet for 
fossil diesel kan man kutte i opp mot 90% 
i klimautslippene på en lastebil – men da 
må avgiftene på denne typen drivstoff 
ned.

Biodiesel må bli rimeligere
Potensiale for CO2-kutt ved å følge disse 
to grepene er helt opp mot 3,8 millioner 
tonn. 

– Når vi vet at totale utslipp fra vår in-
dustri er beregnet til ca 4,2 millioner 
tonn, så er det åpenbart at det er verdt å 
se nærmere på dette for å få ned utslippe-
ne raskt, understreket Mo.

Samferdselsministeren nikket aner-
kjennende til dette, men lurte også på om 
tilgangen til bio-drivstoff kunne dekke en 
slik overgang.

– Pr. i dag er svaret på det ja, svarte 
NLF direktøren som viste til at bionær- 
ingen hevder at det er mulig å øke  
produksjonen for å dekke et slikt økt  
behov.

Etter møtet gikk samferdselsministeren 
direkte til studioet der den digitale kon-
feransen ble vist direkte, og som nesten 
600 mennesker fulgte i løpet av 
de to dagene.

OM HYDROGEN: – Denne teknologien har ganske like 
arbeidsbetingelsen som dagens dieselbiler, bortsett fra 
at våre biler er utslippsfrie, forklarte Jan Carsten Gjerløw 
i Evig Grønn AS.

KOMPLISERT VERDEN: – Når regelverket i noen tilfeller blir 
komplisert for oss som skal gi råd, kan man tenke seg 
hvordan det blir for folk som han sin kompetanse andre 
steder, sa NLF-advokat Robert Aksnes i sitt innlegg: 

SAMARBEID: – Vi må jobbe sammen, på tvers av drivlinje 
og transportmetode, for å lykkes med det grønne skiftet 
på best mulig måte, mente Steinar Karlsen, LITRA.
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Samferdselsministeren adresserte først 
problematikken rundt rekruttering til 
bransjen generelt, og underskuddet på 
tungbil-kjørelærere spesielt.

– Vi bevilger derfor mer penger til ut-
danning av flere kjørelærere på lastebil, og 
vi vil gjøre det enklere for folk med lang 
erfaring å komme inn på dette studiet, 
åpnet Nygård.

På kort sikt betyr dette lemping på kra-
vene, i ett litt lengre perspektiv skal selve 
utdanningen gjøres om, slik at det blir en 
egen 2-årig utdanning for kjørelærere på 
tungbil.

Regjeringen må levere
Nygård bekreftet også det NLF har sagt 
en stund, godstransport på vei kommer 
til å øke i fremtiden. Det betyr både høy-
ere krav til veistandard, men også et be-
hov for å redusere klimagassutslippet fra 
sektoren.

– Regjeringen støtter opp under en mer 
miljøvennlig og bærekraftig transport i 
Norge, levert av en bærekraftig og seriøs 
næring, sa han.

Han roste transportnæringen for sin 
positive holdning til det grønne skiftet, 

og understreket av regjeringen måtte leg-
ge til rette for gode rammebetingelser. 
Han pekte blant annet på ENOVAs rolle 
med å gi støtte til de ulike drivlinjene som 
er med på å få med utslippet av klimagas-
ser.

– Når det gjelder den elektriske ladein-
frastrukturen må denne holde tritt med 
utviklingen på bilmarkedet, understreket 
samferdselsministeren. -Både tilgjenge-
lighet og lokalisering.

– Vi i regjeringen er glade for at norsk 
lastebilbransje er så løsningsorienterte til 
det grønne skiftet, vi har allerede sett en 
stor omstilling, sa han.

Etter at Jon-Ivar Nyård hadde sagt sitt 
og representanter for ulike, nyere drivlin-
jer (El/hydrogen/biogass) hadde presen-
tert sine spennende løsninger, var det tid 
på å snakke om noe av det som kanskje 
opptar både NLF og medlemmene mest 
– rekruttering.

Rekruttering – det viktigste av alt
NLFs markedsdirektør, Kjell Olafsrud og 
Øivind Aksberg fra OSS snakket litt om 
denne utfordringen. Hvordan få tak i ge-
nerasjon Z?

Transportkonferansen 2022:

ENERGISK: Jan Erik Larssen ledet oss gjennom de to dagene med stor            innlevelse og mye kunnskap om bransjen.

MASKERADE: La oss håpe vi kan møtes uten munnbind på neste konfe         ranse.MANN FOR SIN HATT:  Øivind Aksberg i OSS var selvfølgelig på plass.



– I NLF begynner vi allerede i barne-
skolen med «Venner på veien», og vi sam-
arbeider med OSS når vi snakker med 
barn og unge i grunnskolen, sa Olafsrud.

Ambassadørprogrammet, som ble eta-
blert i 2019, videreføres. Dette er en ef-
fektiv måte å vise unge mennesker på vei 
inn i arbeidslivet dette flotte og varierte 
yrket. Det unge lytter litt ekstra når det 
er folk, ikke så mye eldre enn de selv, som 
snakker til dem.

En av de helt ferske ambassadørene, 
han ble offisielt ambassadør på Trans-
portkonferansen, heter Stefan Bunes. 
Han er lærling i Tande Transport, og tok 
tungbillappen i mai 2021. Han angrer 
ikke et sekund, og forteller om en bratt og 
spennende læringskurve.

– Jeg tok fagbrevet tirsdag i forrige uke, 
fortalte han.

Han forteller om et godt samhold blant 
sjåfører, og at jobben er veldig sosial til 
tross for at han sitter en del alene i bilen, 
en Scania 540.

Komplisert lovverk
Lørdagen starter med at NLF-advokat 
Robert Aksnes gjorde et forsøk på å hjel-

pe medlemmene til å forstå en jungel av 
lover og regler som noen ganger kan være 
utfordrende å manøvrere i.

Parallelt med at dette foregikk, satt 
NLF på bakrommet og snakket med veg-
direktør Ingrid Dahl Hovland, og sjef for 
utekontrollen i Statens vegvesen, Kjetil 
Wigdel. De fikk høre det samme budska-
pet som samferdselsministeren, men yt-
terligere spisset inn mot veistandard og 
utviklingen av denne.

– Jeg synes de regneeksemplene NLF 
legger frem knyttet til å øke totalvektene 
på bilene er interessant, sa vegdirektøren 
i møtet.

For mange veg-eiere
Utfordringene knyttet til at vi i Norge har 
ulike veg-eiere ble også adressert. NLF 
opplever ulik interesse for problemstillin-
ger avhengig av hvilken veg-eier man 
møter. Det kan slå ut på den måten at 
transportøren på grunn av en liten 
vegstubb på slutten av en langtur gjør at 
han må kjøre turen med en ikke-optimal 
bil. Dette kan gi dårlig økonomi i opp-
draget, og gjør dessuten jakten på å redu-
sere CO2-utslippene mer komplisert.

Årets Transportkonferanse ser ut til å ha 
vært en suksess, til tross for at den måtte 
gjennomføres digitalt. Mange fulgte sen-
dingene, gjestene var gode, og problem-
stillingene som ble drøftet er relevante.

Så krysser vi fingre og tær for at neste 
Transportkonferanse kan gjennomføres 
som vanlig slik at vi får med den viktige 
sosiale biten i tillegg.
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ENERGISK: Jan Erik Larssen ledet oss gjennom de to dagene med stor            innlevelse og mye kunnskap om bransjen.

MASKERADE: La oss håpe vi kan møtes uten munnbind på neste konfe         ranse.

FØLGER MED: NLFs fagsjef på teknikk, Dag Nordvik, følger 
sendingen med interesse
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I forrige nummer av  
magasinet ga NLF uttrykk 
for bekymring knyttet til 
deler av varebildelen av 
transportnæringen. I krim- 
enheten til Statens vegvesen 
jobbes det godt med utfor-
dringene, men det er tungt  
å snu en trend i en nesten 
uregulert bransje.

Det er ifølge Statens vegvesen et betyde-
lig omfang av kriminell aktivitet knyttet 
til transport, og Vegvesenets krimenhet 
har siden 2016 jobbet med å bekjempe 
transportkriminalitet og arbeidslivskri-
minalitet i hele vegsektoren. 

Arbeidslivskriminaliteten i transport-
sektoren skaper ulike problemer for sam-
funnet. En blomstrende svart økonomi 
som rammer rettferdige konkurransevil-
kår og et seriøst arbeidsliv er et av proble-

mene. Et annet problem er at useriøse 
aktører ofte er en trussel mot trafikksik-
kerheten.

Hvordan skal man få bukt med dette? 
NLF-Magasinet har tatt en prat med Per 
Herman Pedersen, avdelingsdirektør for 
krimenheten i Statens vegvesen.

«Lovløs» del av transportnæringen
– En at hovedutfordringene i kampen 
mot den useriøse delen av varebilbran-
sjen er at denne biltypen er underlagt få 
reguleringer, forklarer Pedersen. –  Ek-
sempelvis trenger ikke førerne annet enn 

Statens vegvesen  
er bekymret for 
utviklingen

ANDRÉ KJERNSLI akj@lastebil.no0
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førerkort klasse B, noe som gjør det en-
kelt å rekruttere ansatte uten bransje-
kompetanse. 

Det er dermed ikke krav til yrkessjåfø-
rutdanning slik det er når man bruker 
lastebil til å utføre transporten. Det er 
heller ikke krav om transportløyve, her-
under ikke krav til faglig kompetanse, 
krav til god vandel eller krav til økono-
misk evne. 

– De ansatte har videre ikke krav på 
minstelønn, da kravene om allmenngjort 
lønn i transportbransjen gjelder transport 
med tyngre kjøretøy, fortsetter han. – For 

varebiler som kjøres uten tilhenger gjelder 
heller ikke kjøre- og hviletidsreglene. 

Denne nærmest totale mangelen på 
krav er i praksis en invitasjon for useriøse 
aktører til å henge seg på og tjene noen 
raske penger. Og markedet for varebilseg-
mentet øker i takt med at fler og fler 
handler varer på nett.

En dreining for å slippe unna?
Det har over tid kommet bekymringer fra 
Statens vegvesens utekontrollører, samt 
tips fra bransjen, om uheldige 
forhold knyttet til transport. 

FEIL RETNING: Krimenheten til Statens vegvesen 
forteller at et er mye rusk i varebilsegmentet av 
transportbransjen. Illustrasjonsfoto: André 
Kjernsli

DELER BUDSKAPET: Per Herman Pedersen og de andre i 
Krimenheten til Statens vegvesen jobber daglig med å 
luke ut useriøse aktører, her snakker Pedersen til 
fremmøtte i NLF-traileren på transport-turnéen i fjor 
høst. Foto: André Kjernsli
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Varebilbransjen:

Dette gjelder særlig med mindre lastebi-
ler, og spesielt større varebiler som frem-
står som lastebiler. Er det en dreining i 
bransjen fra å bruke lastebiler i distribu-
sjon, til heller å benytte større varebi-
ler? 

– Bakgrunnen synes å 
være å spare kostnader, 
da varebiler er un-
derlagt få regule-
ringer. I utgangs-
punktet kan det 
fremstå som drei-
ningen er lovlig, 
og kun økono-
misk motivert. 
Det viser seg deri-
mot at en for stor del 
av transporten som 
skjer med store varebiler 
ikke er lovlig. Dette da kjøre-
tøyene i seg selv er så tunge at de ikke har 
nyttelast til det godset som ønskes trans-
portert, forklarer avdelingsdirektøren. 

Pedersen forteller også om andre ulov-
lige forhold som blir avdekket i kontrol-
len. Det handler om ulovlig lange ar-
beidsdager, svart omsetning og annet 
skattesvik, trygdemisbruk, svært lave 
lønninger/sosial dumping, og ulovlig 
opphold i landet.

– I sum gir det en særdeles usunn kon-
kurransevridning i markedet som ingen 

andre enn de useriøse aktørene er tjent 
med.

Det må også være lov å spørre seg om 
de som kjøper tjenestene i denne delen av 
bransjen har gode regnestykker på kost-

naden med lovlig og anstendig 
transport, og sammenholdt 

denne med de tilbud de 
mottar eller prisnivå 

som forlanges.

Hvordan jobber 
krimenheten?
Krimenheten i 
Statens vegvesen 

jobber med bearbei-
ding og formidling 

av informasjon om-
kring forholdene, og an-

dre forhold innen transport, 
gjør nødvendig etterretning om 

aktører og utfordringer, samt forsøker å 
bidra til målrettet og kunnskapsbasert 
kontroll i samarbeid med blant annet alle 
landets A-krimsentre og egen etat. 

– Vi har siden oppstarten i 2016 jobbet 
med å legge til rette for tverretatlige kon-
troller innen varebilsegmentet. Problemet 
har dessverre ikke blitt borte, men i dag 
har de fleste etater et søkelys på denne 
bransjen som gir håp for fremtiden.

«Kommer dere til å intensivere jakten 
på de useriøse fremover?»

– Vi vil fortsatt ha søkelyset på trans-
portbransjen. Nå jobber vi for å følge opp 
spesielt der SVV kjøper transport, men 
vil fortsette å ha søkelys på bransjen ge-
nerelt. Statens vegvesen deltar i treparts 
bransjeprogram transport, jobber for enda 
bedre tverretatlig samarbeid samt at 
transportkjøperleddet tar et større ansvar 
i bransjen. Vi mener at den som bestiller 
har en unik mulighet til å stille krav, og 
en brukbar innkjøpsmakt en kan bruke 
med kløkt i denne sammenheng. 

Mer tverrfaglig samarbeid
«Hva tenker du politikerne kunne gjort 
på kort sikt for å gjøre denne lukejobben 
lettere for dere?»

– Legge enda bedre til rette for et tver-
retatlig arbeid. Det nytter ikke for en 
kontrolletat å løse flokene alene.  Dessu-
ten bør mer av ansvaret legges over på 
transportkjøpere som er det leddet som 
har størst mulighet til å bidra til bedring. 

«Er SVV positive til arbeidet som gjø-
res i EU for å regulere varebilsegmentet»

– Jeg kan bare svare på vegne av Statens 
vegvesen Krim her. Endringene som 
kommer er positive, men det tar tid før 
disse vil virke. I tillegg er det jo spennen-
de hvilke krav som kommer nasjonalt 
angående løyve, og om også denne delen 
av transportbransjen blir underlagt all-
menngjøring av lønn.

– En at hovedutfordringene 
i kampen mot den useriøse 
delen av varebilbransjen er 
at denne biltypen er under- 

lagt få reguleringer.
Per Herman Pedersen

MANGE SERIØSE: Det er ikke bare sorgen i 
varebilsegmentet, mange aktører forholder seg til 
eksisterende lovverk på en utmerket måte. 
Illustrasjonsfoto: André Kjernsli
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– Uten lastebilen stopper Norge. Derfor 
må vi sørge for at vi har nok sjåfører og 
da må vi også ha nok kjørelærere for las-
tebil. I årene som kommer vil vi 
mangle lærere. Derfor gir vi 
penger til å ta opp 25 ek-
stra studenter i kullet 
som starter ved Nord 
universitet til høsten 
og vi gjør det enkle-
re for søkere med 
realkompetanse å 
komme inn, sier 
forsknings- og høy-
ere utdanningsminis-
ter Ola Borten Moe 
(Sp). 

Bransjen selv melder at de 
kommer til å mangle tusenvis av las-
tebilsjåfører innen ti år. I dag er det 11 
videregående skoler (landslinjer) rundt 
om i Norge som står for opplæringen av 
lastebilsjåfører. For å få utdannet nok sjå-
fører til tunge kjøretøy og langtransport, 
trengs flere som kan undervise i faget på 
videregående, og også på private kjøre-
skoler. Det er Nord universitet i Stjørdal 
som står for utdanningen av sjåførlærere 
til tungbil. I dag er dette en spesialisering 
man tar på toppen av en toårig utdanning 
som sjåførlærer for lett bil.

Legger om opplæringen
– Vi vil nå gjøre det enklere for de som har 
erfaring fra sjåføryrket å bli lærere. Mange 

med lang erfaring som tungbilsjåfør, 
som kunne blitt gode trafikk-

lærere, kommer ikke inn på 
utdanningen. Det gjør vi 

nå noe med, og på litt 
lengre sikt vil vi vur-
dere å legge om tra-
fikklæreropplærin-
gen slik at det blir en 
egen toårig utdan-

ning for å bli trafikk-
lærer for tungbil, sier 

samferdselsminister Jon-
Ivar Nygård (Ap).

Løsningen regjeringen nå  
kommer med, er tredelt:
•   Åpne for søkere med realkompetanse. 

Nord universitet endrer opptakskravene 
for årets opptak, slik at det blir enklere 
å komme inn med realkompetanse. 
Endringene vil gjøre at flere med bak-
grunn fra yrket tungbilsjåfør kan kom-
me inn på grunnutdanningen. Deretter 
kan de gå videre til påbyggingen for 
tungbil og til slutt ende opp som lærer 
for tungbil. Endringene gjelder for kul-
let som starter til høsten.

•   Som en prøveordning tar Nord univer-
sitet opp 25 ekstra studenter på kullet 
som starter til høsten.

•   På lang sikt er målet å lage en ny stu-
diemodell for trafikklæreropplæringen, 
slik at det blir en egen toårig utdanning 
for å bli trafikklærer for tungbil, i stedet 
for en påbygning på toppen av toårig 
trafikklærer for lett bil. Kunnskapsde-
partementet går nå i dialog med de to 
institusjonene som utdanner trafikk- 

REKRUTTERING

Nå blir det enklere 
å bli kjørelærer på 
lastebil
Regjeringen gir ekstra penger for å utdanne flere kjørelære-
re for lastebil og buss og gjør det enklere for personer med 
lang erfaring som tungbilsjåfør å bli kjørelærer. – Gledelig å 
se at den nye regjeringen tar tak i dette, sier Kjell Olafsrud, 
markedsdirektør i NLF

ANDRÉ KJERNSLI akj@lastebil.no0

Vi vil nå gjøre det enklere 
for de som har erfaring fra 

sjåføryrket å bli lærere.
Samferdselsminister 
Jon-Ivar Nygård (AP)

UTDANNINGSREFORM: Samferdselsminister Jon-Ivar 
Nygård (AP) mener dette vil gjøre det lettere å velge 
yrkessjåførlærer som karrierevei. Foto: André Kjernsli.

OPPMYKNING: Regjeringen legger til rette for 
at det skal bli enklere å utdanne seg til 
yrkessjåførelærer. Foto: NLF



lærere, OsloMet – 
storbyuniversitetet 
og Nord universi-
tet og også med 
Samferdselsde-
partementet og 
Statens vegvesen 
for å se hvordan 

dette kan gjøres.

Olafsrud i NLF 
mener dette er et steg i 

riktig retning. – Etter å ha 
jobbet for å få til en oppmykning 

at yrkessjåførutdanningen gjennom en 
rekke kanaler er dette positiv lesning for 
oss, sier han. Ikke minst det at man ser på 
en ny studiemodell som gjør det mulig å 
ta denne utdannelsen uten et krav om å 
være sjåførlærer på personbil i bunnen.

REKRUTTERING

TOMMEL OPP: -Dette er noe vi har kjempet for en god 
stund, sier NLFs markedsdirektør, Kjell Olafsud. 

Foto: André Kjernsli.
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Portrett Rolf Mellum:
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Da Rolf Mellum første 
februar i år gikk over i pen-
sjonistenes rekker, var det 
over førti års arbeid i trafikk-
sikkerhetens tjeneste som 
gikk ut døra. Den avtroppen-
de avdelingsdirektøren i 
Statens havarikommisjon er 
trygg på at arbeidsplassen han 
har vært sentral i de 16 årene 
den har eksistert, fortsatt vil 
være en sentral kraft i kam-
pen for å forbedre trafikksik-
kerheten på norske veier.

Selv er han ydmyk og takknemlig for at 
han har fått muligheten til å jobbe med det 
han har gjort, helt siden han som 22-åring 
ble uteksaminert som maskiningeniør på 
Oslo Ingeniørhøgskole.

– Jeg var fast bestemt på hvilken retning 
jeg ville gå, det måtte bli noe som hadde 
med bil å gjøre, sier Mellum.

Viktige menneskemøter
I forbindelse med at det i 1980 skulle åpnes 
en helt ny Biltilsynsstasjon på Tynset fikk 
Mellum et tilbud om jobb der sammen 

med to eldre kol-
legaer. På denne 
tiden var det et krav 
om ingeniørbak-
grunn for å bekle en 
slik stilling.

– Det tok ikke så lang tid 
før jeg forsto at det ikke bare var 
bilene som betydde noe for meg, men at 
det var menneskemøtene jeg satte pris på. 
Som 23-åring hadde jeg ikke så mye å fare 
med, men Nord-Østerdal var en flott plass 
å begynne i en slik rolle. 

Østerdølene var takknemlige for at de 
ikke lenger hadde så lang vei til nærmeste 
biltilsyn. Samtidig vær de både pragmatis-
ke og positive, så Mellum følte seg vel-
kommen fra dag én. På en så liten stasjon 
kom han borti mye forskjellig, noe som var 
både lærerikt og spennende.

– Jeg var blant 
annet en av de før-

ste i landet som 
godkjente ADR-kjø-

retøy etter nytt regel-
verk, forteller han. 

I og med at de to kollega-
ene ikke bodde fast på Tynset ble 

det slik at Mellum stadig oftere ble med ut 
når det hadde vært en trafikkulykke. Læ-
ringskurven var bratt, og allerede i sin før-
ste uke på Tynset var han med ut og ob-
serverte sin første dødsulykke. Det skulle 
etter hvert bli mange av dem etter hvert.

Noen ulykker har festet seg
– Husk på at på den tiden døde det 500 
mennesker i trafikken hvert år, sier han 
ettertenksomt.

Den første egne saken husker han bedre 

Å bygge sikker-
hetskultur har vært 
mitt mantra hele 

veien.

En nestor 
takker av

ANDRÉ KJERNSLI akj@lastebil.no0
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enn andre. Høsten 1982 ringte det på døra 
hjemme. Utenfor sto det en ung lens-
mannsbetjent og kastet opp og var preget. 
Det hadde vært en stygg ulykke på riksveg 
3 om natten, og han lurte på om den da 25 
år gamle ingeniøren kunne bli med og 
hjelpe til.

– En bil kjørt av en ungdom hadde kjørt 
inn i en annen bil som hadde fått nødstopp. 
Tre var døde og flere var skadd.

Mellum gjorde sine undersøkelser, og 
regnet på hastigheten på bilen som ung-
dommen kjørte. Han var sakkyndig i den 
påfølgende rettssaken. Sjåføren ble dømt, 
i all hovedsak basert på Mellums bereg-
ninger.

Han hadde flere lignende saker med dø-
delig utfall der sjåførene fikk sine dommer, 
og til tross for de tragiske omstendighete-
ne var han glad for at hans rapporter ble 

tatt til følge. I løpet av karrieren har det 
blitt ca 300 slike saker for politi og delvis 
rettsvesen.

– Jeg kom godt ut av de første sakene 
mine, takket være god støtte fra kollegae-
ne. Det var en utfordring å bare støtte seg 
til fakta, og å legge egne meninger og an-
takelser til side, forklarer han.

Etablerte ulykkesanalysegrupper
Den unge ingeniøren trivdes godt, men 
hadde samtidig en klar plan på at dersom 
karrieren skulle gå etter planen måtte han 
etter hvert flytte på seg. Dette til tross for 
at han i løpet av disse årene hadde giftet 

seg og stiftet familie med ei lokal jente. – 
Da det ble en åpning på Hamar i 1989 
grep jeg sjansen og vi flyttet dit.

Der gikk han inn i samme type stilling, 
men fikk etter hvert seksjonsansvar i til-
legg. Etter ca ti år på Hamar-stasjonen 
gikk han etter hvert litt lei av sensor- og 
kontrollvirksomheten, og søkte seg over på 
vegkontoret. Der fikk han, i tillegg til å 
jobbe bredere med trafikksikkerhet, ansva-
ret for å godkjenne alle verkstedene som 
skulle inn i PKK-ordningen i Hedmark 
fylke. Samtidig, og før Statens Havari-
kommisjons veiavdeling hadde sett dagens 
lys, ble han en aktiv pådriver for å etablere 
det som ble kalt ulykkesanalysegrupper i 
Statens vegvesen.  

Meningsløse drapsdommer
Hvorfor har han vært så motivert for å job-
be med sakene i ulykkesanalysegruppene, 
og senere Statens Havarikommisjon? 

– Etter å ha bistått politiet og stått i 
mange rettssaker opplevde jeg at folk kun-
ne bli dømt for uaktsomt drap for små 
feilhandlinger, og for meg ble dette me-
ningsløst. I tillegg ble det vi gjorde for 
politiet bare liggende i en skuff hos Veg-
vesenet, der var det ingen som brydde seg. 
Behovet for å ta lærdom av arbeidet var 
åpenbart til stede, men vårt arbeid ble ikke 
benyttet for å øke sikkerheten.

Mellum sier også at påtalegrunnlaget for 
rettsprosessen etter en ulykke som regel 
utløses av konsekvensene, og i begrenset 
grad etter hva bilføreren faktisk har gjort 
– også i de tilfeller det har vært krevende 
kjøreforhold og normal kjøreadferd. Rundt 
1990 ble paragrafen om uaktsomt drap 
også tatt i bruk i trafikkulykkessaker på 
tingrettsnivå. Han opplevde da at trafikk-
dømte fikk livet ødelagt etter drapsdom til 
tross for at det ble gjort en liten feil som 
alle kan gjøre av og til. Børen blir spesielt 
tung å bære i tilfeller hvor en fører har for-
årsaket død på et familiemedlem, og i til-
legg har fått en fengselsstraff på toppen. 
Det er nok noe mer nyansert nå, men det 
er fortsatt dommer jeg stusser over.

Da det i 2001 ble sagt på nyhetene at det 
skulle etableres en veiavdeling i Statens 
Havarikommisjon husker han at han sa til 
kona at «Dette har jeg lyst til å være med 
på – på en eller annen måte».

Etter å ha tatt en telefon til daværende 
direktør Sverre Qvale ble han 
oppfordret til å søke på jobben. 

EN BAUTA: Rolf Mellum har de siste 40 årene hatt en unik 
posisjon i trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. -Jeg har vært 
heldig som har fått jobbe med dette, sier han selv. Foto: 
André Kjernsli
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Portrett Rolf Mellum:

Han hadde egentlig ingen store lederam-
bisjoner, og de lette egentlig etter en kan-
didat med universitetsbakgrunn. 

– Men jeg fikk jobben, så min ingeniø-
rutdannelse og ikke minst realkompetan-
se holdt, smiler han.

Stor overgang til SHK
Dette var et stort steg, ut fra en trygg etat 
han var varm i, til en ny etat der man job-
ber på mange arenaer. Snakke med stats-
råden den ene dagen, og pårørende den 
andre. En unik spennvidde i forvaltnin-
gen.

Men føler han at han på en måte «byttet 
side?»

– Nei, egentlig ikke. Men i ettertid ser 
jeg jo at vi utfordrer både Statens vegvesen 
og departementet, og at vi har en forven-
ting om å bli lyttet til som ikke alltid inn-
fris. Vi jobber med anbefalinger og tilråd-
ninger, men får ikke gjennom alt. 
Samtidig blir jeg lei meg når vi ikke blir 
trodd på det vi faktisk har sett, og sånn var 
det også delvis i den perioden jeg jobbet i 
analysegruppa i Vegvesenet, sier han.

NLF viktig pådriver
Det har vært en lang prosess for å få 
aksept for tilrådinger basert på en-
keltulykker, og ikke sjelden etter-
spørres det flere liknende ulykker før 
man er villig til å iverksette tiltak. 
Dette er ikke unaturlig, men etter 
hvert har rapportene blitt enda bedre, 
og fagmiljøene mer mottake-
lige. 

– Og dette har man 
blitt mye bedre på 
etter hvert, under-
streker han, men 
med det lave 
u lyk kenivået 
Norge har 
nådd nå mener 
likevel den 
kommende 
pensjonis-
ten at man i 
enda større 
grad må 
være villig 
til å ta lær-
dom av un-

dersøkelser av enkeltulykker. Det vi har 
sett, det har vi sett. Selv om vi ikke driver 
forskning, er undersøkelsene basert på do-
kumentert faktabasert kunnskap som er 
analysert og satt inn i en sikkerhetsfaglig 
kontekst.

Behovet for et sterkt mandat, 
det klare skillet til straffepro-

sessen og i tillegg det gode 
tverrsektorielle fagmiljø-
et i havarikommisjonen 
har vært helt avgjørende 
for resultatene. Det ble 
også etablert et godt og 

relevant lovverk, og over-
føringsverdien fra 

luftfart og 
bane var 

stor.  
– Jeg 
v i l 

presisere at NLF hele veien har vært en 
viktig pådriver for at SHK ble etablert. 
Gunnar Apeland sto på så det holdt, noe 
vi er veldig takknemlige for.

Det var noe helt nytt å lage så dyptpløy-
ende rapporter om enkeltulykker. SHK er 
derfor avhengig av høy troverdighet og god 
dokumentasjon, og den avtroppende avde-
lingsdirektøren har satt stor pris på å ha få 
vært med på denne reisen.

«Hvor mye av æren for nedgangen i tra-
fikkulykker skal dere i SHK ha»?

– Det er vanskelig om ikke umulig å si. 
Men hvis vi ser på ulykker med tungbil 
involvert har nedgangen i antall dødsulyk-
ker vært enda større her enn på personbiler. 
I perioden 2006-2016 gikk antall  dødsu-
lykker med tungbiler involvert ned med 
60%. Vi kan vel med en viss pondus si at 
vi har noen aksjer i den utviklingen, fast-
slår han.

Stort potensiale i rapportene
Han er opptatt av mer enn rapportene 
SHK lager. Både busselskaper, lastebil-

bransjen og flere aktører har vært gjen-

BESØK HOS NLF: Noe av det siste Mellum 
gjorde før han takket for seg var å delta 

på NLFs digitale medlemsmøte i januar. 
Foto: André Kjernsli.

SETT MYE: -Heldigvis har jeg taklet alt jeg har sett på en bra måte, sier Rolf Mellum: Foto: Rolf Mellum
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stand for undersøkelser, og tilbakemeldin-
gen de får er at undersøkelsesdialogen er 
viktig.

– Dette er på en måte en underskog av 
sikkerhetskultur som vi sår, en slags ny-
planting rundt omkring som har effekt. Vi 
ser at de som blir gjenstand for undersø-
kelse setter i verk tiltak underveis og i et-
terkant av SHKs undersøkelser.

– Han registrerer at det na-
sjonale trafikksikkerhetsar-
beidet er meget godt og 
har gitt gode resultater 
over lang tid, men 
også at ikke alle ak-
tører i like stor grad 
benytter potensialet 
i rapportene våre. 
De ligger imidlertid 
der og er alltid til-
gjengelige. 

– Jeg registrerer også 
at vegdirektøren sier at de 
skal se nærmere på det som 
ikke fungerer. Det er jo akkurat det 
vi har gjort i 16 år, så potensialet for å få 
mer ut av rapportene er til stede, under-
streker Mellum.

Norge er best i klassen
Vi liker ofte å sammenligne oss med andre 
land, så hvordan står det til med Norge 
sammenlignet med land det er naturlig å 
sammenligne oss med? Mellum forteller 
at Finland, Sverige og Holland var tidli-
gere ute med havarikommisjoner for veg, 
men at de kun benyttes i større ulykker. 
Da blir volumet for lite. Vi har tett og god 
kontakt med disse miljøene, og tilbake-
meldingene fra dette fellesskapet er at 

Norge ligger helt fremst i Europa også i 
dette arbeidet.

– I Storbritannia etablerte de havari-
kommisjon for veg først nå høsten 2021, 
der har jeg også fått vært med og hjulpet 
til litt i etableringsprosessen. Vi har i våre 
undersøkelser også kontakt med sentrale 
sikkerhetsmiljøer i Europa som Euro 

NCAP og ESTC.
I flere land har den gode 

ulykkesutviklingen stag-
nert. I Norge er dette 

ikke tilfelle, og her 
er arbeidet med 
trafikksikkerhet 
gitt internasjonal 
utmerkelse i flere 
år på rad. 

Mellum han 
har en kommentar 

til dette: – SHKs 
involvering av aktøre-

ne i undersøkelsene kan 
ha gitt bidrag til en lang-

tidseffekt i alle fall innenfor den 
kommersielle transporten. Deltakelsen og 
bevisstgjøringen av virksomhetene i un-
dersøkelsene bidrar til å bygge en bedre 
sikkerhetskultur – noe som har vært mitt 
mantra hele veien.

Krever anerkjennelse
«Men hva blir veien videre for SHK, etter 
at du har takket for deg? For ikke å stag-
nere?»

– Jeg tror at de store vei- og sikkerhets-
miljøene i økende grad vil anerkjenne 
SHKs arbeid som et viktig sikkerhetsbi-
drag. Jeg tror det meste av trafikantrettede 
tiltak er tatt ut, og min holdning er at folk 

flest gjør så godt de kan i trafikken. Skal 
man komme videre, må man få en enda 
mer tilgivende veitrafikk i fremtiden, og 
systemene må bli enda bedre.

Mellum mener at bilfabrikantene har 
hovedæren for den gode utviklingen vi har 
sett på antall dødsfall i trafikken, han sa 
allerede i 2000 at bilparkens betydning for 
sikkerheten var undervurdert. At vi de se-
nere årene har hatt en stor utskifting av 
bilparken har derfor gitt et viktig bidrag. 
Han er opptatt av å i fremtiden kunne hen-
te ut mer læring fra data i ulykkesbilene, 
men det er en vei å gå før dette vil fungere 
optimalt. Tilliten mellom myndighetene 
og bilprodusentene er etter Mellums syn 
for skjør, men med et sterkere skille mel-
lom informasjon for læring og straffereak-
sjoner håper og tror han dette vil endre seg.

– I tillegg må myndighetene se nærme-
re på sin egen rolle som sikkerhetsmyndig-
het og erkjenne at de må bli bedre på å 
legge til rette. Så lenge det ikke stilles lov-
krav til veistandard, og trafikantene er de 
eneste som stilles til ansvar ved en ulykke, 
så er dette en liten propp. Jeg ønsker ikke 
å frita fører for et stort ansvar, men det er 
altfor lett å legge skylda på sjåføren. Vi må 
bli flinkere til å hjelpe førerne med å ta 
dette ansvaret.

Berømmer kollegaer 
Ledelse og organisasjon i ulike bedrifter 
må også bli flinkere til å regne inn trafikk-
sikkerhet som en del av sitt HMS-arbeide.

Den avtroppende avdelingsdirektøren 
er ikke bekymret for fremtiden til SHK. 
Han beskriver arbeidsplassen som et team 
av kunnskapsrike og kompetente folk som 
hele tiden strekker seg etter å bli bedre. 
Mellum beskriver Ingvild Ytrehus, som 
overtar hans rolle, som en kjempeflink, 
erfaren og sterk sikkerhetsfaglig person. 

– Jeg har lært mye av henne om sikker-
hetsfag, og hun har vært hos oss siden 
2005. Dette blir bra, forsikrer han.

Mellum tror livet som pensjonist ikke 
kommer til å bli ensformig. Han føler seg 
heldig som har barn og barnebarn i nær-
heten. Imellom skiturer, elgjakt og 
korsang skal han også få tid til å ta vare 
på både hus og hytte. 

– Jeg har fått være en sentral del av 
noen unikt i disse 40 årene, så jeg gir meg 
med en god følelse. Vi i SHK har utgjort 
en stor forskjell, ikke minst for de invol-
verte og pårørende. Det føles godt.

De fleste gjør så godt 
de kan i trafikken, det 

må vi ha med oss i 
vårt arbeid.
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Dekkmann:

– Målet vårt er å tilby en god, rask ser-
vice og lastebildekk i alle prisklasser som 
passer til hver enkel kjøring. Vi har man-
ge fornøyde kunder nå, og vi merker at 
vi lever opp til det gode ryktet Dekk-
mann har, sier Morten Lolland, avde-
lingsleder på Borgerskogen.

Avdelingslederen er en del av den po-
sitive snuoperasjonen som avdelingen 
med tre gjennomkjøringsløp og storbil 
vaskeanlegg har hatt. Anlegget har  
roterende børster for vask og er også ut-

styrt med lanser for selv-vask. – Vi had-
de dessverre en del etableringsutfordrin-
ger, med stor variasjon i omsetning som 
igjen førte til press på lønnsomheten de 
første årene, forklarer kjedesjef i Dekk-
mann Anders Engum.

Ny avdelingsleder
I januar 2019 ble altså dekkmannen 
Morten Lolland ansatt som avdelingsle-
der på Borgerskogen. Faren til Morten 
drev dekkverksted i Sandefjord på 

60-tallet, så man kan trygt si at Morten 
ble født inn i dekkbransjen. Selv har av-
delingslederen jobbet over 30 år med 
dekk, en god erfaring å ha med seg for å 
lykkes i en tøff bransje.

Fantastisk utvikling
– På 3 år har vi klart å snu avdelingen på 
Borgeskogen til topp tre, i sterk konkur-
ranse med flere avdelinger i kjeden. En 
fantastisk omsetningsvekst på over 60 
prosent hos NLF-medlemmer bekrefter 

Fra f lopp 
til topp
For over ti år siden etablerte Dekkmann en ny avdeling, 
primært for tungtransport, på Borgerskogen industriområde. 
Det har tatt mange år å få sving på både omsetning og lønn-
somhet, men nå driver de endelig godt. 

NYRENOVERT: I tillegg til dekksalg og service tilbyr Dekkmann på Borgerskogen storbilvask. Foto: Dekkmann

ANDRÉ KJERNSLI akj@lastebil.no0
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at vi har en god løsning til alle, 
sier Anders Engum. Vi 
merker også pågangen 
fra flere kunder som 
ønsker mobil ser-
vice ute på sine lo-
kasjoner, fortset-
ter han.

Både Engum 
og Lolland er 
overbevist om at 
god service og rik-
tige dekkanbefalin-
ger betaler seg i form 
av flere kunder og økt 
omsetning. 

Omsetningsrekord for storbilvask
I november hadde Dekkmann 347  

lastebiler innom i det nyrenoverte vaske-
anlegget for storbil på Borgeskogen. Det 
gir et gjennomsnitt på nesten 12 tunge 
kjøretøy pr dag.

– Vi ser at dette er veldig popu-
lært blant lastebileiere, av-

slutter Anders Engum.
Kundene bekrefter 
viktigheten av god 
service og imøte-
k om men he ten 
som preger Dekk-
mann på Borger-
skogen.

– Morten er en 
ener, han er alltid 

blid og har et ønske 
om å hjelpe oss kunde-

ne, sier Nils Topstad i 
Topstad Transport AS. – I 

tillegg til det er han veldig kunn-
skapsrik. Jeg vet jeg snakker på vegne av 
flere kunder her, avslutter han.

En fantastisk  
omsetningsvekst hos 

NLF-medlemmer viser at  
vi gjør noe riktig.

Anders Engum

OPPLEVER SUKSESS: f.v. Avdelingsleder Morten Lolland og 
kjedesjef Anders Engum gleder seg over de gode 
resultatene på Borgersrud. Foto: Dekkmann

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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Da Statens vegvesen 1. september i fjor gikk fra bøter 
til gebyrer på mindre regelbrudd, håpet de på en forenklet 
hverdag for egen del. Men fungerer dette etter planen for 
transportbransjen? Eller er det slik at lastebileierne 
føler seg forfulgt av myndigheten. Nå havner 
en slik gebyrsak i det norske rettsvesenet.

GEBYR GEBYR 
TIL BESVÆRTIL BESVÆR



25NLF-MAGASINET 2022 • NR 1

UFORSTÅENDE: Verken daglig leder 
Kai Hagen eller økonomiansvarlig 
Vidar Granseth forstår hvorfor 
selskapet har fått dette gebyret. 
Foto: André Kjernsli
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Avkriminaliseringsreformen:

– Jeg er så heldig at jeg kan 
bruke tid på dette, men jeg 
tenker på de mange énbil-ei-
erne som opplever det sam-
me, sier Kai Hagen i Hagen 
Transport AS.

Dette er saken: Fjerde oktober 2021 
kommer det et brev fra Statens Innkre-
vingssentral (SI). I konvolutten ligger 
det et krav fra Statens vegvesen på 2000 
kroner. 

–  Ingen forklaring på hva dette hand-
ler om, bare et saksnummer og en refe-
ranse til et bilnummer som vi kjenner 
igjen som en av våre, forteller Vidar 
Granseth, økonomiansvarlig i det Ha-
mar-baserte transportselskapet.

Regning dumpet ned i posten
Etter å ha snakket med sjåføren på bilen 
viser det seg at dette handler om at han 
har startet kjøringen 30 minutter for tid-
lig, og at sjåføren selv har fått en utfyllen-
de rapport på hendelsen og et gebyr på 
1000 kroner som han har betalt.

– Dette oppleves som både urettferdig 
og galt, sier Hagen.

Dette er en del av avkriminaliserings-
reformen som ble satt ut i livet i fjor høst, 
der bileier kan oppleve å bli gebyrlagt 
dobbelt beløp av det sjåføren blir. Spørs-
målet som stilles her er om Hagen Trans-
port AS i dette tilfellet kan lastes, kunne 
han ha forhindret dette?

– Hva skulle jeg som bileier ha gjort 
annerledes akkurat denne dagen, spør Kai 
Hagen?

Den daglige lederen forteller om sin 
arbeidsdag, og hvordan han hele tiden 
jobber med planlegging og optimalise-
ring av kjøreoppdrag. Både for å få best 
mulig økonomi i bedriften, men ikke 
minst for at sjåførene hans skal komme 
seg hjem til hus og familie som planlagt.

– Sjåføren er jo kjent med kjøre- og 
hviletidene, men han rotet det til med en 
halvtime denne gangen. Er det noe jeg 
sier ofte til sjåførene, så er det «Kjør for-

siktig, start riktig og husk på kjøre- og 
hviletid». Mener Statens vegvesen at jeg 
skal ringe sjåførene mine hver eneste dag 
og gjenta dette, spør han.

Hva har jeg gjort galt?
Kai Hagen, som er fjerde generasjon i 

selskapet etablert i 1923, vet at det er 
flere enn han i bransjen som opplever 
lignende situasjoner. Han er tydelig på 
at dersom selskapet gjør noe galt, så skal 
de selvfølgelig gjøre opp for seg.

– Men i dette tilfellet må noen forkla-
re meg hva firmaet har gjort galt. Myn-

TVILER PÅ HJEMMELEN: NLF-advokaten Robert Aksnes hjelper Hagen Transport AS i saken. -Jeg kan ikke se at bedriften 
har utvist forsett eller uaktsomhet i saken, sier han.

ANDRÉ KJERNSLI akj@lastebil.no0
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digheten kaller det objektivt ansvar, jeg 
forstår det ikke, sier han.

Det er ifølge Granseth flere ting som er 
merkelig med saken. Han etterlyser en 
kontrollrapport som burde følge med ge-
byret. Sjåføren får det, men ikke selskapet.

– Det kan virke som om Statens vegve-

sen har løst dette på en måte som gjør det 
enklest mulig for seg selv, mens vi sitter 
igjen med spørsmålene, sier han.

Lettvint for SVV
Dersom det er slik at eieren av 
lastebilene skal kunne ge-
byrlegges for alt mulig 
sjåførene foretar seg, 
ser Hagen for seg 
hektiske dager i ti-
den fremover.

– Vi har 21 bi-
ler. I fjor tilbakela 
de 2 500 000 kilo-
meter. Som eier 
har jeg et overord-
net ansvar, for sjåfø-
rer, biler og ikke minst 
kundene og deres gods. 
Men jeg kan ikke krype ned i 
detaljer som dette, påpeker han.

Etter å ha konferert med NLF-advokat 
Robert Aksnes bestemte Hagen seg for å 
prøve dette for retten. Han kan ikke for-
stå at det er hjemmel for å gi ham som 
eier av bilen dette gebyret.

– Dette er et godt eksempel på at Sta-
tens vegvesen innfører en reell straffe-
skjerpelse for foretaket, og innfører gebyr 
for feil ansatte gjør, sier Robert Aksnes. 

Et transportforetak har etter kjøre- og 
hviletidsbestemmelsene en plikt til å or-
ganisere transportrutene slik at bestem-
melsene lar seg gjennomføre, informere 
om regelverket, og kontrollere at det blir 
fulgt. Selv om foretaket gjør alt som kre-
ves, så vil en sjåfør som likevel bryter be-
stemmelsen, påføre på seg selv, og foreta-
ket, et gebyr. Dette selv om sjåføren har 
gjort dette i strid med transportopplegg 
og i strid med instruks og opplæring. 

I praksis en straffeskjerpelse
– Før forskriften ble innført, ville et fore-
tak som oppfylte sine forpliktelser, ikke 
nødvendigvis bli straffet for sjåførenes 
brudd. I september ble en NLF-bedrift 

frifunnet, selv om selskapet var anmeldt 
for ca. 40 tilfeller av brudd på kjøre- og 
hviletidsbestemmelsene som ansatte had-
de begått, påpeker Aksnes. 

 Slik ordlyden i forskriften er utformet, 
så blir foretaket ilagt et gebyr, selv om de 
ikke er å bebreide. 

 – Vi har derfor på vegne av Hagens 
Transport AS bestridt gyldigheten av for-
skriften. Vi er av den oppfatning at vei-
trafikkloven krever at det er utvist forsett 

eller uaktsomhet fra foretaket, 
for at de skal kunne straf-

fes, eller ilegges et ge-
byr. 

Aksnes legger til 
at et slikt gebyr 
overfor foretaket 
vil være urimelig. I 
tilfeller der foreta-
ket har gjort det de 
skal etter bestem-

melsene, så blir det 
feil å ilegge foretaket 

gebyr for sjåførers 
brudd. Advokaten mener at 

dette er en snikinnføring av en 
utvidelse av foretakets straffeansvar, uten 
at det er hjemmel for dette i loven. I  
Norge skal slike ting besluttes av Stortin-
get, ikke av råd og etater.

Tviler på hjemmel
 – Hva blir det neste? At foretaket skal få 
et gebyr fordi ansatte ikke bruker bilbelte, 
spør advokaten retorisk. Jeg tror de fleste 
vil være enig i at dette også er urimelig. 

Det er Kjetil Wigdel som er avdelings-
direktør for utekontroller i Statens vegve-
sen. I forbindelse med innføringen av den 
nye forskriften 1. september i fjor, der 
bruken av gebyr i mange sammenhenger 
erstatter bøter, sa han følgende;

– Dette vil gjøre kontrollene våre mer 
effektive og føre til økt trafikksikkerhet.

Både fører og transportforetak får ge-
byr ved brudd. Gebyrenes størrelse vil 
variere fra 1000 kroner til 4000 kroner 
per overtredelse.

Hvis en fører blir stoppet med flere 
overtredelser, betyr det flere gebyr. Sam-
let gebyr kan imidlertid ikke overstige 20 
000 kroner for en fører i en en-
kelt kontroll. Tilsvarende  

FORSVARER PRAKSISEN: Kjetil Wigdel i Statens Vegvesen 
er stort sett fornøyd med praksisen som ble innført 1. 
september i 2021. Foto: NLF

GOD LØSNING?: Overgang fra bøter til gebyr kan se ut til 
å slå galt ut i noen sammenhenger, her fra Taraldrud 
trafikkstasjon utenfor Oslo. Illustrasjonsfoto: André 
Kjernsli.

Hva blir det neste?  
At foretaket skal få et gebyr 

fordi ansatte ikke bruker  
bilbelte?

Robert Aksnes,  
NLF-advokatene
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Avkriminaliseringsreformen:

gebyrtak for transportforetak er på  
40 000 kroner per sjåfør.

Motivet er effektivisering
«Var dette hensikten med å gå over fra 
bot til gebyr?»

– Hensikten med å gå over fra bot til 
gebyr var primært avkriminalisering av 
overtredelser som var mer egnet til en 
mildere sanksjonsform. Det bidrar til 
mer effektive kontroller og det er res-
sursbesparende for både oss og påtale-
myndighetene, forklarer Wigdel. 

«Men er ikke dette i realiteten en 
straffeskjerpelse for eieren?

– Nei. Det følger av en særregel om 
foretakets ansvar for sine førere i kjøre- 
og hviletidsforordningen 561/2006 ar-
tikkel 10 nr. 3. Der står det at transport-
foretaket er ansvarlig for overtredelser 
begått av foretakets førere, også i de 
tilfeller der overtredelsen begås på en 
annen medlemsstats eller en tredjestats 
territorium. Det vil si at både fører og 
foretak kan ilegges hvert sitt overtredel-
sesgebyr. Vår vurdering er at dette styr-
ker den preventive effekten av overtre-
delsesgebyrene. 

Skal virke preventivt
«Hva kunne eier av bilen gjort for å hin-
dre dette?»

–  Bedre opplæring av sine ansatte. Det 
å sørge for god opplæring av egne ansatte 
i gjeldende lover og regler er en god in-
vestering for alle bedriftseiere. Denne 
regelendringen har vært godt kjent i len-
gre tid, så alle skal ha hatt mulighet til å 
forberede seg på den. 

«Sjåføren får sammen med gebyret en 

kontrollseddel. Bileieren motta kun en 
faktura fra S.I., uten noen form for for-
klaring. Kunne dette ha vært løst på en 
smidigere måte? Vi ser GDPR-problema-
tikken, men hvem vil betale en faktura 
man ikke aner hva handler om?»

– Vi har forståelse for dette, all den tid 
vår oppfatning er at foretaket også skal 
ilegges gebyr. Hva som skal leveres til 
foretaket må vi se nærmere på, men vi er 
enige i at gebyret og grunnlaget må kom-
me fram der også.

Slik det er i dag får fører kjøre- og  
hviletidsrapport og gebyrblankett. Det 
utstedes også en gebyrblankett for fører 
som fører må overbringe til foretaket.  
Fører er jo foretakets representant på kon-
trollplassen. Vi ser imidlertid at det kan 
være tilfeller der fører ikke overbringer 
denne til foretaket/bileier. Vi regner med 
å ha en løsning for å sende dette direkte 
fra vårt kontrollverktøy, VaDIS, til fore-
taket i løpet av året, avslutter Wigdel.

STOR AKTIVITET: Selskapet har 21 biler på veien, de på 
kontoret har nok å gjøre og trenger ikke å bli pålagt flere 
fra Statens vegvesen. Foto: André Kjernsli.

TRAVLE DAGER: -Jeg bruker hele min tid på å legge til 
rette for at mine sjåfører skal få utført sitt arbeide til 
kundens og selskapets beste, men jeg kan ikke sitte 
barnevakt, sier Kai Evensen. Foto: André Kjernsli.
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Vi har utvidet bemanningen!
1. oktober 2020 ble SG Finans en del av Nordea og fikk det juridiske navnet

Nordea Finance Equipment. Vi er et landsdekkende team med bred kompetanse til 
å gjøre din hverdag enklere. For mer informasjon, ta kontakt med din lokale 

NLF-ekspert: 

916 65 002

416 57 342
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Komprimatorbilen står utenfor Tungbil-
skolen i Drammen da NLF-Magasinet på 
en gnistrende vinterdag ankommer for å 
få vite mer om denne litt originale måten 
å rekruttere på.

Ut av lastebilen spretter Tore Ruth. 
Han er iført refleksklær og vernesko. – Jeg 
har vært på jobb i dag, har vært våken 
siden klokken 03.00 sier han og ser ufor-
skammet opplagt ut.

Det som begynte med litt hjelp med firmaprofilering ble 
etter hvert til noe mye mer. – Ansettelsen av Tore har et 
langt perspektiv, forhåpentlig til lenge etter at vi som driver 
selskapet har trukket oss tilbake, sier Torfinn Brenna  
i Lier Billag AS

REKRUTTERING

Lier Billag me d frisk satsing

ANDRÉ KJERNSLI akj@lastebil.no0
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REKRUTTERING

Det var ikke opplagt at 24-åringen 
skulle bli lastebilsjåfør, han hadde ingen 
planer om transportbransjen i det hele 
tatt. Men nå kjører han altså lastebil på 
fulltid, hva var det egentlig som skjedde?

– Etter førstegangstjenesten tok jeg en 
bachelor i markedsføring og ledelse i 
Kristiansand. Den påfølgende sommeren 
gikk uten at jeg visste helt hva jeg skulle 
begynne med, forklarer Tore.

En plan tar form
Utover høsten ble han spurt om han kun-
ne hjelpe til i Lier Billag AS. Selskapet 
hadde noen uløste oppgaver innen profi-
lering og markedsføring, og den 
nyutdannede markedsføreren 

Lier Billag me d frisk satsing

GLAD FOR Å FÅ SJANSEN: -Tore Ruth kjører nå komprimatorbil på heltid som en 
del av å bli kjent med hva Lier Billag AS holder på med. Foto: André Kjernsli.

STORTRIVES PÅ VEIEN: Tore Ruth kjører komprimatorbil på 
heltid, og er glad for at han takket ja til denne 
muligheten. Foto: André Kjernsli

Han må jo ha en  
forståelse for hva det vil  
si å kjøre lastebil dersom 

han skal jobbe her.
Torfinn Brenna
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takket ja til dette. Etter en stund dukket 
det også opp et akutt behov for en hjelpe-
mann på bil, og Tore takket ja til dette 
også. Han trivdes godt i Lier Billag alle-
rede, og bilkjøring hadde han alltid likt.

Lier Billag AS har tre eiere, en av disse 
er Torfinn Brenna. Han og de andre eier-
ne så at Tore hadde mye å bidra med i 
selskapet, han hadde kompetanse på flere 
felter de manglet. En plan begynte å ta 
form.

– Vi så at han var motivert for å gjøre 
en innsats, forteller Brenna. Kunne det 
være en mulighet for at de kunne finne 
plass til Tore permanent? Og om han selv 
ville?

Etter en prat med Tore ble de enige om 
å gå for dette. De satt sammen et fire-må-
neders opplæringsprogram. I forbindelse 
med dette ble en ting klart for alle 
sammen. De driver et transportselskap, 
da må den nyansatte ta tungbillappen!

– Han må jo ha en forståelse for hva det 
vil si å kjøre lastebil dersom han skal job-
be her, understreker Brenna.

Bånn gass
Nå var det om å gjøre å sørge for at Ruth 
kom i gang med føreropplæringen så fort 
som mulig. Den første aktøren de kon-

taktet var TK Gruppen i Haugesund. TK 
Gruppen er en landsdekkende aktør på 
konsulent og førerkorttjenester, og Svein 
Ove Vetrhus rutet denne henvendelsen 
videre til Drammen, og Tungbilskolen.

– Jeg fikk en telefon klokka 23.30 sam-
me kveld minnes Bjørn Tore Haugen, 
daglig leder i Tungbilskolen AS. Jeg ble 
forklart problemstillingen, og etter at pra-
ten var over var det bare å se etter ledige 
kursplasser i kalenderen.

Nå gikk det fort. Allerede uka etter var 
Tore på plass hos Tungbilskolen i Dram-
men for opplæring, og datoen var 22. ok-
tober i fjor. Uka etter var det sikker-
hetskurs i Sarpsborg før han dro videre til 
Molde for å gjennomføre YSK.

Men hva med selve kjøringen? – Vi 
rakk en liten tur i Drammen med litt inn-

lagt rygging før vi sendte ham på første 
kjøretime, smiler Brenna. Jeg visste at han 
kunne kjøre bil, og motivasjonen var det 
ikke noe galt med.

Besto prøvene med glans
Kjøreeleven selv hadde ingen problemer 
med å farte rundt i landet på denne må-
ten. Til Sarpsborg pendlet han, og i Mol-
de bodde han i en leilighet tilknyttet en 
campingplass. Imellom all reisingen ble 
det også tid til å avlegge noen eksamener, 
var han redd for å mislykkes?

– Egentlig ikke, men det var ikke uten 
grunn at ventet litt med å oppdatere job-
ben med hvordan jeg lå an til etter at re-
sultatene var klare, ler den unge Li-
er-mannen.

Det skulle vise seg at Tore ikke hadde 
noe å frykte. Teorieksamen tok han i 
Molde 18. november, parallelt med at han 
gikk på YSK-kurs. Oppkjøringen ble 
gjennomført med glans 3. desember, og 
uken etter besto han YSK-prøven.

Torfinn Brenna og de andre eierne i 
Lier Billag AS er imponert over det Tore 
har fått til, og gleder seg til å følge den 
unge mannen fremover.

– Tore har stått på som bare det. I til-
legg vil jeg takke TK og Tungbilsskolen. 

REKRUTTERING

TENKER LANGSIKTIG: -Tore kan bli den som driver selskapet videre nå dagens eiere takker av, sier Torfinn Brenna (t.h). Til venstre ser vi Roy N. Wetterstad, NLFs lokale regionsjef, som 
synes ansettelsen er spennende. Foto: André Kjernsli

KVALITETSORIEN-
TERT: Bjørn Johan 
Haugen hos 
Tungbilskolen AS er 
opptatt av det 
pedagogiske i 
kjøreopplæringen. 
Foto: André Kjernsli.



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



34 NLF-MAGASINET 2022 • NR 1

Foto: André Kjernsli
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– Fair Transport er ikke et krav i Miljø-
fyrtårn-sertifiseringen, dette er et uav-
hengig valg vi har gjort, sier Kjersti 
Sandvik Bernt, kommunikasjons- og 
bærekraftsansvarlig i Nordic Steel.

Slik det er i dag resirkulerer vi 94 pro-
sent av bedriftens avfall og 100 prosent  
av stålavfallet går til gjenvinning. Vi 
ønsker å være ledende innenfor det vi 
holder på med, og være en bidragsyter til 

Transportkjøper – Nordic Steel AS:

– Fair Transport e r krav
Hos Nordic Steel på Bryne har miljø og bærekraft vært 
sentralt i mange år, noe som ble kronet med Miljøfyrtårn- 
prisen i 2021. Da selskapet fikk høre om Fair Transport, så 
de fort alle synergiene dette hadde til sine egne miljø- og 
bærekraftmål.

ANDRÉ KJERNSLI akj@lastebil.no0
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det grønne skiftet, fortsetter hun.
Første gang Nordic Steel hørte om 

Fair Transport var i en anbudsprosess på 
lokaltransport i årsskiftet 2019/2020. En 
av tilbyderne av transport påpekte av sel-
skapet han representerte var sertifisert 
som Fair Transport-bedrift.

Ble nysgjerrig på Fair Transport
– Jeg er skrudd sammen sånn at jeg da 

måtte sette meg inn i hva dette var for 
noe, og kom etter hvert i kontakt med 
Eivind Karikoski (prosjektleder for Fair 
Transport i NLF), sier Line Steinnes, 
Supply Chain Manager i Nor-
dic Steel.

Han presenterte Fair 
Transport for henne, 
og hun så raskt at 
dette samsvarte 
med mye av det 
andre Nordic Steel 
jobber med når det 
gjelder miljø og 
bærekraft. Og dette 
med sikkerhet og 
vilkår for sjåførene 
traff ekstra godt.

Nordic Steel er opptatt av 
at Fair Transport ikke er en serti-
fisering som du tar en gang og er ferdig 
med – dette er et kontinuerlig arbeid. Det 
skaper en trygghet for transportbestilleren. 
De er også klar over eget bestilleransvar, 
og ved å bruke en Fair Transport-sertifi-
sert bedrift blir dette ansvaret enklere å ta, 
og lettere å leve opp til.

Transportkjøpere må på banen!
– Jeg besøkte NLF sin turnetrailer da den 
i september dukket opp i Sandnes, der 
fikk vi en påminnelse om bestilleransva-
ret fra NLFs advokat, sier hun.

Nordic Steel setter pris på at NLF, re-
presentert ved Eivind Karikoski, tok seg 
tid til å forklare hva Fair Transport hand-
ler om. De anbefaler andre transportkjø-

pende bedrifter å gjøre det samme.
– Eivind var sterk og klar, 

og etter av vi hadde snak-
ket sammen forsto jeg 

hvilke fordeler det gir 
Nordic Steel å velge 
en Fair Trans-
port-sertifisert be-
drift, smiler Stein-
nes.

Trafikksikkerhet 
i søkelyset

– Trafikksikkerhets- 
delen er også et viktig  

aspekt i dette, skyter Kjersti 
Sandvik Bernt inn. Vi jobber med 

stål, det er mange tonn vi transporterer, 
da ønsker vi å ha både trygge biler og  
sjåfører.

Nordic Steel har lokaltransport daglig, 
i tillegg går det mellom ti og femten  
semitrailere ut fra fabrikken på 
Bryne hver uke. Disse skal  

– Fair Transport e r krav

Velger transport- 
selskapet å avslutte Fair 
Transport-sertifiseringen, 

sier vi opp avtalen
Line Steinnes,  
Nordic Steel

STÅLPRODUSENT: Også en del av stålet de bruker til å lage egne produkter er resirkulert. Foto: Børge Solem

GLADE: Jubel i taket da Miljøfyrtårnprisen 2021 gikk til 
Nordic Steel. Fra venstre Kjetil Austrått, KHMS-leder,  
Line Steinnes, logistikk- og innkjøpsleder, Kjersti Sandvik 
Bernt, kommunikasjons- og bærekraftansvarlig og Børre 
Lobekk, konsernsjef. Foto: Mathias Hult
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Transportkjøper – Nordic Steel AS:

enten oppover langs vestlandskysten, eller 
til ulike adresser på Østlandet. Pr. i dag 
bruker de tre forskjellige transportører, og 
alle er sertifisert.

– Det står spesifikt i våre rammeavtaler 
at de må være Fair Transport-sertifisert. 
Velger de å ikke fortsette sertifiseringen, 
sier vi opp avtalen, sier Steinnes.

Er det slik at Nordic Steel har behov for 
transporthjelp andre steder i landet, tar de 
kontakt med nærmeste sertifiserte bedrift.

Snakker med sjåførene
Line Steinnes vil også snakke litt om på-
seplikten som Arbeidstilsynet krever av 
bedriften. Her går Nordic Steel lenger 
enn det loven krever. Mange bedrifter 
gjennomfører dette elektronisk, men her 
har selskapet utarbeidet egne rutiner.

– Vi går fysisk ut og snakker med sjå-
førene, og de er glade for å bli stilt disse 
spørsmålene, og for å bli sett og hørt. 

Vant høythengende pris
Det målrettede arbeidet Nordic Steel 
gjør innen bærekraft og miljø har blitt 
lagt merke til. For noen måneder siden 
ble det klart at de ble Årets Miljøfyrtårn 
2021. Av 8000 sertifiserte Miljø-

fyrtårn-bedrifter vant de i kategorien 
små og mellomstore virksomheter.

–  Det er en stor ære å få prisen som 
årets Miljøfyrtårn fra Stiftelsen Miljø-
fyrtårn, som er en anerkjent nasjonal mil-
jøsertifiseringsordning. I Norge er over 
90 prosent av alle virksomheter i denne 
kategorien, derfor er dette ekstra stas, sa 
konsernsjef Børre Lobekk etter at de fikk 
nyheten.

Nordic Steel har vært sertifisert Miljø-
fyrtårn-bedrift siden 2014, noe som betyr 
at selskapet rapporterer årlig på alt fra 

avfallshåndtering, energibruk, arbeidsmi-
ljø, innkjøp og transport. I Nordic Steel 
er arbeidet med bærekraft forankret i hele 
selskapet og det blir tatt miljøvennlige 
valg i alle deler av driften. 

Sterk posisjon i det grønne skiftet
Miljøfyrtårns begrunnelse for å tildele 
prisen til Nordic Steel viser også at posi-

sjonen selskapet har tatt i det grønne skif-
tet blir lagt merke til:

–  Prisen er en stor inspirasjon til å fort-
satt jobbe med å redusere klimautslippene 
og ta bærekraftige valg i alle ledd, det er 
et ansvar vi har alle sammen. Vi i Nordic 
Steel kan ikke gjøre alt, men vi skal gjøre 
alt vi kan innen alle områder vi kan på-
virke, understreket Børre Lobekk.

FAKTA:

Dette er noen av miljøtiltakene som Miljøfyrtårn 
vektlegger hos Nordic Steel:
•   Tilbyr resirkulert, grønt stål og kan dokumentere fotavtrykket til produktene de 

lager. Klimasatsingen og -rapporteringen gir kundene lavere CO2-fotavtrykk

•   Både klimautslipp og energibruk fra Nordic Steels lokaler har blitt lavere de 
siste årene, til tross for økning i både bygningsmasse, omsetning, produksjon 
og antall ansatte

•   Resirkulerer over 90 prosent av alt avfall

•  Tilbyr elbil-ladere og elektriske bysykler til bruk for alle i lokalsamfunnet, ikke 
bare for de ansatte

•   Stiller krav til leverandører og transportører om miljøstyringssystem eller 
sertifisering. Transportørene som brukes må være Fair Transport-sertifiserte

•   Godt forankret bærekraftstrategi i øverste ledelse, og brukes som en rettesnor 
for hvordan hele organisasjonen jobber med bærekraft og miljø

•   Jobber systematisk med FNs bærekraftsmål

VELFORTJENT KAKE: Når man stikker av med Miljøfyrtårnprisen foran 8000 andre bedrifter, er kake påkrevet. Foto: 
Mathias Hult.

FÅR SKRYT: Eivind  
Karikoski, prosjektleder  
på Fair Transport i NLF, 
fortalte Nordic Steel om 
fordelene med å velge en 
Fair Transport-sertifisert 
transportleverandør.  
Foto: André Kjernsli.



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!
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Utslippene fra tungtransport veier bety-
delig på vektskåla. Tunge kjøretøy står 
ifølge Klimaetaten i Oslo for 25 prosent 
av utslippene fra veitrafikken i Oslo, og 
deres beregninger viser av utslip-
pene fra tunge kjøretøy ikke 
vi gå ned frem mot 2030 
uten ytterligere tiltak.

Ambisjonene er 
klare: Oslos mål er 
å bli en tilnærmet 
nullutslippsby i 
2030, og Fylkes-
rådet i Viken har 
som mål at fylket 
skal bli et nullut-
slippssamfunn, der 
klimagassutslippene fra 
Viken skal reduseres med 
minst 80 prosent innen 2030. 
For å nå målet, må også utslippene fra 
tunge kjøretøy reduseres.

Verdens første
Onsdag 19. januar ble starten på samar-
beidet mellom Oslo og Viken markert 
med verdens første fossilfrie lastebilpara-
de fra Tusenfryd til Grønlikaia i Oslo. 
Den besto av sju kjøretøy, som startet 
ferden på Tusenfryd og endte opp på 
Grønlia, Oslo havn. I paraden deltok 
elektriske og biogassdrevne lastebiler og 
tippbiler som benyttes til anleggstrans-

port og distribusjonsbiler som brukes til 
varelevering i Oslo. Det viser at det finnes 
fossilfrie biler til de aller fleste formål. i 
tillegg til Oslo Havns egen el-lastebil

–  Det er bra at næringslivet i 
Osloregionen er ambisiøse 

og ønsker å kutte sine 
klimagassutslipp, men 

veien til omstillin-
gen kan være litt 
krevende, spesielt 
for mindre aktø-
rer. Nå vil Oslo og 
Viken hjelpe 
tungtransportak-

tørene slik at det 
blir lettere for hele 

bransjen å omstille seg. 
På den nye nettsiden vår 

fossilfrilastebil.no deles mat-
nyttig informasjon slik som støtteord-

ninger, miljøkrav i kommunens innkjøp 
og en oversikt over hvilke klimavennlige 
kjøretøymodeller som finnes på marke-
det, forteller byråd for miljø og samferd-
sel, Sirin Stav (MDG).

«Vel og bra så langt, men hva tenker 
miljøbyråden om at Enova ikke lenger 
støtter utbygging av biogassanlegg i lan-
det?»

– For biogass har omstillingen akkurat 
startet, og det er bare en liten håndfull 
stasjoner. Staten har til sammenligning 

støttet ladestasjoner for elektrisitet i åres-
vis. Jeg har derfor vansker med å forstå 
hvorfor Enova nå fjerner støtten etable-
ring av fyllestasjoner for biogass. Her må 
statsråden rydde opp. I tillegg må regje-
ringen sørge for at det blir fritak for bio-
gass i bomringen, slik både Oslo og stor-
tingsflertallet vil, sier Siren Stav til 
NLF-magasinet.

Statsråden må rydde opp
«Er byråden enig i at utbygging av god 
infrastruktur er viktig for å få fart på det 
grønne skiftet?»

– God infrastruktur for fossilfri og ut-

Enova – en 
bremsekloss?
Oslo og Viken lanserte i januar et tungt samarbeid der 
målet er å få så mange som mulig til å omstille tungtran- 
sporten sin slik at den blir fossilfri. Ambisjonene er klare, 
men er de realistiske nå som Enova ikke lenger vil gi støtte 
til utbygging av fyllestasjoner for biogass?

ANDRÉ KJERNSLI akj@lastebil.no0

Jeg har vansker med å 
forstå hvorfor Enova nå fjerner 
støtten til etablering av fylle- 

stasjoner for biogass.
Byråd for miljø og samferdsel 

i Oslo, Sirin Stav.



41NLF-MAGASINET 2022 • NR 1

slippsfri transport er helt avgjørende for 
det grønne skiftet. Transportbedriftene 
som Postnord, Rema og Tine kjøper nå 
biogassbiler i fleng, men de må ha flere 
steder å fylle kjøretøyene. God infra-
struktur her vil hjelpe regjeringen til å nå 
sine klimamål, understreker hun.

Både Viken fylkeskommune 
og Oslo kommune er tydelige VERDENSPREMIERE: Ifølge arrangørene var dette verdens første, fossilfrie lastebilkolonne. Foto: André Kjernsli.

ENOVA SKUFFER: Både Sirin Stav (MDG), miljø og 
samferdselsbyråd i Oslo og Olav Skinnes (SP), fylkesråd 
for samferdsel i Viken, er skuffet over at Enova ikke 
lenger vil gi støtte til fyllestasjoner for biogass. Foto: 
André Kjernsli
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Det grønne skiftet:

på at veien til omstilling går via kunn-
skap. Denne helt nødvendige informasjo-
nen skal regionens aktører fra i dag få på 
den nye nettsiden fossilfrilastebil.no

En overgang til fossilfritt er avhengig 
av at transportbransjen kjenner til de uli-
ke virkemidlene som finnes og planlegges 
av kommunen, fylkeskommunen og an-
dre. Derfor samarbeider Oslo kommune 
ved Klimaetaten, med Viken fylkeskom-
mune, om en kampanje rettet mot tungt-
ransportbransjen. Kampanjen finansieres 
av Klimasatsmidler fra staten. Det er sær-
lig viktig å nå ut til de små og mellomsto-
re aktørene med informasjon om fordele-
ne og mulighetene ved å omstille 
kjøretøyparken sin og risikoen ved å ikke 
gjøre det.

Infrastruktur er avgjørende 
for suksess
–  Vi er veldig glade for å ha mottatt  
Klimasats-midler til dette formålet. Det 
er mange fordeler og muligheter som fin-
nes ved å gå over til el, hydrogen og bio-
gass, men Oslo kommune og Viken fyl-
keskommune har i dialog med 
transportbransjen avdekt en mangel på 
kunnskap om eksisterende og fremtidige 
klimavirkemidler. Dette er en stor barri-
ere for overgang til fossilfrie drivstoff. 
Samarbeidet vårt er både viktig og slag-
kraftig ettersom store deler av transport-
bransjen knyttet til Østlandet opererer 
både i Oslo og Viken, forteller fylkesråd 
for samferdsel Olav Skinnes i Viken Fyl-
keskommune. 

Også Skinnes er skuffet over beslutnin-
gen om at Enova ikke vil gi støtte til ut-
byggingen av biogass-intrastruktur.

– Dette er helt feil signal, sier fylkes-
råden. Enova må få midler og mandat til 
å støtte utbyggingen av den viktige in-
trastrukturen for fyllstasjoner. Dette må 
på plass, her har jeg klare forventninger 
til både regjeringen og Stortinget, under-
streker han.

Tyngre og tyngre kjøretøy
I dag er de fleste elektriske bilene helt opp 
til 27 tonn, og det forventes at det kom-
mer flere og tyngre modeller med lengre 
rekkevidde allerede i år. ASKO tester en 

elektrisk 44 tonns lastebil nå og flere har 
bestilt en som vil komme i år. Biogass-
bilene er tyngre; Becker har en opptil 60 
tonn. Disse er ikke begrenset av rekke-
vidde på samme måte som el-lastebilene 
og kan derfor brukes til andre formål. Det 
er et stort nullutslippspotensial i en kjø-
retøyflåte bestående både av biogass- og 
el-lastebiler.

–  Dette er aktører som er godt i gang 
med den grønne omstillingen og som har 
mye verdifull erfaring å dele med resten av 
næringen. At de setter av verdifull arbeids-
tid for å sette søkelys på denne satsningen 
setter vi stor pris på, og det understreker 
hvor viktig omstillingen er, forteller Mar-
grethe Lunder, klimarådgiver og prosjekt-
leder for tungtransportkampanjen i Kli-
maetaten, Oslo kommune. 

Selv om mye er på plass er det fortsatt 
ting som gjenstår for en rask omstilling 
for næringen. 

–  Vi har fortsatt en vei å gå, spesielt når 
det kommer til lade- og fylleinfrastruktur 
til de største kjøretøyene. Men vi kan love 
bransjen at vi er på saken. Blant annet har 
vi etablert en egen tilskuddsordning til 
bedrifter i Oslo som vil etablere lastebil-
ladere. Så vet vi at de store leverandørene 
får stadig nye og bedre kjøretøy på plass, 
noe som også er viktig, forteller Lunder. 

Norges første offentlig  
tilgjengelige ladestasjon 
Etter den tunge paraden samles lastebil-
sjåfører, politikere og fremmøtte til en 
utendørs markering på Grønlikaia i Oslo. 
Dette er et av områdene hvor kommunen 
jobber med for å etablere lading til tunge 
kjøretøy. 

Oslo Havn samarbeider med Bymiljø-
etaten og skal i år bygge Norges første 
offentlig tilgjengelige ladestasjon for tun-
ge kjøretøy på Grønlikaia 

Den bynære havna kan på den måten 
bidra til nullutslippsløsninger for lastebi-
ler i tillegg til skip som gir utslippskutt i 
transportkjeden langt utover havnas egne 
grenser.

NLF PÅ PLASS: -Spennende, men det blir ikke noe grønt skifte uten oss. De økonomiske rammene må på plass, forklarer 
NLFs regionsjef J. Kristian Bjerke til Sirin Bjerke. Foto: André Kjernsli

OSLO HAVN: blant de syv bilene fant vi Oslo havn sin 
elektriske lastebil. Foto: André Kjernsli.

Det lønner seg å 
være firmakunde 
hos Circle K
Enkelt for både sjåfør 
og bedrift

LES MER PÅ 
CIRCLEK.NO/BEDRIFT
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Statens havarikommisjon 
har i en temastudie avdekket 
potensielle feil på svingskiver 
som gjør at semitrailer kan 
falle av under kjøring.  
– Transportørene bør snarest 
mulig undersøke om skaden 
man ser på bildene synes på 
svingskiven ved å rengjøre og 
inspisere skiven etter merker 
og skader som angitt, sier 
Dag Nordvik, fagsjef  
teknikk i NLF.

Alle svingskivene som SHK har under-
søkt, har hatt en type skade som påvirker 
låsemekanismen, og dens mulighet for en 
sikker tilkobling. Denne skadetypen gir 
også mulighet for en «falsk» låsing, det vil 
si at den kan gi føreren et inntrykk av at 
vogntoget er trygt sammenkoblet. Låse-
handtaket beveger seg inn, men ikke helt 
i låst posisjon.

Skaden er av en slik art at den innled-
ningsvis ikke nødvendigvis skader selve 

låsemekanismen, men skaden utvikler seg 
ved belastning under normal transport. 
Dermed får selve låsemekanismen en 
økende skadegrad som til slutt kan svikte 
helt, hvis låsehandtaket ikke har kommet 
helt i låst posisjon.

–  Om man ikke har mulighet til in-

speksjon med en gang, kan man ved nes-
te tur kontrollere at den indre låsen er gått 
i ved på bruke hengebrems og «trekke» 
traileren fra bilen, deretter få inspisert 
skiven snarest ved rengjøring og se etter 
indikasjoner som bildene viser, forklarer 
Nordvik.

Teknikk og utstyr:

Skade på svingskive n – sjekk bilen din!

SJEKK BILEN!: NLFs 
fagsjef for teknikk, 
Dag Nordvik, 
oppfordrer alle til å 
sjekke svingskiven på 
bilen de kjører. Foto: 
André Kjernsli.

ANDRÉ KJERNSLI akj@lastebil.no0
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SHK har foreløpig kun mottatt varsler 
og undersøkt svingskiver av merke Fon-
taine støpt svingskive med utskiftbart 
senter, men grunnet konstruksjonslikhet 
hos de forskjellige produsentene er det 
grunn til å anta at den aktuelle skadety-
pen vil kunne avdekkes også for andre 
merker. En utvidelse av sleidevangen er 
en skade som vil utvikle seg av seg selv, 
og bør innebære et bytte av svingskiven. 
Dette kan etter SHKs vurdering være 
med på å redusere antall hendelser hvor 
semitilhengere faller av under transport.

–  Årsaken til denne skaden er ikke 
konstatert, men det mistenkes at hard 
sammenkopling gjentatte ganger kan for-
åsake skaden. Til tross for at denne ska-
den bare er avdekket på svingskivemodell 
Fontaine 3000 kan det ikke utelukkes for 
andre svingskivemodeller.

Skade på svingskive n – sjekk bilen din!

Tydelig sprekkdannelse: I det  
nedsenkete området i midten av 
svingskiven, dette området er normalt 
fylt med svingskivefett.  
Foto: SHK

Sleidevangen for låsekilen er tydelig 
utvidet. Undersøkelsen har så langt vist 
at det ikke er mulig å få låst skiven. 
Låsehandtaket går inn, men ikke i sikret 
posisjon. Foto: SHK

FAKTA:

SHKs anbefalinger til  
Statens vegvesen som kontroll-
myndighet er følgende:
•   Det bør innføres rutiner som sikrer 

at et bestemt område på sving- 
skivens overside med jevne mellom-
rom rengjøres og visuelt inspiseres.

•   Ved avdekket slitasjemerke,  
bulk, skade eller sprekkdannelse  
i området bør det ilegges bruks- 
forbud inntil eventuell skade på 
undersiden kan verifiseres.

•   Sleidevangen for låsekilen bør alltid 
visuelt inspiseres ved periodisk 
kjøretøykontroll (PKK).

•   Det bør gis informasjon til verk- 
steder og bileiere/operatører om 
denne type skader. Sjåføren kan 
selv ved enkle hjelpemidler avdekke 
skade før dette leder til hendelser 
og ulykker.
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I 2023 skal SVV i gang med å bygge et 
nytt løp i Oslofjordtunnelen og som 
transportør er det bare å ruste seg.

Det er ansatt omkring 4500 personer i 
Statens vegvesen, SVV. De kontrollerer 
og godkjenner og utdanner og lager sta-
tistikker og ilegger små og store forelegg. 
Også planlegger de. 

De planlegger nye veier og nye broer og 
nye tunneler og det er jo fint, for er det 
noe vi trenger her i landet, så er det nye 
veier, bedre veier, samt nye broer og tun-
neler. Men akkurat nå lurer vi litt på 
hvorfor «alt» er planlagt å skje samtidig 
her nede i region 1.

InterCity, RV 19 og E-18
En ny Intercity toglinje mellom Østfold-
byene og til Oslo har det vært kranglet 
om i årevis. Utenfra kan det se ut som 
om det for det tidligere fylkets politike-
re har vært viktigere å få toget innom 
alle Østfoldbyene, fremfor å få en effek-
tiv og tidsbesparende rute fra svenske-
grensen til Oslo. I Moss har det stoppet 
litt opp, for der har BaneNor funnet 
kvikkleire midt i den nye togtrasseen. 
Ingen stor overraskelse for folk i Moss, 
men arbeidene er stoppet inn til videre. 
Dermed er også arbeidet med en ny RV 
19 fra fergeleiet til E6 satt på vent. Kan-

skje blir de folkevalgte i Moss og SVV 
enig om en ny trasse akkurat tidsnok til 
oppstart, samtidig med igangsettelsen av 
arbeidene med det nye tunnelløpet i  
Oslofjordtunnelen. Det må vel kunne 
sies å være god planlegging?

I tillegg er man i full gang med å byg-
ge ny E18 vestover fra Oslo til Asker, 
hvilket i seg selv er positivt, men det gjør 
ikke fremkommeligheten spesielt god for 
nyttetransporten de nærmeste 5-8 årene. 

FRUSTRASJON: Oslofjordtunnelen har skapt mye 
frustrasjon for transportbransjen. Foto: Statens 
vegvesen

Oslofjordtunnelen – 
det er bare å 
ruste seg 
Vi kan på ingen måte si at vi er like godt utstyrt med  
tunneler og fergestrekninger i Viken som i Vestland, men de 
vi har, lager minst like mye trøbbel for transportnæringen 
som dem på Vestlandet.

J. KRISTIAN BJERKE jkb@lastebil.no0

Ukentlig får jeg henvendelser fra laste-
bileiere som trenger sjåfører. Alle statis-
tikker og prognoser viser at sjåførman-
gelen blir større også i Norge i årene 
fremover og det er et faktum at det ikke 
utdannes nok sjåfører via skolesystemet.

Derfor har NLF inngått samarbeid 
med NAV om å hurtigutdanne egnede 
sjåfører. Stikkordet her er «egnede», for 
vi skal ha tak i sjåføremnene med de 
rette holdningene og viljen til å gjøre 

dette til sitt fremtidige yrke. Avtalen 
med NAV sier at det er NLF, i samar-
beid med NAV som velger de heldige 
som skal gå på kurs. Men, for at vi skal 
kunne velge disse sjåførkandidatene, så 
trenger vi at lastebileierne stiller opp i 
utvelgelsesintervjuer. I tillegg trenger vi 
bedrifter som kan ta med sjåførene un-
der utdanning i praksisuker. Etter tre 
måneder kommer det nemlig helt ferdi-
ge sjåfører ut av kurset og hvis du som 

Trenger du sjåfører – still opp sammen med NLF  og NAV
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Men altså, det planlegges oppstart av 
bygging av nytt tunnelløp i Oslofjord-
tunnelen i 2023. Man ser for seg å være 
helt ferdig med alt en gang i 2029.

Sprenging og sikring i tre år
SVV regner med at sprenging og sikring 
vil pågå i tre år, forutsatt at man velger 
den mest intense sprengingsfrekvensen. 
Dette innebærer omkring 2000 spren-
ginger ila. tre år. Det er sannsynligvis 

ikke å ta i å hevde at disse tre store sam-
ferdselsprosjektene vil føre til store ut-
fordringer for transportbransjen de nes-
te årene. Vi vet at Bastøfergen trofast går 
mellom Moss og Horten, men å komme 
seg fra fergeleiet til E6 på Mossesiden er 
allerede i dag en utfordring. Når tunne-
len blir stengt samtidig, vil mange bli 
tvunget til å presse trafikken gjennom 
Oslo. Men de vil jo ikke ha store laste-
biler verken over eller under «miljøbyen» 

og køene vestover på E18, blir ikke min-
dre i byggeperioden..

Forutsigbarhet
Det viktigste for NLF og næringen i den-
ne situasjonen er forutsigbarhet. Og kom-
munikasjon. Dette ble klart og tydelig 
kommunisert til prosjektleder Anne-Gret-
he Nordahl i SVV, da hun inviterte til 
orienterings- og samarbeidsmøte med 
NLF region 1. Det er svært prisverdig at 
prosjektlederen inviterer oss til dialog og 
vi spilte inn de viktigste sakene for oss. Vi 
ønsker at stenging av tunnelen må skje til 
fastsatte tider og vi ønsker at tunnelen er 
åpen om morgenen og om ettermiddagen. 
Da kan vi planlegge å kjøre under fjorden 
tidlig, for så å returnere på planlagt tids-
punkt om ettermiddag/tidlig kveld. Når vi 
vet at tunnelen er stengt midt på dagen og 
sen kveld, kan vi legge rutene om Oslo 
eller mellom Moss og Horten.

Hvileplasser
Et annet krav vi fremførte var at det må 
bygges gode stopp- og hvileplasser på beg-
ge sider av dagens tunnelløp. Kommer 
man litt for tidlig med hensyn til åpning, 
må man kunne stoppe og vente på egnede 
plasser. Vi mener også at det må kunne 
sprenges nattestid, selv om kommunelegen 
er skeptisk til dette. For et så stort og viktig 
prosjekt, må det kunne gjøres unntak, slik 
at arbeidene kortes inn i tid og tunnelen 
holdes åpen større deler av døgnet. Ifølge 
andre enheter i SVV gjøres dette i en rek-
ke andre store veiprosjekter i Norge.

Endelig åpning!
NLF region 1 jobber med mange viktige samferdselsspørsmål, men den saken vi kan-
skje har brukt aller mest tid på, er å få åpnet Oslofjordtunnelen for døgndrift. NLF 
Østfold med fylkesleder Erik Graarud i spissen reagerte umiddelbart da tunnelen ble 
delvis stengt for tunge kjøretøy og vi fikk presset gjennom at stengingen kun gjelder 
for kjøretøy over 32 tonn. Vi er flere ganger blitt lovet at tunnelen skal gjenåpnes for 
døgndrift, men hver gang er det dukket opp nye hindringer. Etter gjentatte repara-
sjons- og utbedringsarbeider, mente SVV at tunnelen var åpningsklar i juni 2021. Da 
nektet Vegdirektoratet å etterkomme ønsket og siden har både NLF og avdelingsdirek-
tør Cato Løkken i SVV presset Vegdirektoratet hardt. Nylig ga direktoratet klarsignal til 
ny skilting, og dermed åpning, og SVV har satt datoen til 1.februar. La oss håpe det 
holder denne gangen.

eier er litt foran i skoa, så har du kan-
skje allerede sikret deg en eller flere 
dyktige medarbeidere. Det er ikke 
bare region 1 som deltar i dette sam-
arbeidet, som ble startet og utviklet 
av NLF Trøndelag for snart 10 år si-
den, men de fleste regionene er nå i 
gang med dette. Meld deg til din fyl-
kesleder eller regionsjef, så er du med 
i arbeidet med å sikre deg din neste, 
hardt tiltrengte medarbeider.

Trenger du sjåfører – still opp sammen med NLF  og NAV
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Region 2  Innlandet

Mange ganger blir fører-
kortet beslaglagt etter tra-
fikkulykker. Ofte gjør politi-
et en feil vurdering. Da er 
NLF-advokatene gode å ha  
i ryggen.

– Heldigvis har vi sjeldent trafikkuhell 
blant våre lærlinger, men vi har et par 
ferske eksempler hvor NLF-advokatene 
var til veldig god hjelp, sier Jim Nybø. 
Han er daglig leder for Opplæringskon-
toret for bilfag og transport i Vest-Opp-
land. 

I løpet av kort tid var to unge yrkes-
sjåfører uheldige. Den ene veltet. Han 
fikk akutt kløe på øyet, ble uoppmerk-
som og kom for langt ut på vegskulde-
ren.   

Den andre kjørte med varebil og inn i 
baken på en bil som hadde stoppet for å 
svinge av vegen. Det oppstod kun min-
dre skader på hans egen bil. Likevel 
valgte politiet å beslaglegge førerkortet. 

– I løpet av åra på opplæringskontoret, 
har jeg lært at en ikke skal godta et fø-
rerkortbeslag automatisk. Det lønner seg 
å ta en telefon til NLF-advokatene og få 
en rask vurdering. De har mye erfaring, 
god kompetanse om bransjen og er ærli-
ge på om det lønner seg å gå videre med 
saken, sier Nybø, som understreker at 
det sikkert er mange andre dyktige ad-
vokater også. Men er bedriften 
NLF-medlem, får de en pris som er 
langt under vanlig advokat-tariff. 

Hver sak er forskjellig
NLF-advokatene Morten Alexander Pe-
dersen og Synnøve Torske bistod de unge 
sjåførene i retten. De jobber for NLFs 
mangeårige samarbeidspartner, Advokat-
firma Vectio. Pedersen sier:

– Hver sak er forskjellig, både når det 

gjelder type sak, bevis og alvorlighets-
grad, men vi mener det er viktig å få  
bistand så tidlig som mulig. Det gir en 
bedre oversikt på et tidlig tidspunkt, sam-

tidig som det forhåpentlig gir sjåføren 
støtte i en utfordrende periode. Sjåføren 
og eventuelt arbeidsgiver får også mer 
innsikt i saksgangen og de ulike vurde-
ringene som skal foretas.

Om politiet velger å beholde førerkor-
tet til tross for at sjåføren ikke godtar 
avgjørelsen, skal saken behandles av 
domstolen hvor vedkommende bor. Ad-
vokatene er klare på at sjåfører ikke bør 
møte alene i retten. Det er både faktiske 
og rettslige problemstillinger som skal 
vurderes, og det er viktig å synliggjøre 
disse. Som en følge av koronatiden er det 
også blitt mer vanlig med digitale retts-
møter, så det er en praktisk nyvinning. 
Det har fungert meget bra, synes 
NLF-advokatene. 

Domstolen må blant annet vurdere om 
sjåføren midlertidig skal tas ut av trafik-
ken fordi han eller hun   anses å være en 
fare for andre - eller om sjåførens behov 
skal veie tyngre. Advokaten må gjøre et 
godt forarbeid før rettsmøtet.

– Som kjennelsene i disse sakene viser, 

Førerkortbeslag ing en selvfølge 

TAKKNEMLIG: Jim Nybø mener det er viktig å ikke akseptere førerkortbeslag og takker advokatene for god hjelp i slike 
saker.

ADVOKAT: Morten A. Pedersen er en rutinert advokat som 
har jobbet med saker i transportbransjen i mange år. 
Foto: André Kjernsli.  

GUTTORM TYSNES hedopp@lastebil.no0



49NLF-MAGASINET 2022 • NR 1

Førerkortbeslag ing en selvfølge 
er det viktig å sørge for at advokaten 
sammen med sjåføren og eventuelt ar-
beidsgiver følger med på at domstolen 
faktisk foretar en grundig vurdering av 
om det er behov for å ta sjåføren midler-
tidig ut av trafikken inntil saken er ende-
lig rettskraftig avgjort. 

– Et annet forhold som er lett å glem-
me, er at det også kan oppstå skade på 
gods og personskade på sjåføren. Dette i 
tillegg til at førerkortet blir beslaglagt. Vi 
kan bistå firmaet i godsansvarssaken og 
sjåføren i personskadesaken opp mot for-
sikringsselskapene. Også i de tilfellene 
bør vi bli involvert så tidlig som mulig, 
avslutter advokat Pedersen.

Støtte fra arbeidsgiver
Tilbake til Jim Nybø og hans erfarin-
ger. Han forstår at enkelte vegrer seg for 
prosessen, og mener det er nødvendig 
med støtte fra arbeidsgiveren: - Den 
som er innblandet i et trafikkuhell, kan 
være i sjokk. De aksepterer førerkort-
beslaget på stedet. Han eller hun tror at 
verden går i grus i mange måneder uten 
inntekt. De frykter høye advokatreg-
ninger. Da er det fint når transportbe-
driften bidrar i slike saker. En stor takk 
til kloke sjefer som hjelper sjåførene 
raskt tilbake på vegen igjen - og ikke 
minst til advokatene som støtter 
NLF-medlemmene, avslutter Nybø. 

Årsmøtet og 
75-årsfest utsatt 
Regionstyret har valgt å utsette 
årsmøtet for 2022 til 30. april. 
Fra fredag 29. til søndag 1. mai 
blir det tradisjonell årsmøtehelg 
på Strand Quality Gjøvik. 
Samtidig feirer vi at NLF Innlan-
det fylte 75 år i 2021. Jubileet 
hadde vi tenkt å arrangere i fjor, 
men da ble det utsatt på grunn 
av pandemien. Nå må vi vente 
litt til, men har godt håp om at vi 
kan smelle til den siste lørdagen 
i april. Vi garanterer også ganske 
morsom underholdning.

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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Pensjonistene Arne Yri og 
Olav Kortnes i Drammen 
og omegn lastebileierfore-
ning har organisert og gjen-
nomført en lang rekke skole-
besøk med NLF sitt Venner 
på veien-program. De opple-
ver det som et meningsfylt 
oppdrag å bidra med frivillig, 
samfunnsnyttig innsats for 
næringen de har tilbragt 
mange yrkesaktive år i.

Bare i løpet av høsten 2021 klarte de 
tross pandemien å besøke 5 ulike skoler 
hvor de nådde ut til 280 elever på ulike 
klassetrinn, samt til lærere og foreldre.

Virksomheten krever en del organi-
sering. Avtaler skal gjøres med skolene, 
materiell skal innhentes, informasjons-
brosjyrer skal formidles på forhånd, et 
korps av instruktører fra næringen skal 
mobiliseres, avtale om lastebil for de-
monstrasjon må gjøres og ikke minst 
skal selve skolebesøket gjennomføres. I 
fjor var det 10 personer involvert i for-
bindelse med skolebesøkene de hadde, 
og de synes det er flott at både lastebi-
leiere og ansatte stiller opp på idealis-
tisk basis i en travel hverdag.

Lastebil og blindsoner
De foretrekker å være ute i felt de tide-
ne på året hvor det er bra temperatur, 
og bedre å ha med elevene ut i skolegår-
den for å oppleve lastebil og blindsoner. 
Å ha fått et fortausteppe som de ruller 
ut foran bilen har gjort opplæringen ute 
enda bedre. Inne i klasserommet åpner 
dialogen med elevene seg alltid lett når 
de stiller spørsmålet om hvorfor det er 
så mange lastebiler på veiene. Videre 

har de gjennomgang av trafikkskilt og 
visning av NLFs «Stopp, se og vink»-
film hvor de må passe på å påpeke at det 
bare er en film og at de som opplever 
den litt skummel bare må si fra.

De to er åpenbart av den type men-
nesker som liker å engasjere seg for å 
glede og hjelpe andre. Begge er også 
aktive i Kiwanis, og Arne er i tillegg 
kollegahjelper. Kiwanis har «Barn først 
og fremst» som motto. Etter en julepe-
riode med gave- og matformidling til 
vanskeligstilte er de nå i full gang med 
å organisere lastebillass med strøsand 
som de pakker i sekker og selger til 
bensinstasjoner. Inntektene går til Ki-
wanis arbeidet til den lokale avdelingen 
som Arne er president for. Det blir en 
aktiv pensjonisttilværelse med Kiwanis 
dugnadsarbeid og møter hver annen 
uke, og i tillegg NLF virksomheten. 

Lange karrierer
Begge har lange karrierer bak seg innen 
transport. Arne startet eget firma i 
Stockholm som 24-åring. Der holdt 
han på til han flyttet til Norge i 1994, 
og meldte seg straks inn i NLF hvor det 
har blitt mange verv og mye organisa-

Fjorårets aller beste venner på veien i region 3

ROY N. WETTERSTAD rnw@lastebil.no0
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sjonsaktivitet. Olav var opprinnelig 
bussjåfør, men gikk over til godstrans-
port hvor han hadde Aass Bryggeri som 
hovedoppdragsgiver i mange år. Lang 
fartstid har han også i lokallagsstyret i 
Lier og Hurum Lastebileierforening.

Frivillig arbeid
De to har funnet tonen, og synes det er 
inspirerende å holde på med de opp-
gavene de har påtatt seg som pensjonis-
ter. Arbeidet er på frivillig, idealistisk 
og ulønnet basis. Arne sier det er en 
kjempefin belønning når en liten jente 
på siste skolen han var, gledesstrålende 
løper bort til han og sier; «Dette har 
vært den beste dagen i hele mitt liv». 
Eller en liten gutt som sleper moren sin 
med seg bort til han på gaten for å si 
hei, og forklare moren at mannen var på 
skolen med lastebil og det var kjempe-
spennende. Inspirasjonen ligger i gle-
den og begeistringen blant elever og 

lærere som er involvert, og ikke minst 
vissheten om at arbeidet kan bety noe 
for sikkerheten til barna. Venner på vei-
en-konseptet gjør barna bedre rustet til 
å takle trafikkens farer. De to ildsjelene 
er veldig fornøyd med at NLF har tatt 
et positivt samfunnsansvar gjennom 
Venner på veien.

Venner på veien
Det er imidlertid behov for å få flere til 
å engasjere seg i arbeidet slik at vi kan 
nå ut til enda flere skolebarn, påpeker 
Arne og Olav. I sin egen lokalavde-
lingen håper de å få tre grupper som 
kan dekke ulike deler av området 
Drammen og omegn lastebileierfore-
ning omfatter. Hvis det er andre i regi-
onen som vil engasjere seg i Venner på 
veien bistår de gjerne med råd om hvor-
dan skolebesøk kan organiseres og 
gjennomføres. 

NLF Region 3 gjennomfører sine tre 
fylkesavdelingsårsmøter som planlagt 
om bord på Kielfergen Color Fantasy 11. 
– 13. mars.  

Påmeldingsfristen går ut rundt den tiden 
Magasinet kommer ut. Sjekk derfor på-
meldingssiden på lastebil.no om påmel-
dingen fremdeles er åpen.

Gå inn på www.lastebil.no for påmel-
ding.

Fjorårets aller beste venner på veien i region 3
11 av landets 26 
snøramper i region 3
En oversikt på nettstedet www.stoppeste-
der.info viser at region 3 er i norgestoppen 
når det gjelder snøramper. Hele 9 er plas-
sert i Vestfold og Telemark og 2 i Buskerud/
Viken. Det er imidlertid den del som omfat-
ter tidligere Vestfold fylke som ligger aller 
best an med 8 ramper alene. Dette skyldes 
ikke minst iherdig innsats fra ildsjeler i 
NLF som var tidlig ute med å få plassert de 
første rampene i fylket, og en satsing fra 
Statens vegvesen på å få oppgradert stop-
pestedene for lastebil lags E 18 gjennom 
Vestfold. 

Den siste tiden har Furulund, Gulli, Fok-
serød og Borgeskogen-avkjøringen fått 
ramper, og på tre av disse nye fine stål-
ramper som er funksjonelle og lette å holde 
i orden.

Årsmøtene i regionen går som planlagt
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22. desember åpnet nye 
E39 på strekningen Mandal 
– Dølebru, den første del-
strekningen av Nye Veiers 
E39-prosjekt Kristian- 
sand-Ålgård. 

Dette er en milepæl som gir håp for fram-
tidig veibygging i og med at den åpnet et 
halvt år før tiden.  

Det var statssekretær Mette Gundersen 
som fikk æren av å erklære Mandal øst – 
Mandal by for åpnet. 

Trafikkaos vinterstid på E 39 i Vatne-
bakken er nå historie. Årets vintersesong 
skal kjøres på en helt ny, trafikksikker vei.  
Det har blitt en flott vei og neste høst 
åpner resten av E39 mellom Mandal og 
Kristiansand. 

Når vi også vet at ytre ringvei er på 
gang og Mandal – Lyngdal starter i 2023 
kan vi i alle fall se lyst på Oslo – Lyngdal. 

Bue – Ålgård nærmer seg oppstart. Det 

er viktig å komme i gang med strekninger 
fra Ålgård og sørover. Da må det også 
ytterligere press på Ålgård – Sandnes slik 

at vi får helhetlig utbygging.
Så kanskje vi i 2030 kan kjøre fire felt 

fra Stavanger til Oslo?

E39 fra Kristiansand – Søgne

ÅPNER E39: Fra Venstre Åse Michaelsen en viktig pådriver for utbyggingen og opprettelsen av Nye veier AS, Mette 
Gundersen og sjef i Nye veier AS Anette Aanesland 

REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no0

Kurs og oppdateringer
NLF-SKOLEN

I det nye året vil mange 
av NLFs nye kurs være 
operative. Her ønsker vi 
å ytterligere profesjonalise-
re alle medlemsbedrifter 
innenfor de fagfeltene det 
er behov for oppdateringer.
Vi kommer til å ha kurs som er grunn-
leggende med hensyn til datakunnska-
per og ønsker å få flest mulig på en 
digital plattform alt etter behov. Så blir 
det en rekke kurs som passer for både 

enbilseieren og de store selskapene. 
Her er noe for alle.

Det blir for eksempel kurs i:
•  Kalkulasjon

•  Kontrakter med dine kunder

•  Trafikksikkerhet

•  KMV – HMS arbeide i bedriften

•  Kjøre- og hviletid – arbeidstid

•  Tacho Online – oppfølging og 
håndtering av kjøre- og hviletids- 
data

•  Lastesikring

•  Førstehjelp

•  Lærling i bedriften

I tillegg skal vi selvfølgelig ha andre 
samlinger som kombinerer det faglige 
med det sosiale. 

Vi skal informere godt på SMS og 
mail om alle kurs. Kursene er for deg 
som bedriftseier og dine ansatte. Har 
du eller din bedrift ønsker om andre 
kurs eller bedrift interne kurs hører vi 
fra deg.
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Situasjoner er spesiell i Bypakken på 
Nord-Jæren. Målet med bypakken er at 
veksten i personbiltrafikken skal skje med 
kollektiv, sykkel og gange (KSG). Et an-
net mål er å forbedre framkommeligheten 
for næringstrafikken. 

En suksess i bypakken er nedgang i 
personbiltrafikk som igjen gir reduserte 
inntekter, men med reduserte inntekter 
blir det kutt i samferdselsprosjektene. Det 
er egentlig helt absurd at en suksess med 
nedgang i biltrafikk blir en økonomisk 
fiasko. Dette forstår folk flest, og det er 
en vanskelig situasjon kommunene på 
Nord-Jæren har stilt seg i.

Det viser at KSG blir prioritert fremfor 
våre veiprosjekter. Transportkorridor vest, 
tverrforbindelsen og E39-prosjektene 
Smiene – Harestad og Ålgård – Hove, er 
meget viktige prosjekter for oss. Nå er det 
også slik at NLF Rogaland mener at E39- 
prosjektene aldri burde vært i en bypakke. 
Ålgård – Hove skulle vært i porteføljen 
til Nye veier AS for å få en helhetlig ut-
bygging mellom Sandnes og Kristi-
ansand. 

Den siste tiden har det vært mange mø-
ter om den nordre delen av transportkor-
ridor vest. Fra Risavika og opp til ny E39 
på Smiene – Harestad må veien forbedres. 
NHO-LT, havna, Logistikkforeningen, 
næringsforeningen og NLF har hatt en 
rekke møter med Rogaland fylkeskom-
mune og Statens vegvesen om saken. I 
tillegg har ordførerne vært med oss på 
møter. 

I møte 5. januar var blant annet ord- 
fører i Randaberg og Stavanger med oss 
på møtet. Bjørn Røstad fra SR Group er 
også en aktiv deltaker i arbeidet.

Endelig kommer Ytre Ringvei
Veiprosjektet er så godt utviklet at styret i slutten av desmeber i fjor vedtok å 
prioritere denne strekningen for utbygging. Den nye ringveien vil starte i Vige 
(Varoddbroa), og ende opp på Grauthelleren ved Fidje (ved de to Shell-stasjo-
nene vest for Kristiansand). Veien vil i hovedsak gå i en åtte kilometer lang 
tunnel og blir lagt under elva Otra. 

Hele prosjektet vil ha en byggetid på tre år, og vil koste mellom fem og seks 
milliarder. Ringveien vil totalt være på ti kilometer og ha to parallelle tunneler 
med to kjørefelt i hvert løp. 

Holder de tempoet og jobber for vedtatt reguleringsplan kan planen være 
ferdig høsten 2022. Det vil være opp til likviditetssituasjonen når anleggsarbei-
det kan starte opp.

Hadde det vært samordning mellom Gartnerløkka prosjektet (dagens E18 / 
E39) og Ytre ringvei ville det vært en tidsforskyvning på et par år. Da hadde 
Ytre ringvei stått ferdig før man rev dagens E18 / E39. Det hadde spart sam-
funnet for mye penger i form av billigere utbygging på Gartnerløkka og mindre 
kø, kork og kaos.

Transportkorridor vest

Medlemmer 
reagerer på Veg-
vesenets kontroll-
rapporter

Under et medlemsmøte på Rolands i  
oktober kom det sterke tilbakemeldinger 
på Vegvesenet sin framstilling av kon-
troller. 

I rapportene fra kontroller fra Veg- 
vesenet for 2021 kommer følgende 
fram: «I 2021 ble det ble det gjennom-
ført totalt 79 856 tungbilkontroller i Nor-
ge, rundt 800 flere enn i 2020. Det ble 
avdekket feil og mangler i 43 168 kon-
troller, det tilsvarer 54 prosent».

Lenger ned i teksten kan man lese:  
«I fjor var omtrent 470 000 tunge kjøre-
tøy innom en av Vegvesenets kontroll-
plasser». Det var feil på 9,2 prosent av 
de som var innom kontrollstasjonen.

Nå som Statens vegvesen har blitt 
gode på de de kaller «risikobasert kon-
troll» vil treffprosenten på de 79.856 
være stor – og da ser jo tallene ille ut for 
de som ikke kjenner tallene inngående. 
Vi kan finne fra 20 – 30 nettsteder på 
kort tid som skrev at det var feil på over 
halvpartene av de kontrollerte kjøre- 
tøyene.

Og hva gjør dette med næringen? 
Det ødelegger omdømmet vårt med en 
slik informasjon. Informasjonen kan 
ødelegge for rekruttering. Hvem vil inn i 
en bransje som tilsynelatende har 54 
prosent feil på «arbeidsredskapen»? 

Vi jobber hardt hver eneste dag mot 
skoler, sammen med NAV, forsvaret og 
mange andre for å rekrutteres sjåfører 
til en hardt prøvet bransje. Derfor må 
Vegvesenet se hvordan de presenterer 
tallene fra sine kontroller. 

REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no0
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Har regjeringen levert på bestillingen fra 
Stortinget? Svaret er foreløpig nei, men vi 
er på «vei».

Den 1. oktober 2021 ble fergetakstene 
nedjustert med mellom 19 - 21%, avhen-
gig av kjøretøylengde og takstsone. Neste 
takstregulering kom 1. januar i år. Totalt 
er fergetakstene pr. 1. januar 2022 ned-
justert med fra 29 – 35% sammenlignet 
med takstnivået pr. 1. januar 2021, avhen-
gig av kjøretøylengde, takstsone og loka-
le justeringer. Kravet fra Stortinget om 
50% takstreduksjon er derfor ikke inn-
fridd pr. dato. NLF vil følge prisutviklin-
gen tett fremover for å kontrollere at re-
gjeringen leverer i henhold til Stortingets 
bestilling.

Mot slutten av 2021 fikk vi på høring 
forslag om ny takst- og rabattstruktur i 
fergedriften. Det viser seg at flere av for-
slagene fra Statens vegvesen i høringen er 
hentet direkte fra NLFs innspill gjennom 
flere år. Dette gjelder endringer av takst-
grupper (AP1 – AP9) og forhåndsinnbe-
taling for å nevne noe. 

Her er de viktigste endringene som 
foreslås:

Takstgruppe AP6 - AP9 slås 
sammen 
Takstgruppene for de lengste kjøretøyene 
har relativt liten prisdifferanse, men over-
gangen mellom dem kan likevel være 

utfordrende knyttet til målepresisjon. Det 
foreslås derfor at takstgruppe AP6 - AP9 
slås sammen og takseres etter nivået i 
dagens AP6. 

NLF mener det er fornuftig å redusere 
antall takstgrupper i et nytt takstregulativ. 
En sammenslåing av takstgruppe AP6 til 
AP9 vil forenkle regulativet betydelig, 
men viktigst er at det vil gi næringslivet 
langs kysten bedre konkurransevilkår.

For å harmonisere taksregulativet bed-
re med dagens kjøretøylengder, er det 
også naturlig å vurdere justering av takst-

gruppe AP3 og AP4. Vi har derfor fore-
slått at AP3 endres fra dagens 8,01–10,0m 
til 8,01-10,5m. Takstgruppe AP4 tilpas-
ses endringer i AP3.

Ferge – hva 
skjer i 2022?
Stortinget ba i 2021 regjeringen om å komme tilbake i 
revidert nasjonalbudsjett for 2021 med forslag til reduserte 
fergetakster. De ba også om en forpliktende plan for halver-
ing av fergetakster på både riks- og fylkesveisamband målt 
mot fergetakstene pr. 1. januar 2021.

JAN OVE HALSØY nlfvest@lastebil.no0

Etter sammenslåing av takstgruppe AP6 til AP9, 
samt justering av AP3 og AP4:

Statens vegvesen NLFs forslag til justert AP3 og AP4

AP1: <6,0 m AP1: <6,0 m
AP2: 6,01-8,0m AP2: 6,01-8,0m
AP3: 8,01-10,0 m AP3: 8,01-10,50 m
AP4: 10,01-12,50 m AP4: 10,51-12,50 m
AP5: 12,51-14,50 m AP5: 12,51-14,50 m
AP6: >14,51 m AP6: >14,51 m

Takstgruppe AP3: Flere distribusjonsbiler med sovehytte og bakmontert løftelem (lift) 
har ofte en totallengde over 10 meter. 
Takstgruppe AP4: Kun justert for utvidet AP3.
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Rabatt
Statens vegvesen anbefaler at dagens ra-
batt på henholdsvis 50% for privatkunder 
og 40% for bedriftskunder reduseres til 
20%. Rabatten må sees i sammenheng 
med den pågående politiske debatten om 
50% lavere fergetakster. Samlet effekt av 
lavere fergetakster og en sammenslåing av 
takstsone AP6 – AP9, samt en korrige-
ring av takstsone AP 3 og AP4, bør opp-
veie for redusert rabatt. 

Brikkerabatten på 10 % kan 
videreføres
Dagens brikkerabatt på 10% har en stor 
verdi i effektiv, rimelig og sikker innkre-
ving av betaling fra kjøretøy som ikke 
inngår i en fergeavtale. Dette gjelder spe-
sielt store utenlandske kjøretøy som har 
obligatorisk krav til å ha brikke montert 
og får sine reiser fakturert gjennom sin 
brikkeutsteder.

En forutsetning for at vi kan støtte en 
videreføring av 10% brikkerabatt på Au-

toPASS-brikken, er at utenlandske kjø-
retøy som har krav om brikke skal knytte 
AutoPASS-avtalen til et debet- eller kre-
dittkort som for FerryPay 2.0. Alternativt 
kan en bankgaranti utgjøre samme sik-
kerheten.

Særskilt innkreving om bord 
Statens vegvesen anbefaler at det åpnes 
for å avkreve betaling fra kjøretøy uten 
gyldig FerryPay-avtale eller Auto-
PASS-avtale direkte om bord på fergene 
uten tillegg i prisen.

Vi kan kun delvis støtte anbefalingen 
til Statens vegvesen. Vi mener kjøretøy 
som har krav til obligatorisk Auto-
PASS-brikke, dvs kjøretøy over 3500 kg, 
også bør ha krav til FerryPay-avtale. 

Et alternativ til FerryPay-avtale for dis-
se kjøretøyene vil, som vi har nevnt tidli-
gere, være krav om debet- eller kreditt-
kort knyttet opp mot AutoPASS-avtalen. 

Dette vil sikre like konkurransevilkår 
for norske og utenlandske kjøretøy.

Årsmøte 2022 –
NLF region 5
Helgen 11.-13. mars planlegger fyl-
kesavdelingene NLF Hordaland, 
NLF Sogn og Fjordane og NLF 
Møre og Romsdal gjennomføre års-
møte for region 5 på Hotel Alexan-
dra i Loen. Vi planlegger i utgangs-
punktet for fysisk fremmøte. 
Fylkesårsmøtene blir gjennomført på 
hotellet fredag den 11. mars, med 
fagdag og festmiddag med under-
holdning av Klypa lørdag den 12. 
mars. Slik situasjonen er nå vil hotel-
let kunne gjennomføre arrangement 
på 200 stk, men dette kan endre seg 
dersom det blir nye restriksjoner. Vi 
håper og krysser fingrene for å gjen-
nomføre årsmøte som normalt, men 
må selvsagt følge nasjonale og lokale 
regler. 

Linker til digital gjennomføring 
vil bli sendt til alle medlemmer i vår 
region og vil ligge på «hva skjer» på 
lastebil.no. Vi vil også åpne opp for 
at andre regioner kan delta digitalt 
på fagdag om de ønsker delta. 

Lørdag 12. mars kl. 9-16 gjennom-
fører vi fagdag der vi setter søkelys på 
aktuelle samferdselsutfordringer. 

Her blir det innlegg fra: Vegdirek-
tør, politikere fra Stortinget, Statens 
vegvesen, næringsliv m.m.

Tema og aktuelle saker er Auto-
PASS, ferge, bærekraftig transport, 
Fair transport, modulvogntog i 
24-meters tømmerveinettet, tunnel-
oppgradering, veiinvesteringer, vei-
vedlikehold m.m.

Følg med på nyhetsbrev og «hva 
skjer» på lastebil.no for å få med deg 
endringer. 
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Det er ikke for å helle kaldt vann i blodet 
på folk, men det er nok viktig å minne om 
at mye fortsatt forblir som før. Pandemi-
en er fortsatt ikke over, noe som vil prege 
våre virksomheter godt inn i dette året. Vi 
har selvsagt lært oss å leve med tiltakene, 
men det er ingen tvil om at flere begynner 
å merke at det røyner på.

Som samfunnskritisk yrkesgruppe, på-
hviler det oss et stort ansvar for å holde 
samfunnet i gang. Færre utenlandske 
vogntog på våre veger, har også bidratt til 
et stort press på våre bedrifter. Selvsagt er 
vi veldig takknemlig for at vi har arbeid å 

gå til, men vi må også huske på at vi skal 
ha bærekraft i våre bedrifter. Derfor vil vi 
nok en gang minne om viktigheten med 
gode og likeverdige kontrakter. Fra vår 
side vil vi nok en gang ta med oss dette 
temaet på kommende årsmøter. Så, om 
ikke for noe annet, så er dette grunn nok 
til å stille på årsmøtet i lokalforeningen.

Gyda er for de fleste av oss kjent som 
festekona til Hårek den hardbalne. Alle 
har vi lært oss at dette var en kvinne man 
ikke la seg ut med, selv ikke høvdingen 
sjøl. Når så uværet vi nå har opplevd fikk 
navnet Gyda, da var det vel ingen som var 

i tvil om at denne gangen kom det til å bli 
alvor. Vi fikk relativt god varsling om at 
det ville bli tøffe tak, noe som ga oss tid 
til en rekke forberedelser. 

Likevel opplevde vi i starten av uværet, 
at vi fikk store problemer på flere 
vegstrekninger. Med væromslaget kom 
holkeføret med store fremkommelighets-
utfordringer og ulykker. Man blir da litt 

Godt nytt år

En stormfull 
start
Det er alltid spennende med et nytt år, der nyttårsforsetter 
og håp om en bedre fremtid preger oss alle. Ble ikke resulta-
tet i fjor slik vi ønsket, ja da skal vi rette på det i år. Nye kort, 
nye muligheter. 

Den 5. januar arrangerte fylkets trafikk-
sikkerhetsutvalg, FTU, pressekonferanse 
der man gikk gjennom sitt arbeid og re-
sultatene for 2021. FTU’s leder, Karin 
Bjørkhaug, oppsummerte året og var godt 
fornøyd med den positive utviklingen vi 
ser når det gjelder hardt skadde og drepte 

i trafikken. Nullvisjonen har i mange år 
vært vår ledestjerne i arbeidet med trafikk-
sikkerhet. Det som er ekstra hyggelig er at 
man nå har gått fra en visjon til å fastsette 
konkrete mål. Nasjonalt har vi satt som 
mål at det i 2050 skal være 0 drepte i tra-
fikken. 

Årsmøter
Etter fjorårets runde med årsmøter på 
Teams, er det endelig godt å kunne 
gjennomføre fysiske årsmøter. Innkal-
lingene har allerede begynt å gå ut, så 
her er det bare å gjøre klar for de gode 
samtaler og historier. Vi vil i tilknyt-
ning av årsmøtene holde kurs i For-
handlinger og kontrakter. Dette blir 
mer og mer viktig for å overleve i mar-
kedet. Vel møtt.

Trafikksikkerhetsprisen 2021

ROAR MELUM rm@lastebil.no0

ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox
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fortvilt når man etter at ulykken har 
skjedd, hører at strøbil er rekvirert. Hva 
med å strø i forkant, slik at man kan unn-
gå ulykker? Det er ikke alt som har endret 
seg fra i fjor. 

Ellers så ble vi hardt rammet av Gydas 
herjinger når det gjelder skader på vegene. 
Store vannmengder medførte ras og over-
svømmelser. Spesielt gikk det hardt ut-

over E39 ved Vinjeøra. Her ble 150 meter 
av vegen rett og slett maltraktert. Store 
ødeleggelser som det vil ta tid å reparere. 
Enda godt at vi nærmer oss byggestart for 
en ny veg forbi dette området. Ellers opp-
levde vi stengte veger over store deler av 
fylket. Heldigvis er det i skrivende stund 
ikke meldt om at menneskeliv har gått 
tapt.

Trafikksikkerhetsprisen 2021 
ble utdelt under konferansen. Tore 
Skjervold fra Stjørdal ble tildelt 
prisen for sitt mangeårige arbeid 
for å få barn til å bruke refleks. 

Tore har gjennom 47 år jobbet 
for å øke refleksbruken. Det er 
nok mange som kan takke Tore 
for den fantastiske jobben han har 
gjort. 

Nyttårsforsett – bli 
stolt yrkessjåfør
Man kan vel ikke starte året med et 
bedre nyttårsforsett enn det å bli en 
stolt yrkessjåfør. Den 3. januar var 
det åpning av nok et AMO-kurs på 
Stjørdal. Her møtte 15 spente elever 
som alle ser frem til den dagen de 
kan komme seg ut på vegen med 
lastebil. Det å ta et nytt yrkesvalg er 
nok både spennende og kanskje litt 
skremmende, men det er ingen tvil 
om at dette valget fører til at man 
får seg jobb. Det er en kjent sak at 
vi mangler sjåfører i våre bedrifter, 
så her er det bare å stå på. Det er 
også godt å tenke på at man velger 
et fremtidsrettet yrke. Under pande-
mien har man virkelig fått føle på 
hvor viktig sjåføryrket er for landet. 
Uten lastebilen stopper Norge. 

Stavåbrua 
Det har versert en del rykter om når den 
nye Stavåbrua står ferdig. Noen påstår 
at den ikke blir klar før utgangen av året. 
Det var derfor naturlig å ta kontakt med 
SVV for å få en oppdatering på denne 
saken. 

Vi fikk følgende tilbakemelding fra Ka-
roline Valle, fungerende seksjonsleder:
Vi arbeider for å ferdigstille den midlerti-
dige Stavåbrua og tilførselsvegene for 
trafikk innen utgangen av mars 2022. 
Det avhenger imidlertid at Vegdirektora-
tet godkjenner brua samt at Veritas sin 
uavhengige gjennomgang viser at brua 
er i forskriftsmessig stand. Foreløpige 
undersøkelser gir god grunn til optimis-
me mht. åpning innen utgangen av 
mars.

Da får vi håpe at alt går som planlagt 
og at vi kan kjøre på den nye brua om 
ikke lenge.
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Berg Transport as og daglig 
leder Eirik Markussen stilte 
opp med lastebil under 
gjennomføring av Venner på 
veien på Borkenes skole 20. 
oktober 2021. Etterpå dro vi 
på medlemsbesøk hos be-
driften i Kilbotn like utenfor 
Harstad.

Asbjørn Berg, far til dagens eiere Knut og 
Arnodd, startet opp med lastebil allerede 
i 1938. Asbjørn startet med stolpekjøring 
for det lokale kraftselskapet. Etter hvert 
kom sønnene med i selskapet som fikk 
navnet A. Berg og Sønner ans.

I begynnelsen drev de med bygg- og 
anleggskjøring. I 1963 startet de opp med 
kjøring for Nord-Norges Salgslag. Berg 
drev med dyretransport til 2001.

1972 startet kjøring for Br. Sunde AS 
som bl.a. har fabrikk på Sandtorg sør for 
Harstad. Pr. dags dato har Berg to vogn-
tog i drift for Sunnmørebedriften. Til 
neste år har det gode samarbeidet vart i 
50 år.

I 1996 startet en ny æra for transport-
bedriften, selskapet endret navn til Berg 

Transport as og begynte med tankbilkjø-
ring for Statoil Norge AS. 

Berg har dag 11 biler/vogntog i drift for 
Circle K. Bilene er stasjonert i Mosjøen, 
Harstad, Tromsø, Alta og Tana.

Harstadbedriften har siden 2003 også 
kjørt propan. I dag teller denne bilparken 
to vogntog og en semi. Vogntogene går 
for FloGas Norge AS, mens semien går i 
kombinasjon FloGas og Litra AS.

Ved hjelp av svært dyktige sjåfører og 

strenge «koronakrav» har de klart seg 
svært godt under pandemien.

Daglig leder Eirik Markussen har job-
bet 40 år i bedriften.

Markussen eier også Harstad Dekksen-
ter (Fagdekk) hvor hans sønn Andre er 
daglig leder.

Berg Transport har vært medlem av 
NLF i nesten 50 år.

Vi i NLF takker for praten og ønsker 
dem lykke til videre.

Besøk hos Berg Transport i Harstad

BERG TRANSPORT: fra høyre bilteknisk ansvarlig Raimond Andersen og daglig leder Eirik Inge Markussen 

FRANK LAURITZ JENSEN flj@lastebil.no0

Venner på veien går sin gang rundt om 
i landsdelen, denne gangen var det 
Borkenes skole utenfor Harstad som 
fikk besøk. 22 andreklassinger med 
sine lærere fikk trafikal opplæring. 
Dagen besto av opplæring i klasserom-
met med visning av film , informasjon 
om trafikkskilt samt utdeling av reflek-
svester.  På uteseansen øver vi på pas-
sering av gangfelt med fokus på øye-

kontakt og vink til sjåføren som 
kvitterer med å vinke tilbake. Så får 
alle elevene sitte inne i førersetet og 
demonstrert blindsoner som speilene til 
lastebilen ikke fanger opp. Tusen takk 
til Berg Transport og daglig leder Eirik 
Markussen, Karianne Ervik fra styret 
i NLF Troms som stilte opp og bidro 
til en vellykket gjennomføring.

Venner på veien på Borkenes skole
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Kollegahjelpen 
i Region 7
Kollegahjelpen er en dug-
nadsbasert tjeneste som våre 
medlemmer yter overfor 
sjåfører som er delaktig i 
ulykker og lignende. 

For de av dere som havner i en slik situa-
sjon kan det være nødvendig med en støt-
tespiller som ikke er like påvirket av hen-
delsen som de involverte er. 

Vi har hatt svært gode og erfarne «kol-
legahjelpere» i Region 7, dessverre har 
noen gått bort og andre har ønsket å av-

slutte sitt virke. Vår nye Kollegahjelp i 
Vesterålen er Jonas Sørensen, tilsluttet 

KR- Transport på Stokmarknes. Jonas vil 
få opplæring og kursing gjennom NLFs 
Kollegahjelp, slik at han kan videreføre 
den tradisjonen som vi har hatt i området.

Jonas Sørensen er en engasjert herre-
mann, med god erfaring fra langtransport 
og distribusjonskjøring. Han er daglig 
leder i bedriften og har over 15 års erfa-
ring fra bransjen. Jonas er 36 år og håper 
at han kan bidra med sin erfaring, hvor 
han opplevd alvorlige hendelser i nær-
meste familie.

De fleste av oss tenker på kollegahjel-
pen i forbindelser med ulykker, men det 
kan være verd å merke seg at kollegahjel-
pen kan være en støtte for de av dere som 
sliter med «tunge» tanker og problemstil-
linger som dere ikke fikser alene. Kolle-
gahjelpen vil i disse tilfeller koble på de 
ressurser som finnes i systemet. 

Vi takker for hans vilje til å stille opp 
for de som trenger bistand.

Nye fylkeskommunale 
kontrakter
NLF og MEF gjennomførte tidlig i januar 
et digitalt møte med Troms og Finnmark 
fylkeskommune hvor utlysning av kon-
trakter for drift og vedlikehold i det som 
i dag er kontraktsområde Alta var tema. 
Kontraktene vil inneholde både vinter- og 
sommerdrift og blir delt opp i fire kon-
traktsområder.  Inndelingen blir som føl-
ger og gjelder fylkesveier. I Alta vil også 
det kommunale gang og sykkelsti nettet 
være med. 

1. Alta
2. Kautokeino 
3. Masi 
4 Loppa og Hasvik 

Fra før er det klart at kontraktsområde 
Tromsø og Nord-Troms også blir delt opp i 
mange mindre kontrakter. 

NLF og MEF har jobbet tett med fylkes-
kommunen for å få en kontraksstrategi 
som er tilpasset lokalt næringsliv og stør-
relsen på vår medlemsbedrifter, noe vi 
mener vi har lykkes svært godt med. 

Vintervedlikehold
Vi arbeider nærmest daglig med utfordringer rundt vintervedlikehold, og vi 
synes det har vært ganske bra en liten periode rundt årsskiftet. Det har de siste 
ukene i januar vært derimot vært svært utfordrende, med kraftig vind og un-
derkjølt regn, samt stedvis store medbørsmengder.

Vi oppfordrer bare de entreprenørene som har ansvar for du ulike rodene om 
å være litt føre var, og iverksette tiltak bør veiene blir uframkommelige. For våre 
medlemmer langs veien er oppfordringen klar: det er tryggere å stå stille inntil 
strøbil og veiskrape har gjort seg ferdig, enn å risikere materiell og liv. Følg med 
på VTS og gjerne på varslingstjenesten for yrkessjåfører!
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Forsikring: FRA 299.900,- 

NYE PEUGEOT e-PARTNER
Opptil 275 km rekkevidde (WLTP) - Hurtiglading (80 % på 30 min med 100 kW) 

Forvarming via app - Opptil 750 kg tilhengervekt - Opptil 3 plasser og 4,4 m³

Prøvekjør hos din nærmeste forhandler i dag.

Mest rekkevidde for pengene i segmentet

   Pris er eksklusiv mva. Frakt og leveringskostnader tilkommer. Elektrisk rekkevidde avhenger av kjørestil, 
veiforhold, utetemperatur,varme/klimaanlegg og forhåndstemperering. Forbehold om trykkfeil. Importør Bertel O. Steen AS.

Første januar 2022 ble  
reglene for obligatorisk 
innskuddspensjon endret. 
Den viktigste endringen i 
den nye ordningen er det 
som kalles sparing fra første 
krone. 

Flere får mer i pensjon 
Sparing fra første krone innebærer at  
ansatte får opptjent mer pensjon enn tid-
ligere. I tillegg har innskuddspensjons-
ordningen tidligere kun omfattet ansatte 
over 20 år og de som er ansatt i minst  
20 % stilling. 

– Fra og med første januar er alders-
grensen satt ned til 13 år og alle har rett 
til innskuddspensjon om man har en inn-
tekt på mer enn 1 000 kroner, sier Trond 
Jakobsen i Danica Pensjon. 

Hva betyr de nye reglene  
for bedriften? 
De nye reglene innebærer at flere ansatte 
vil innlemmes i pensjonsordningen, flere 
vil få oppspart mer i pensjon og systemet 
blir enklere å forstå. Endringene vil også 
kunne innebære en kostnadsøkning for 
bedriften. 

For bedrifter som ikke har ansatte un-

der 20 år eller ansatte i stillingsprosenter 
under 20%, vil ikke endringen ha noen 
betydning. Lærlinger skal i henhold til de 
nye reglene meldes inn i bedriftens pen-
sjonsordning. 

– Bedriftene kan tilpasse sine pensjons-
ordninger til de nye reglene innen 30. juni 
2022, sier Danica Pensjons markedssjef.

Pensjon er fremtidig lønn
Ansatte verdsetter ofte lønnsøkning høy-
ere enn gunstige pensjonsordninger i 
lønnsforhandlinger. Det kan derimot 
være lurt å tenke langsiktig. 

– En god pensjonsordning kan være 
veldig verdifullt på lang sikt, da du også 
får avkastning på sparebeløpet, avslutter 
Jakobsen.

Dersom din bedrift ønsker å tilpasse sin 
pensjonsordning til de nye reglene, kan 
du kontakte Danica Pensjon innen 30. 
juni. Sparer din bedrift utover de lovpå-
lagte 2%, er det mulig å justere ned spa-
resatsen for å unngå kostnadsøkning. 

Danica leverer pensjonsforsikringer i 
samarbeid med IF forsikring og har en 
egen avtale med NLF om gunstige pen-
sjonsordninger.

Nye pensjonsregler fra årsskiftet

SOLNEDGANG: Nyte pensjonisttilvæ-
relsen: Nye regler trådte i kraft ved 
årsskiftet. Foto: If/Danica Pensjon.

PLANLEGGE FRA MAN ER UNG: Det er lurt å planlegge 
pensjonssparing tidlig i yrkeslivet. Foto: If/Danica 
Pensjon.

FAKTA:

•  Sparing fra første krone
 –  Obligatorisk tjeneste- 

pensjon vil være 2% av lønn 
opp til 12G

 –  Bedrifter som i dag sparer 
utover den obligatoriske 
2%-ordningen vil kunne 
justere ned sparesatsen for 
unngå kostnadsøkning

 –  Overgangsordningen gjelder 
frem til 30.06.2022

•  Aldersgrense for opptak i 
pensjonsavtalen endres fra 
20 år til 13 år 

 –  Er inntekten over 1 000 kr 
(10 000 kr for frivillig 
organisasjon) skal den 
ansatte meldes inn i 
pensjonsordningen

ANDRÉ KJERNSLI akj@lastebil.no0
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85 år
14.  Finn Utengen, 3410 Sylling
15.  Per Fiskum, 7893 Skorovatn

80 år
1.  Kjell Kiil, 9550, Øksfjord
5.  Knut Fredheim, 2443 Drevsjø
16.  Jan Totland, 5226 Nesttun
23.  Thorbjørn Skatvedt, 3158 Andebu

75 år
9.  Gunnar Idland, 4331 Ålgård
11.  Kjell Bjørn Johansen, 2384 Brumunddal
12.  Hans Karlson, 1890 Rakkestad
16.  Atle Veland, 5914 Isdalstø
28.  Øystein Steen, 7290 Støren

70 år
4.  Einar Bruskerud, 3528 Hedalen
12.  Ragnvald Olav Eide, 6490 Eide
20.   Stein Magnar Starheim, 

2386 Brumunddal
23.  Thorbjørn Gulli, 2210 Granli
29.  Rolf Bernhard Bøe, 5542 Karmsund
29.  Kjell Børø, 7247 Hestvika

60 år
4.  Tor Anders Leer, 3358 Nedre Eggedal
6.  Trond Tverå, 8656 Mosjøen
8.  Helge Lehre, 2743 Harestua
10.  Erling Endresen, 8430 Myre
12.  Frode Lien, 3370 Vikersund
13.  Frank Windstad, 9415 Harstad

16.  Per Morten Glomsrud, 1890 Rakkestad
21.  Martin  Klungerbo, 7057 Jonsvatnet
23.  Tor Ivar Nordtorp, 2940 Heggenes
28.  Olav Sørby, 2041 Kløfta
29.  Tor Valde, 6260 Skodje

50 år
14.  Tor Audun Paulsen, 8211 Fauske
17.  Tor Enok Larsen, 8680 Trofors
17.  Gaute Andre Olsen, 9610 Rypefjord
20.  Frode Halberg, 2411 Elverum
22.  Arild Sand, 7608 Levanger
31.  Ole Gunnar Digerud, 2211 Kongsvinger

85 år
11.  Erling Flasnes, 7820 Spillum

80 år
6.  Reidar Amundsen, 4707 Vennesla

75 år
3.  Steinar J Solberg, 4689 Kristiansand S
10.  Morten Aafoss, 3660 Rjukan
12.  Arne Petter Kvinlaug, 4596 Eiken
24.  Karsten Fossbråten, 1930 Aurskog

70 år
5.  Jan Fr Holten, 9514 Alta
8.  Ivar Hansen, 2260 Kirkenær
8.  Anders Grønstad, 5590 Etne
14.   Oddbjørn Kristensen,  

7777 Nord-Statland
25.  Torbjørn Solheim, 3158 Andebu

60 år
2.  Knut Ulberg, 3350 Prestfoss
10.  Espen Dahl, 9007 Tromsø

16.  Helge Erik Wik, 3830 Ulefoss
28.  Øystein Myrtveit, 5936 Manger

50 år
3.  Jon Roger Neslund, 2560 Alvdal
9.  Andre Lernæs, 7058 Jakobsli
11.  Paul O. Raade, 3520 Jevnaker
17.  Nils Hovland, 3370 Vikersund
26.  Stein Inge Larsen, 5970 Byrknesøy
27.  Einar Markhus, 5596 Markhus

Fødselsdager i januar

Fødselsdager i februar

50
20.01

Frode Halberg, 2407 Elverum
Jubilanten begynte å kjøre lastebil 1992, og han har vært borti mye ulik kjøring. Tippbil, tømmerbil, og limbil for å nevne 
noe.I 2001 begynte han å kjøre buss, men startet parallelt et eget transportfirma i en 1972 MB1519 som han hadde arvet. 
50-åringen har hatt flere biler, og i dag går det mest i anleggskjøring, brøyting og graving. I tillegg har han en turbuss. 
Fritiden tilbringes på hytta eller på ski. Både langrenn og slalåm.

70

75

14.02

03.03

Oddbjørn Kristensen, 7777 Nord-Statland
Kristensen startet som lastebilsjåfør for 50 år siden, i 1972. Oppdragsgiver var Statens vegvesen, og bilen var 
en Scania L80. I dag driver han et selskap med hele 38 biler, som tar seg av mye ulik kjøring. Thermotransport, 
ulik kjøring for landbruket, drivstoff og transport av levende fisk viser noe av spennet. Jubilanten har hatt flere 

verv i NLF, leder av lokalforening, leder av NLF i Sør-Trøndelag og vara til fylkesstyret som de viktigste. Jobben tar mye av 
tiden, men for 70-åringen brukes hver ledige stund i båten for å prøve fiskelykken.

Steinar Solberg, 4635 Kristiansand
Denne transportveteranen begynte å kjøre i 1965, og meldte seg samtidig inn i NLF. I noen av disse årene har han 
sittet i ulike NLF-styrer. 75-åringen har slettes ikke pensjonert seg, og er i dag daglig leder i H.K. Solberg AS 
Transport, som har 23 biler med stort og smått. Der går det stort sett i internasjonal transport og flyttetjenester. 

Jubilanten får tid til å drive med lastebiler på fritiden også, om han ikke er på hytta i Blindleia eller i huset i Spania.



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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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  93 21 50 61 sjur@kleppspesial.no
Region 4: Kai Werdal 90 16 15 55 kai@werdal.no
Region 5: Ståle Dyngeland 98 22 51 18 staale.dyngeland@royaltransport.no 
Region 6: Odd-Are Skogstad  97 03 87 02 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

Råheim Transport AS
Mobil: 91 66 57 57
E-post: ir@lastebil.no

Inge Råheim
Styremedlem,  
Region 5
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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 Mobil E-post Fylke Navn Mobil E-post

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 Ole Johnny Sørensen 90 82 01 00 olanso66@gmail.com 
 Steinar Enderød 91 73 01 42 steinar@enderod.no
 Jon Brødremoen 98 21 49 70 jon.brodremoen@online.no
 Freddy Aasheim 93 89 31 93 freddy.aasheim@hotmail.com

Oslo/ Geir Homlund 92 85 78 76 geir@bkranservice.com
Akershus Helene Homlund 92 23 99 02 helene@bkranservice.com
 Nicolai Jakhelln 97 55 58 00 snj@jakhelln.as
 Geir A. Mo 93 03 03 88 gam@lastebil.no

Innlandet Guttorm Tysnes 95 77 47 61 gt@lastebil.no
 Tore Velten 90 52 04 38 tore@tamnestransport.no
 Arne Trondsen 99 21 19 63 arntrond@online.no
 Odd Haakenstad 90 61 88 15 odd.haakenstad@gmail.com
 Oddbjørn Vestli 91 79 28 38 oddbjorn.vestli@gmail.com
 Kjell Erik Strand 95 85 57 44 kj-e-str@online.no

Buskerud Per Arne Yri 91 10 61 84 arne.yri@lifi.no
 Eva Karin Høgberg 90 10 13 28 evaka@live.no
 Tom Pedersen 91 88 10 00 tomsbilb@online.no

Vestfold Olav Askjer 45 91 37 50 Olav@askjer.no
 John Ove Villung 93 40 97 70 jov@vodata.no

Telemark Anne Lise Øverland 99 21 62 01 aloverland@overlandtransport.no
 Magne Årvik 90 03 43 44 magne@arne-thorsen.no
 Jon Reidar Solstad 97 58 53 73 

Agder Robert Birkeland 91 87 91 00 rita@bendiks-transport.no
 Kjell N. Nilsen 90 54 08 14 kjell@kjellnnilsen.no
 Kai Nilsen 90 54 08 15 kai@kjellnnilsen.no
 Reidar Retterholt 90 77 32 07 rr@lastebil.no
 Steinar Solberg 48 01 30 00 post@hk-solberg.no

Rogaland Tor Magnar Berge 90 67 02 26 Tor.magnar.berge@gmail.com 
 Harald Reinertsen 91 18 76 24 har-rei@online.no

Rogaland Trond-Erik Farestveit 92 80 13 32 trfarestveit@hotmail.com
 Endre Krakk 48 12 48 60 krakk@online.no

Hordaland Liv Marie Lie  91 35 66 06 livilie@msn.com
 Torgils Rogne 91 37 49 81 torgrogn@online.no 
 Frode Børven 91 69 30 59 frode.borven@kvamnet.no
 Leif Harald Kallekleiv 90 98 65 10 Leifhka@gmail.com 
 Arne Marås 91 81 72 43 arnemara@online.no

Sogn og Andreas Skrede 46 13 19 72 andreas.skrede.as@gmail.com
Fjordane

Møre og Odd Inge Tøsse 90 12 70 65 sv-ktoe@online.no
Romsdal Kjell Brandal 90 10 29 29 kjell.brandal@tussa.com
 Nils Ivar Heggem 90 66 30 40 nils.ivar@heggem.no
 Rune Rasmussen 47 70 72 20 rra@fritzoeengros.no
 Roger Hagen 41 54 62 88 Pumperoger@gmail.com
 Gunnstein Hoem 94 17 10 65 gunnshoe@online.no
 Trond Rasmussen 95 86 34 49 trond@halaasts.no

Trøndelag Arnt Egil Aune 91 39 69 69 post@aune-transport.no
 Per Morten Storhaug 99 52 69 96 skarvanogroltdalen@hotmail.com 
 Olav Skarsbakk 48 04 12 08 olav@skarsbakk.no
 Hans Georg Hess 95 96 27 04 hansg@hesstransport.no
 Lars Torstein Halseth 90 76 20 75 lthalset@online.no 
 Harald Ulven 99 21 71 15 harald.ulven@ntebb.no

Nordland Nils Harry Jakobsen 41 55 03 23 njojako@online.no

Troms Arnold Hauan 95 24 22 23 arnohaua@online.no
 Ann Pauline Eliassen 98 87 50 75 ann.p.eliassen@gmail.com  
 Karianne Ervik 41 69 30 76 karianne@erviktransport.no
 Elling Haukebøe 90 58 64 90 elling@haukeboe.no

Finnmark Torbjørn Mikalsen 90 62 41 88 thmikals@online.no
 Rune Holmen 91 79 86 92 rune@holmentransport.no;  
 Yngve B. Harila 91 74 78 98 yngve@ybh.no
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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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Bruk 8 timer på å gjøre
ting riktig i 8 sekunder

Ved en brann eller en stor ulykke står det ofte om sekunder.
Å vite hva du skal gjøre, fordi du har øvd, kan gjøre en stor forskjell.

  
På If Sikkerhetssenter kan du øve i realistiske omgivelser, 

veiledet av dyktige fagfolk. Vi skreddersyr et opplegg
sompasser din bedrift, eller dere kan velge at av våre
mange åpne kurs. Uansett garanterer vi en spennende
dag medstort læringsutbytte. Vi tilbyr alt fra kurs/øvelser
i industrivern, brannvern, brann i bil, tunnelbrann, 
førstehjelp, skadesikring osv. 

Ta kontakt med oss på telefon 69 92 06 00,
så finner vi det kurset som passer best for dere. For husk: Øvelse gjør mester.


