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100% 
ELEKTRISK

Overgangen til elektrifisert transport 

vil først skje innen segmenter med 

kortere rekkeviddebehov. Både 

grunnet ladeinfrastruktur, men også 

sonerestriksjoner og økte krav om 100% 

utslippsfri transport i anbudskontrakter 

innen store byer. Etter hvert som 

ladeinfrastrukturen utvikles og batterier 

øker i effektivitet (samt reduseres i vekt 

og pris) vil muligheten for å elektrifisere 

ytterligere transportområder utvides.

Scanias bærekraftige transportløsninger 

spenner fra biodrivstoff til alternative 

energieffektive drivlinjer. Ulike 

transportbehov trenger ulike løsninger. 

Selv om ingen av disse teknologiene vil ha 

større langsiktig effekt enn elektrifisering, 

vil det kreves en kombinasjon av ulike 

løsninger for å sikre en mer bærekraftig 

transportsektor. Helelektriske lastebiler 

testes nå i operasjoner tidligere ansett som 

problematiske å elektrifisere, som tømmer- 

og tung langtransport.

Ny teknologi koster 

På tross av optimisme omkring elektrifise-

ring vil ikke skiftet være uten utfordringer. 

Det vil kreve signifikante investeringer og 

teknologisk innovasjon, så vel som å sikre 

bærekraftige leveranser av et stort volum 

batterier og relaterte komponenter. Vi er 

også avhengige av tilgang på ren energi og 

høy-elektrisk ladeinfrastruktur, for at elek-

trifisering av hele transportsektoren skal 

kunne gjennomføres. I samarbeid med frem-

overlente kunder akselererer innovasjonen 

og utviklingen av batteridrevne elektriske 

kjøretøy samt øker bruksfordelene ved å 

kjøre utslippsfritt.

Ønsker du å lese mer om Scanias reise 

mot bærekraftige transportløsninger? 

Klikk deg inn på www.scania.no.

Elektrifisering er en viktig brikke for å oppnå en bære-
kraftig transport industri med lavere CO2-utslipp. 
Hvert år lanserer Scania nye elektriske løsninger 
- for å imøtekomme alle transportbehov. Scanias 
helelektriske lastebiler er klare for bestilling.
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Det er nesten ikke til å tro. Når vi endelig kom oss ut av koronapandemien, med all elendighet den 
førte med seg, så opplever vi krig på europeisk jord. Russlands overfall på Ukraina fører til ufatte-
lige lidelser for det ukrainske folk og en flyktningestrøm vi ikke har sett maken til. At dette kan skje 
i Europa i 2022 er ufattelig. Norge som land og oss alle som individer må gjøre alt vi kan for å 
hjelpe ofrene for denne meningsløse krigen. 

Russlands invasjon og ødeleggelse av Ukraina, kombinert med en rekke andre internasjonale 
forhold, har blant mye annet også ført til en ukontrollert stigning i olje- og dermed dieselprisene. 
I skrivende stund har dieselprisen økt med nesten 40% siden 1. januar. Ingen vet hvordan dette vil 
utvikle seg, men vi må være forberedt på at dette bare er starten. Situasjonen er ute av kontroll og 
det rammer mange norske lastebileiere svært hardt. 

Skal vi unngå et konkursras blant norske transportbedrif ter pga. brå likviditetsproblemer, må 
det raskt komme på plass en krisepakke. NLF har allerede, sammen med NHO LT, sendt krav til 
finansministeren om at det må tas i bruk kraf tige virkemidler. Vårt forslag er å midlertidig fjerne 
veibruksavgif ten, samt å innføre en refusjonsordning for transportbedrif ter kalt «Professional 
diesel». I tillegg mener vi at dagens CO2-avgif t må vurderes. I en situasjon der pumpeprisene 
nærmer seg 30 kr trengs neppe denne avgif ten for å oppmuntre til mindre bilbruk.  Det hører også 
med til historien at den norsk stat tjener grovt på de økte oljeprisene – Nordea Markets har bereg-
net inntekter større enn et statsbudsjett, så det er i alle fall ikke mangel på penger. Om våre krav 
blir imøtegått av myndighetene, og i så fall i hvor stor grad, er ikke klart når dette magasinet går i 
trykken. Men dersom utviklingen i oljeprisen fortsetter, kan vi likevel slå fast at selv all verdens 
avgif tslettelser ikke vil føre til «normale» priser med det første. Derfor må også hver enkelt med-
lemsbedrif t gjøre en solid innsats selv.

Man kan føle seg maktesløs når livsverket står i fare for å smuldre sammen som følge av krig og 
internasjonal storpolitikk, og det kan ta nattesøvnen fra enhver når man ikke vet om man vil kun-
ne betale neste dieselregning. Men dette er ikke tiden for å lukke øynene og håpe at det går over. 
I stedet må man brette opp ermene, ta grep i egen drif t og komme seg over kneika. Snakk med 
kundene dine så raskt som mulig, og forklar at de blir nødt til å betale mer for transporten. Kontakt 
leverandørene dine, og be om nødvendig om betalingsutsettelse, avbetalingsplan eller andre ting 
som bidrar til å minske trykket. 

NLF tilbyr en rekke verktøy som kan gjøre denne jobben enklere for dere som bedrif tseiere, og 
de fleste ligger lett tilgjengelig på vår nettside lastebil.no. Og trenger du bistand, ikke nøl med å 
kontakte NLF for å bli satt i kontakt med en av våre bedrif tsrådgivere. De kan ikke gå inn i hver 
enkelt bedrif ts økonomi, men de kan gi gode tips og råd om hvordan å gå fram.

NLF arbeider nå i alle kanaler og med alle mulige samarbeidspartnere for å få myndighetene til 
å forstå hvor alvorlig den økonomiske situasjonen er for svært mange bedrif ter.  I forhold til lidel-
sene i Ukraina kan dette virke smått, men vi er i den unike situasjonen at vi både kan hjelpe ofrene 
for krigen og vårt eget næringsliv. Som land må vi gjøre begge deler. Vi trenger hele organisasjonen 
og alle våre bedrif ter med i arbeidet for å få på plass en krisepakke. Er det noen gang du skal ta opp 
telefonen og ringe en stortingsrepresentant og fortelle om hverdagen din, så er det nå. 
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Fagbrev på jobb:
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Fagbrev på jobb er en relativt ny ordning 
der personer som er i lønnet arbeid kan, 
etter avtale, få opplæring på arbeidsplas-
sen og ta fagbrev som yrkessjåfør. 

Sammensetningen av sjåførene i Sæter 
Auto AS er litt spesiell, forklarer Anders 
Bjørneby.

– De fleste kjenner hverandre og har 

Sæter Auto AS er et bilbergingsselskap med spesialkompe-
tanse på berging av tunge kjøretøy. Nå gir selskapet alle 
sjåførene som ikke allerede har fagbrev muligheten til å ta 
dette på firmaets regning. -Kompetansen blant gutta er 
veldig høy, dette gir dem en velfortjent mulighet til å doku-
mentere kunnskapen de besitter, sier daglig leder i Sæter 
Auto AS, Anders Bjørneby.

Gir alle sjåførene muligh et til å ta fagbrev

STORBILBERGERE: F.v. Markus 
Olausson (lærling), Tommy 
Rosenquist, Petter Werner, Anders 
Venner, Anders Bjørneby, Roger 
Dystland. Foto: André Kjernsli.

ANDRÉ KJERNSLI akj@lastebil.no0
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jobbet sammen i mange år. Vi har stort 
sett vært i bergingsbransjen sammen hele 
tiden, og ble etter hvert samlet i dette sel-
skapet i 2018.

Å satse utelukkende på tungbilberging 
kan være risikosport. For det første krever 
det et kundegrunnlag, altså nok tungbiler. 
Det finner man på det sentrale Østlandet. 
Dernest må man ha rett kompetanse i 
gruppa.

Stolte av jobben
– Det har vært forsøkt å etablere slike sel-
skaper andre steder i landet, men de har 
ikke lykkes, forteller Bjørneby. Volum er 
avgjørende, det har vi her på Østlandet.

Det er mye yrkesstolthet blant lastebil-
sjåfører, dette er ikke noe unntak i ber-
gingsbransjen. I tillegg ønsker sjåførene 
hele tiden å bli bedre på det de driver 
med. 

– Jeg kjenner på den stoltheten hver 
gang jeg er ute på oppdrag, sier Petter 
Werner, en av de mest rutinerte sjåførene. 
Og folk som har havnet i problemer med 
bilen blir jo kjempeglade når vi dukker 
opp.

Men hvordan ble det slik at alle de som 
ikke har fagbrev fikk tilbud om å henge 
seg på «fagbrev på jobb»-løsningen?

Bjørneby forteller om et tett og årelangt 
samarbeid med SOTIN, og selskapet har 
blant annet hatt flere lærlinger innom. Da 
Anne Marie Fredriksen Fjellseth i SO-
TIN fortalte om muligheten til å ta fag-
brev på jobb syntes den daglige lederen at 
dette var en god idé. Han er opptatt av at 
gutta skal få et bevis på hva de faktisk 
kan.

SOTIN er dyktige
– Å kjøre bergingsbil er ikke en A4-las-
tebiljobb. Sjåførene må være kreative inn-
til et visst punkt, sikkerhet må stå lengst 
frem i panna, forklarer Bjørnebye.

– Jeg ser ikke på meg selv som en laste-
bilsjåfør, skyter Tommy Rosenquist, en av 
de andre bergingskarene inn. Lastebilen 
er verktøyet jeg trenger for å berge kjøre-
tøyet.

Man skulle tro at det er mye mer å gjø-
re i denne bransjen i vinterhalvåret, men 
sjåførene melder om relativt jevnt trykk 
hele året. Men det er selvfølgelig variasjo-
ner i problemene som oppstår, og de ver-
ste utforkjøringene skjer som oftest i den 
kalde årstiden.

Nå er det altså slik at åtte ansatte og 
flere innleide sjåfører tar «fagbrev på 
jobb» i Sæter Auto AS. Gutta har litt for-
skjellig tilnærming til oppgaven, men alle 
er positive. Og målet er selvføl-
gelig at alle skal stå.

Gir alle sjåførene muligh et til å ta fagbrev

KOMPETANSE: -Bergingssjåførene i selskapet fortjener et 
bevis på kompetansen de besitter, sier Anders Bjørneby i 
Sæter Auto AS. Foto: André Kjernsli.
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Fagbrev på jobb:

Fortjener et kompetansebevis
– Det er fint at vi kan ta dette litt i eget 
tempo, smiler Venner.

Morten Bjørnebye er opptatt av samar-
beidet med SOTIN. Han skryter av 
Anne Marie, og sier at hun inspirerer 
guttene, følger opp, og gir dem et tupp i 
ræva når det trengs.

Anne Marie Fredriksen Fjellseth, som 
er opplæringskonsulent i Opplæringskon-
toret for service og samferdsel SA, er vel-
dig glad i ordningen.

– Dette er fin måte for arbeidsgiver å 
involvere seg i større grad, slik at man 
sikrer god opplæring og kompetanse for 
de ansatte, sier hun, og oppfordrer både 
bedriftsledere og sjåfører til å ta kontakt 
dersom de har spørsmål.

Som følge av det tette samarbeidet har 
Sæter Auto AS etter hvert også hatt en 
del lærlinger innom selskapet.

– Vi har blant annet en ung kar her nå 
som kom til oss allerede som 14-åring. 
Han var skolelei og trengte noen praktisk 
å drive med. Vi tok ham derfor inn som 
utplasseringselev et par ganger i uka i be-
gynnelsen, og han kombinerte dette med 
vanlig skolegang. Vi ser at dersom inter-
essen vekkes for faget, så er det nesten 
ingen begrensninger for hva ungdomme-
ne får til, sier han. Nå er han 21 år og han 
besto fagbrevet som yrkessjåfør med 
glans, forklarer Bjørneby.

Firmaet har for tiden også en annen 
lærling som etter planen skal ta fagbrevet 
i mai.

Opptatt av utdanningsløp
Den daglige lederen av selskapet er gene-
relt opptatt av utdanningsløpene man har 
innen transportfaget, og det er spesielt en 
ting han ikke forstår. Bransjen trenger 
både mekanikere og sjåfører.

– Hvorfor finnes det ikke et utdan-
ningsløp som het transport- og meka-
nikk? Det kunne både kranførere, verk-
stedmekanikere på tunge kjøretøy og 
lastebilsjåfører hatt godt av, sier han.

Bjørneby kjenner til mange mekanike-

re som kunne tenke seg å kjøre lastebil i 
helger og på kveldstid, med et slikt ut-
danningsløp hadde dette latt seg gjøre.

Hvem kan ta «fagbrev på jobb»?
Målgruppen er voksne i arbeidslivet som 
har fullført grunnskolen eller tilsvarende 
opplæring, og som har noe praksis fra 
lærefaget, men som har behov for noe 
veiledning og opplæring før de kan gå 
opp til fagprøven.

Ordningen skal stille samme krav  
til kompetanse i faget, og til gjennom-
føring av eksamener og fag- eller sven-
neprøven, som for lærlinger eller prak-
siskandidater.

VENNER OG KOLLEGER: Det er tette bånd mellom gutta, både faglig og menneskelig. Foto: André Kjernsli.

TUNGVEKTER: Ingen tvil om hva oppgaven er. Foto: André Kjernsli.



Opplev rask, enkel 
og trygg tanking med 

mobilbetaling fra 
Circle K Pro.

LES MER PÅ CIRCLEK.NO/PRO

MOBILBETALING
FOR BEDRIFTER

circlek.no/pro

Enkelt
Betal drivstoff med mobilen.

Raskt
Få betalingstilgang 
uten ventetid.

Trygt
Ingen kort på avveie og 
full kontroll på kjøpene.
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Tacho Online:

Det er en fin vinterdag helt i begynnelsen 
av februar, og NLF-Magasinet har hengt 
seg på mannen som kan mest om Tacho 
Online i kongeriket, Jone Klingsheim i 
NLF. Turen går til Moss og omegn, og 
planen er å dra to ferske Tacho Online-be-
drifter gjennom den første introduksjonen.

– Det som skiller Tacho Online  
fra andre tilsvarende systemer at Tacho 
analyserer og sender avviksrapportene au-
tomatisk når en fil fra fartsskriveren mot-
tas. Dette setter brukerne i stand  

til å være godt forberedt når det kommer 
en bedriftskontroll, sier rogalendingen 
som er ansatt som bedriftsrådgiver i  
NLF med særlig ansvar for Tacho On- 
line.

Det første NLF-medlemmet vi skal tref-
fe er Kristiansen Kran & Transport AS i 
Moss. Selskapet har 14 lastebiler, hvorav 
13 er kranbiler. I tillegg til daglig leder og 
eier, Per Esben Kristiansen, er Camilla 
Hermansen (kontor) og Terje Slettvold 
(kjørekontor) med på møtet.

Håper på enklere hverdag
– Det er Camilla og Terje som skal ha ho-
vedansvaret for Tacho Online her i bedrif-
ten, som jeg håper og tror at skal forenkle 
hverdagen vår, sier Per Esben Kristiansen. 
Bonusen er at vi også sparer penger på å 
bytte system, fortsetter han.

– Vi ser flere kunder som sparer inn hele 
medlemskontingenten på å bytte til Tacho 
Online, skyter Jone Klingsheim inn.

Så snart Camilla har koblet seg på Ta-
cho Online via sin PC, begynner 
NLF-rådgiveren å gi henne ulike opp-
gaver. På denne måten blir hun bedre kjent 
med systemet som hun skal jobbe med. Få 
det inn i fingrene. Jone fortsetter å stille 
spørsmål slik at brukerne må inn i de ulike 
modulene i systemet.

– Dette virker veldig greit, sier Camilla 
etter hvert som hun manøvrerer seg rundt. 

Neste kunde vi skal treffe holder til noen 
kilometer inn i landet. Selskapet heter 

Å bytte ut eller implementere nye systemer kan være en 
terskel å trå over for mange, og aktørene i transportbransjen 
er intet unntak. Men ofte kan dette være mer smertefritt en 
man frykter. – Hver eneste gang jeg er ute hos nye Tacho 
Online-kunder får jeg høre hvor oversiktlig systemet er,  
sier Jon Klingsheim i NLF

Det første møtet 
med Tacho Online

BESPARENDE: Per Esben Kristiansen (t.h.) er takknemlig 
for at Jone Klingsheim fra NLF tok turen for å gi dem en 
innføring i Tacho Online. Foto: André Kjernsli

GOD INNFØRING: Inga Tamašauskiene og Rune Jørgensen følger nøye med på instruksjonene de får fra Jone Klingsheim. 
Foto: André Kjernsli

ANDRÉ KJERNSLI akj@lastebil.no0
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Rune Jørgensen, og har 34 biler på veien. 
Bedriften har variert kjøring, men konsen-
trerer seg mest om bygg/anlegg, krokløft 
og ferdigbetong.

Vi samles inne på kontoret til Rune, og 
det er Inga Tamašauskienė som logger seg 
inn på Tacho Online. Etter at Jone har gitt 
henne lignende instrukser som i det forri-

ge besøket, begynner hun etter hvert å 
nikke på hodet.

NLF-appen er sentral
– Dette ser bra ut, oversiktlig og tidsbespa-
rende sier hun. Sjefen sjøl, Rune Jørgensen, 
stemmer i, veldig brukervennlig og greit, 
sier han.

Tacho Online er et heldigitalt system, 
det betyr bort med alt av papir og sjåfører 
som må innom kontoret og signere på ditt 
og datt. Og kommer det brudd, får sjå- 
føren melding om dette i Tacho-appen.

– Det sier seg selv at hver sjåfør må laste 
ned appen og ta den i bruk – uten unntak, 
sier Jørgensen.

I tillegg til support fra Jone Klingsheim, 
tilbyr NLF et eget Tacho Online-kurs som 
en del av NLF-skolen. Jone forteller at de 
fleste som tar dette systemet i bruk også 
velger å ta dette kurset.

Ta kurset!
– Jeg anbefaler alle å ta kurset, understre-
ker han.

Bruk av Tacho Online er et e-lærings- 
kurs. Etter gjennomført kurs skal deltage-
ren ha kunnskap om hvordan Tacho On-
line driftsettes og brukes i det daglige ar-
beidet. Deltageren blir gjort kjent med 
systemets oppbygning og funksjoner gjen-
nom en interaktiv presentasjon. For å få en 
problemfri oppstart bør kurset gjennom-
føres samtidig med at systemet settes opp. 
Innholdet vil også kunne brukes som et 
oppslagsverk når systemet er satt i drift. 
Innholdet oppdateres når nye funksjoner 
kommer.

FAKTA:

Kompetansemål 
for kurset:
•  Oppsett på lastebil.no
•  Innholdet i Tacho Online 

dashboard
•  Aktivere integrasjoner mellom 

systemer som leverer farts- 
skriverdata

•  Aktivering av sjåfører og kjøretøy
•  Aktivere automatisk utsending 

av bruddrapporter
•  Nedlastning av NLF-appen
•  Hvordan behandle brudd
•  Egenkontroll
•  Opp- og nedlasting av filer
•  Rapporter

NLF-APPEN VIKTIG: Rune Kristiansen foran én av de 34 bilene i 
selskapet. -Nå må sjåførene sette seg godt inn i appen og Tacho Online, 
sier han. Foto: André Kjernsli

SUPERBRUKER: Det er Cecilie som får mest med Tacho Online å gjøre hos Kristiansen Kran & Transport AS, men Per 
Esben Kristiansen henger seg likevel på opplæringen. Foto: André Kjernsli
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Kostnadene løper løpsk:

SENK AVGIFTENE: Redusering eller 
fjerning av CO2-avgift på BIO-drivstoff 
er noe NLF kjemper for hver dag, men 
politikerne vil foreløpig ikke høre.  
Foto: André Kjernsli
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Ifølge Kostnadsindeks for lastebiltran-
sport, som NLF utgir i samarbeid med 
SSB, økte kostnadene uten ferjer og 
bom med hele 9,7 % fra desember 2020 
til desember 2021. I samme periode økte 
den generelle KPI (konsumprisindek-
sen) med 3,5 %, hvorav energikostnader 
og avgiftsendringer stod for vel halvpar-
ten. Vår bransje har med andre ord blitt 
ekstra hardt rammet.

Denne forskjellen mellom kostnadsin-
deksen for lastebiltransport og den ge-
nerelle KPI-en er helt avgjørende for 
alle transportbedrifter å sette seg godt 
inn i når en skal gå i forhandlinger med 
kundene om priser for neste periode. 

En titt bak tallene
I 2021 økte f.eks. drivstoffindeksen i 
«Kostnadsindeks for lastebiltransport» 
med over 26 %, mens f.eks. bom og fer-
geindeksen ble redusert med 1 %. Ved 

utgangen av januar er dieselprisen his-
torisk høy og ifølge nettstedet «Global-
petrolprices.com» kuriøst nok 3. høyest 
i verden, bare slått av Sverige og Hong 
Kong.

– Ikke mye å skryte av for oljelandet 
Norge altså, understreker Geir A. Mo, 
administrerende direktør i NLF. 

I underkant av 60 % av dieselprisen er 
avgifter til staten. Fra 2021 til 2022 økte 
samlede avgifter på diesel inkludert 
mva. med 15 øre pr liter. NLF kjempet 
imot økningen i CO2-avgiften med alle 
midler i stortingshøringer, innspill til 
statsbudsjettet, møter med politikere, 
med medieutspill osv. 

– Vårt poeng er at Norge ikke må inn-
føre særlige høye avgifter på drivstoff 
sammenlignet med de land vi konkur-
rerer med da det fort vil medføre at vi 
taper i konkurransen, fortset-
ter Mo. 

Transport-
prisene må 
opp! 
Kostnadsutviklingen for lastebiltransport bekymrer med 
rette mange i transportnæringen i starten av dette året. Men 
hvordan kan vi forstå hvorfor prisene rundt oss går opp, og 
hva må NLFs medlemmer gjøre for å sikre at dette ikke går 
ut over resultatene i bedriften? – Å drive forretning uten å 
tjene penger går ikke, sier forbundsleder i NLF, Tore Velten.

ANDRÉ KJERNSLI akj@lastebil.no0



Kostnadene løper løpsk:

Den perfekte stormen
Det er altså ikke bare avgiftene som gjør 
at dieselen er så dyr, men også andre for-
hold. Analytikere til Circle K forklarer 
prisøkningen en miks av svært ulike år-
saker: Frykt for konsekvensene av Om-
ikron, særdeles lave drivstofflager, pro-
duksjonsbegrensninger i flere store 
oljeproduserende land og frykten for 
sanksjoner mot Russland grunnet den 
spente situasjonen i Ukraina. Legg til en 
svært høy dollarkurs, så har vi den per-
fekte stormen. 

– Dette er med andre ord internasjona-
le forhold som den norske stat – og i sær-
deleshet norske lastebileiere - ikke er 
herre over, understreker NLF-direktøren.

Uansett årsaksforhold medfører dette 
økte kostnader for norske transportører, 
og det må kompenseres for. Enten ved at 
staten reduserer avgiftene på diesel tilsva-
rende, noe vi trenger julenissen for å få til, 
eller ved at prisene på transportoppdrag 
økes tilsvarende.  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 lo-
kale forhandlinger. 

– Med den kostnadsutviklingen vi ser 
nå vil det ikke være mye å forhandle med 
når dieselen og strømmen er betalt, fast-
slår Mo.

Et siste element er avgiftsnivået på bi-
odrivstoff. Dette er også med på å øke 

prisene på dette miljøvennlige drivstoffet, 
en avgift NLF har stilt seg kritisk til hele 
tiden.

Ingen tegn til bedring
– Biodrivstoff har riktignok lavere vei-
bruksavgift enn fossil diesel (3,09 Kr/l 

istedenfor 3,52 kr/l), og er i tillegg fritatt 
for CO2-avgift, forklarer Anders Kleve 
Svela, Senior Fuel Product Manager i 
Circle K. 

Drivstoffspesialisten fra Circle K for-
klarer videre at avgiftens andel av pum-
peprisen går ned som følge av høyere krav 
til biodrivstoff.

– Men det hjelper ikke så lenge kostna-
den for biodrivstoffet er høyere enn av-
giftsrabatten som oppnås ved å blande inn 
biodrivstoff, påpeker han.

Kleve Svela vil ikke begi seg inn på 
noen spådommer om hvor lenge vi kan 
forvente så høye priser, men viser til at 
oljeanalytikere ikke ser noen grunn til at 
prisene skal ned med det første.

Transportbedriftene må ta grep
Det er viktig at lastebileierne tar grep om 
egen bedrift. Å vente til kostnadene er 
blitt for store hjelper ingen. Lastebileier-
ne må kjenne sine egne kostnader og sør-
ge for dialog med kundene sine som gjør 
at prisen er riktig. Dette arbeidet er det 
kun lastebileieren selv om kan og skal 
gjøre. 
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SØK RÅD: Tore Velten (t.h.) oppfordrer medlemmene til å be om assistanse fra NLF-advokatene, her i samtale med en av 
dem, Morten Pedersen. Foto: André Kjernsli

FAKSIMILE AV BREV: NLF og NHO LT har i brev til 
Finansministeren krevd bl a midlertidig reduksjon 
eller fjerning av veibruksavgiften og innføring av 
ordningen med «Professional diesel» i Norge.
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Finansdepartementet 

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum 

postmottak@fin.dep.no 

        Oslo, 9. mars 2022 

         

 

Krav om tiltak for å redusere den negative effekten av den galopperende 

kostnadsutviklingen i godstransport.  

I løpet av 2021 økte kostnadene for norske transportbedrifter med 9,3 % i flg. SSB. I samme periode 

steg konsumprisindeksen med 4,6 % mens produktprisen i godstransport kun økte med 2,2 %. Siden 

årsskiftet 2021/22 har den sterke økningen i kostnadene fortsatt, særlig med en galopperende 

økning i drivstoffprisene. 

I løpet av 2021 steg drivstoffprisene med hele 26 %. En liter diesel levert via CircleK hadde pr. 1. 

januar 2021 en pris på kr. 11,22 ex MVA pr. liter. Pr 9. mars 2022 kostet den samme literen kr. 18,54 

eks. MVA!  Det er en differanse på hele kr. 7,32 tilsvarende 65,24 %. Fra 1. januar i år er økningen på 

4,59 kr = 32,9 %!   Bare de to siste døgnene har prisen økt med 176 øre + MVA!   Det spås en dobling i 

oljeprisen de neste månedene – noe som vil medføre en ytterligere sterk økning i prisene.   

Norsk transportnæring består i hovedsak av små og mellomstore bedrifter uten stor administrasjon, 

økonomisjefer eller forhandlingssjefer. De er spredt utover i by og bygd og utgjør en svært viktig del 

av grunnlaget for vår spredte bosetting, og ikke minst for at det også finnes arbeidsplasser for den 

parten i et forhold som ikke er sysselsatt i helse eller skole. Norges Lastebileier-Forbund (NLF) 

organiserer om lag 3000 bedrifter og transportsentraler med om lag 23 000 ansatte landet over. 37 % 

av NLFs medlemsbedrifter er enkelpersonforetak – såkalte enbilseiere. Hele 75 % av 

medlemsbedriftene har 5 eller færre biler.  NHO Logistikk og Transport organiserer drøyt 500 

medlemsbedrifter med om lag 13 000 egne ansatte. NHO LTs medlemmer opererer innen alle 

transportformer: vei, bane, sjø og fly.  Til sammen sørger våre bedrifter for å opprettholde 

forsyningslinjer og vareflyten over hele landet. Uten våre bedrifter og ansatte stopper Norge i løpet 

av kort tid. Å bevare en lønnsom norsk transportnæring er av avgjørende betydning ikke minst av 

beredskapsmessige hensyn, noe pandemien og den pågående krisen til fulle viser oss.  

Både de små og de store aktørene i denne næringen lever i en hard nasjonal konkurranse og er en 

lavmarginnæring. Ifølge SSB har allmennaksjeselskapene i Norge dobbelt så høy driftsmargin som 

norske aksjeselskaper i godstransport. For godstransport ligger driftsmarginen rundt 3 % (perioden 

2017 – 19, SSB). Interne undersøkelser med nyere tall enn SSBs viser ingen positiv utvikling.  

Norsk transportnæring lever også i en hard internasjonal konkurranse der det bl.a. er fullt mulig å ha 

med seg rundt 1200 liter billig diesel inn i landet. Det er mer enn hva som er lovlig innførsel, men 

med en særs lav andel kontrollerte lastebiler er sjansen for å bli oppdaget nesten lik null. Med 1200 
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liter polsk diesel på tanken til bruk i Norge, til en pris som ifølge nettstedet globalpetrolprices.com 

ligger 1,396 USD lavere enn Norge pr. 7. mars, sier det seg selv at de enkelt kan konkurrere ut norske 

transportselskapet med dårlig lønnsomhet og dårlig likviditet.  

Staten tjener enorme summer på oljeprisøkningen.  

Den norske stat tjener enorme summer på den oljeprisutviklingen vi ser nå. Økonomer avisen Dagens 

Næringsliv har snakket med har beregnet at Norge kan tjene seks ganger så mye på den pågående 

krisen som beregningene som lå til grunn for årets Statsbudsjett. Inntektene kan bli ufattelige 1 750 

milliarder kroner ifølge anerkjente økonomer.  Det er sannsynlig at disse beregningene er heftet med 

en del usikkerhet, men at Norge vil ha enorme ekstra inntekter som følge av den internasjonale 

situasjonen er hevet over tvil. Landet har derfor gode muligheter til å iverksette ekstraordinære 

tiltak.    

Effekten av den sterke økningen i strømprisen og oljeprisen er en enorm inndragning av kjøpekraft 

fra husholdninger og næringsliv. Noe som igjen vil medføre likviditetsutfordringer og sviktende 

lønnsomhet for så vel transportnæringen som næringens kunder.  Det siste er vesentlig i denne 

diskusjonen; Transportnæringen fungerer som en innkrevingssentral for staten og vil selvfølgelig så 

langt som mulig velte kostnadsøkningen over på kundene – det øvrige næringslivet og 

husholdningene, som gjennom dette altså vil oppleve en ytterligere inndragning av kjøpekraft – i 

tillegg til generelle skatte- og avgiftsøkninger, råvareprisøkninger, matvarepriser m.v. 

For mange transportbedrifter er kontraktsutformingen slik at det ikke er mulig å justere prisene raskt 

nok for å dekke opp økningen i drivstoffprisene. Særlig gjelder dette selskaper som leverer i 

offentlige anbud. Her bør Staten gå foran som ansvarlig transportkjøper og initiere reforhandling av 

anbud der økningen i dieselprisen kan tas høyde for. Risikoen for at selskaper bukker under som 

følge at av de ikke har rygg til å bære den økte belastningen på likviditeten er stor.  

Staten må iverksette ekstraordinære tiltak for å redde norske arbeidsplasser og bedrifter i en svært 

anstrengt situasjon. 

Situasjonen som beskrives ovenfor er dramatisk, og konsekvensene for norske arbeidsplasser og 

næringsliv kan bli like dramatisk hvis ikke Staten bruker noen av de store ekstrainntektene til å 

avhjelpe situasjonen og konsekvensene for transportnæringen.  

På samme måte som Staten ved starten av pandemien innførte ekstraordinære tiltak i mange hundre 

milliarders klassen, og ved starten av strømkrisen også innførte tiltak for særskilte næringer, må 

Staten nå innføre tiltak for å sikre økonomisk grunnlag for norske transportselskaper.  Vi ber om 

følgende;  

1) Midlertidig reduksjon eller fjerning av veibruksavgiften.  

NLF og NHO LT ber om at staten midlertidig reduserer eller fjerner veibruksavgiften. Den utgjør kr. 

3,52 pr. liter diesel og vil være et vesentlig bidrag til å bedre likviditeten til transportselskapene. 

Tiltakene kan innføres generelt eller det kan avgrenses til godstransport og egentransport i næring. 

Praktisk kan det gjennomføres av selskapene som distribuerer drivstoff, som allerede i dag 

administrerer innkreving av drivstoffavgifter på vegne av staten.  

Utenlandske selskaper med felleskapstillatelse som fyller drivstoff i Norge, kan få refundert 
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avgiftene f.eks. ved å levere inn et refusjonskrav basert på dokumenterte utlegg ved utgående grensekryssing. Dette bør kunne gjøres på en enkel og ubyråkratisk måte.  
Tiltaket vil, etter vår vurdering, enkelt la seg finansiere gjennom statens økte inntekter som følge av den internasjonale situasjonen.  Hvis en legger til grunn at næringen bruker ca. 1 milliard liter diesel pr. år vil inntektstapet for Staten blir på om lag 3,5 mrd kroner pluss MVA. Sett i sammenheng med de enorme ekstrainntektene Staten vil få som følge av krisen er dette overkommelig.  
2) Innføring av ordning med «Professional diesel» i Norge  
Som et tillegg til midlertidig fjerning av veibruksavgiften, ber vi Regjeringen vurdere å innføre ordningen med «Professional Diesel» i Norge.  

Professional diesel er en ordning der staten etter nærmere regler, med utgangspunkt i EUs 
energiskattedirektiv, refunderer innbetalt avgift til selskapene som omfattes av ordningen. Refusjonsordningen er i bruk i 8 EU land og er i ferd med å bli innført også i Finland.  Ordningen innebærer altså at staten, etter nærmere regler, refunderer innbetalt avgift til selskapene i 
transportnæringen. Nivået for refusjon er, etter det vi har funnet ut, mellom 17 og 25 Eurocent pr. liter.  

Fordelen med ordningen er at den er et EU-godkjent system hjemlet i EUs energiskattedirektiv. Dette direktivet er riktignok ikke gjeldende i Norge, men etter vår vurdering vil en nasjonal ordning for refusjon ikke kunne overprøves av ESA så lenge ordningen utformes i tråd med dette direktivet.  
Vi er selvfølgelig kjent med at EU-kommisjonen har foreslått å fjerne denne ordningen og heller innføre et likt avgifts regime for bensin og diesel. Et slikt forslag vil etter vår vurdering være svært negativt for transportnæringen og våre kunder, og vil, slik vi vurderer den politiske situasjonen i EU, neppe oppnå flertall i EU-parlamentet.  

En ordning med «Professional diesel» bør innføres i Norge på permanent basis. I den nåværende situasjonen bør ordningen innføres i tillegg til en midlertidig fjerning av veibruksavgiften.  
Avslutning 

Det er også grunn til å stille spørsmål med grunnlaget for de høye CO2 avgiftene på drivstoff gitt situasjonen nå. Hensikten med å prise CO2 så høyt som en gjør nå er å bidra til høyere priser på fossilt drivstoff for å lette overgangen til fossilfrie løsninger. Slik situasjonen nå er det åpenbart at det ikke er behov for en slik avgift.  

Situasjonen for norske transportbedrifter blir mer kritisk for hver dag i takt med den internasjonale utviklingen. Det er derfor svært viktig at Regjeringen kommer raskt på banen med en krisepakke for å holde de galopperende dieselprisene under kontroll i en tid da staten tjener grovt på den 
internasjonale situasjonen.   

De store inntektene til Norge som følge av den pågående krisen setter landet i en unik situasjon. Vi kan både innføre avbøtende tiltak for norsk næringsliv slik vi tar til orde for i dette brevet, og bidra med midler til å hjelpe ofrene for krigen gjennom rause ordninger for å ta imot flyktninger og hjelp med utstyr, personell og humanitær hjelp i nærområdene.  Vi må gjøre begge deler.   
Vi ser frem til en positiv oppfølging fra Regjeringens side og ber også om et snarlig møte med statsråden for å drøfte situasjonen nærmere.  
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Vennlig hilsen 
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NHO Logistikk og Transport  
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Are Kjensli  
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– Å drive forretning uten å tjene penger 
går ikke, heller ikke for norske lastebilei-
ere, sier Velten.

På samme måte som ferger og 
bom hører hjemme på egen 
varelinje på fakturaen til 
kundene må transport-
bedriftene sikre seg 
muligheten til et 
drivstofftillegg. I alle 
avtaleforhold er det 
slik at økte kostnader 
medfører økte priser. 
Slik må det også være 
i transportnæringen. 

NHO og andre organi-
sasjoner som representerer 
transportkjøpere må forberede sine 
medlemmer på økte transportpriser. 
NLFs medlemsbedrifter må sikre seg 
nødvendige forbehold i kontraktene sine 
som gjøre at prisene kan justeres og sna-
rest avtale møter med sine kunder. 

NLF hjelper deg
NLF tilbyr hjelp i dette arbeidet på flere 
måter. Hos NLF-advokatene, landets 

beste advokater for transportbedriftene, 
kan våre medlemsbedrifter få hjelp med 
gjennomgang av kontrakter og gode tips 
til forhandlingene. NLF-Advokat Robert 
Aksnes holdt i fjor høst en rekke kurs om 
kontraktsforhandlinger. Det er den en-
kelte transportbedrift som forhandler sine 
kontrakter og de må sikre seg handlings-
rom når kostnadene og dieselprisen øker 
så mye som det vi har sett siste året.

Gjennom NLF-skolen tilbyr 
vi også kurs i både forhand-

linger og avtaler, og gjen-
nom NLF kalkyle til-
byr vi programmer for 
å få bedre oversikt 
over eget kostnads-
bilde. 

Også NLFs for-
bundsleder, Tore Vel-

ten, merker at prising 
av oppdrag opptar man-

ge medlemmer for tiden.
–  Jeg får mange signaler om 

tilbud fra samlastere, og store kunder 
som innebærer justering på 2 – 3 % i dis-
se dager, forteller han. 

Han understreker at det er viktig for 
våre medlemsbedrifter å følge med slik at 
man forhandler seg frem til en justering 
som samsvarer med den reelle kost-
nadsøkningen. 

– NLF som organisasjon verken kan 
eller skal være involvert i våre bedrifters 

forhandlinger med sine kunder, de må de 
ordne med selv, understreker Velten. Så 
jeg anbefaler alle å ta med seg tilbudet om 
kursing vi gir via NLF – Skolen. 

Kriminell oppblomstring
Selv om drivstoffutgiftene nå er på et his-
torisk høyt nivå, skal man ikke så langt 
tilbake i tid for å se hva dette kan føre til. 
For noen få år siden var dieseltyveri, 
smugling og illegale nettverk var et stort 
problem for norsk transportnæring.

Det er dessuten fullt mulig å fylle 
1600 liter billig diesel i Polen, kjøre om 
bord i ferge og ta seg til Norge.  Ved 
passering inn i Norge vil man ha opp 
imot 1400-1500 liter på tankene som 
man kan kjøre ganske lange kabotasjetu-
rer i Norge på før retur. Dette er selvføl-
gelig ikke lovlig, men noe vi vet skjer i 
stort omfang. Legger man til potensialet 
for økt smugling og etablering av illega-
le distribusjonsnettverk, som også tidli-
gere er avslørt i stort monn, kan dette 
være svært skadelig for norske transpor-
tører. 

Årsaken til denne utviklingen doku-
menterer at vesentlige deler av økningen 
skyldes økte drivstoffpriser og ikke inef-
fektivitet hos transportørene. Kostnadene 
i vår næring har nærmest løpt løpsk det 
siste året, og det er bare en måte å kom-
pensere for denne utviklingen på – å ta 
seg bedre betalt.

Norge må ikke innføre  
særlige høye avgifter på driv-
stoff sammenlignet med de 

land vi konkurrerer med.
Geir A. Mo

TA DERE BETALT: -Nå må NLFs medlemsbedrifter sørge for at de økte kostnadene dekkes inn ved å legge på prisene, sier 
Geir A. Mo, Foto: NLF/Julie Brundtland
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avgiftene f.eks. ved å levere inn et refusjonskrav basert på dokumenterte utlegg ved utgående grensekryssing. Dette bør kunne gjøres på en enkel og ubyråkratisk måte.  
Tiltaket vil, etter vår vurdering, enkelt la seg finansiere gjennom statens økte inntekter som følge av den internasjonale situasjonen.  Hvis en legger til grunn at næringen bruker ca. 1 milliard liter diesel pr. år vil inntektstapet for Staten blir på om lag 3,5 mrd kroner pluss MVA. Sett i sammenheng med de enorme ekstrainntektene Staten vil få som følge av krisen er dette overkommelig.  
2) Innføring av ordning med «Professional diesel» i Norge  
Som et tillegg til midlertidig fjerning av veibruksavgiften, ber vi Regjeringen vurdere å innføre ordningen med «Professional Diesel» i Norge.  

Professional diesel er en ordning der staten etter nærmere regler, med utgangspunkt i EUs 
energiskattedirektiv, refunderer innbetalt avgift til selskapene som omfattes av ordningen. Refusjonsordningen er i bruk i 8 EU land og er i ferd med å bli innført også i Finland.  Ordningen innebærer altså at staten, etter nærmere regler, refunderer innbetalt avgift til selskapene i 
transportnæringen. Nivået for refusjon er, etter det vi har funnet ut, mellom 17 og 25 Eurocent pr. liter.  

Fordelen med ordningen er at den er et EU-godkjent system hjemlet i EUs energiskattedirektiv. Dette direktivet er riktignok ikke gjeldende i Norge, men etter vår vurdering vil en nasjonal ordning for refusjon ikke kunne overprøves av ESA så lenge ordningen utformes i tråd med dette direktivet.  
Vi er selvfølgelig kjent med at EU-kommisjonen har foreslått å fjerne denne ordningen og heller innføre et likt avgifts regime for bensin og diesel. Et slikt forslag vil etter vår vurdering være svært negativt for transportnæringen og våre kunder, og vil, slik vi vurderer den politiske situasjonen i EU, neppe oppnå flertall i EU-parlamentet.  

En ordning med «Professional diesel» bør innføres i Norge på permanent basis. I den nåværende situasjonen bør ordningen innføres i tillegg til en midlertidig fjerning av veibruksavgiften.  
Avslutning 

Det er også grunn til å stille spørsmål med grunnlaget for de høye CO2 avgiftene på drivstoff gitt situasjonen nå. Hensikten med å prise CO2 så høyt som en gjør nå er å bidra til høyere priser på fossilt drivstoff for å lette overgangen til fossilfrie løsninger. Slik situasjonen nå er det åpenbart at det ikke er behov for en slik avgift.  

Situasjonen for norske transportbedrifter blir mer kritisk for hver dag i takt med den internasjonale utviklingen. Det er derfor svært viktig at Regjeringen kommer raskt på banen med en krisepakke for å holde de galopperende dieselprisene under kontroll i en tid da staten tjener grovt på den 
internasjonale situasjonen.   

De store inntektene til Norge som følge av den pågående krisen setter landet i en unik situasjon. Vi kan både innføre avbøtende tiltak for norsk næringsliv slik vi tar til orde for i dette brevet, og bidra med midler til å hjelpe ofrene for krigen gjennom rause ordninger for å ta imot flyktninger og hjelp med utstyr, personell og humanitær hjelp i nærområdene.  Vi må gjøre begge deler.   
Vi ser frem til en positiv oppfølging fra Regjeringens side og ber også om et snarlig møte med statsråden for å drøfte situasjonen nærmere.  
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Vennlig hilsen 
Norges Lastebileier-Forbund 

NHO Logistikk og Transport  

  
Geir A. Mo  

Are Kjensli  
Administrerende direktør  
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Å ha full kontroll på kost-
nadsbildet når man skal gi 
et tilbud på et transportopp-
drag kan være forskjellen på 
tap eller gevinst. Nylig lan-
serte Norges Lastebileier- 
forbund kursmodulen NLF 
kalkyle, og interessen blant 
medlemsbedriftene er allere-
de stor.

For mange kan Excel-skjemaer og bereg-
ning av faste- og variable kostnader være 
et område man ikke liker å gå inn i. Men 
er dette så komplisert som mange tror? 
NLF lanserer i disse dager NLF kalkyle, 
som på en enkel måte setter medlemmene 
i stand til å ta kontroll over dette viktige 
arbeidet.

– Det krever litt arbeid i forkant, men 
så får man i etterkant tilbakebetalt i form 
av god oversikt og tid spart, sier bedrifts-
rådgiver i NLF, Jone Klingsheim.

Han har de siste månedene jobbet med 
å tilpasse kalkulasjonssystemet til norske 
forhold. Systemet er i utgangspunktet 
svensk, der er organisasjonsgraden i 
transportbransjen høyere, og bildet ikke 
er like fragmentert.

– I Norge er det motsatt, her har vi 
nesten like mange regnskapssystem som 
vil har lastebilfirmaer, sier han.

Bredt kurstilbud
NLF kalkyle er et av 5 kurs i NLF-skolens 

Tjener du penger på o ppdragene 
du sier ja til?

NLF-skolen:

TAP ELLER GEVINST?: NLF kalkyle hjelper NLF-medlemmene med å få oversikt over kostnadene knyttet til et transpor-
toppdrag. Illustrasjonsfoto: Colourbox

MODUL 3.1 MODUL 3.2 MODUL   3.2

Kjøp, salg og 
vedlikehold

Forsikring Regnskap    og
finansieri     ng

ANDRÉ KJERNSLI akj@lastebil.no0
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Modul 3 Transportøkonomi. På dette 
kurset benyttes NLFs siste medlemstil-
bud NLF kalkyle som verktøy for kalku-
lasjoner. Deltagerne må ha med egen PC 
og tallmateriale (regnskap) for egen be-
drift som danner grunnlaget for å lage sin 
egen kalkyle.

– Vi legger med andre ord inn bedriftens 
egne tall allerede på kurset, noe som gjør 
det enkelt for brukerne å ta eierskap, for-
klarer Klingsheim.

Etter gjennomført kurs skal deltageren 
ha kjennskap til de kostnadselementer som 
er for et transportforetak herunder kunn-
skaper om bompenger, ferge og andre 
bruksavgifter. Deltageres skal kunne sette 
opp en kalkyle for kjøretøy, per kilometer, 
tur eller per tonn og kjenne prinsippene 
knyttet til fraktberegning og kunne bruke 
omregningsfaktorer. Dette setter deltage-
ren i stand til å kunne utarbeide et tilbud 
der alle kostnader er hensyntatt.

– Det er viktig for brukerne at grunntal-
lene som ligger inne er korrekte. Tenk bare 
på hvordan dieselprisen har utviklet seg 
den senere tiden, understreker NLF-råd-
giveren.

Klingsheim mener absolutt at tallene i 
stor grad kan brukes åpent i samtale med 
kundene. Man skal selvfølgelig ikke avslø-
re hva man tjener per oppdrag. Men kom-
mer man til forhandlingsmøtet godt for-
beredt med full kostnadsoversikt er det 
enklere å visualisere dette for oppdragsgi-
veren.

Første kurs avholdes 15. mars, så går det 
slag i slag utover våren. Klingsheim fortel-
ler om stor interesse i medlemsmassen, og 
tar dette som et tegn på at man har truffet 
bra.

Mange vil på kurs
– De siste par årene er det mye som har 
blitt dyrere, og med den siste utviklingen 
i Europa er det ingenting som tyder på at 
dette vil snu med det første.

Kurset er kun tilgjengelig for NLF- 
medlemmer. Etter å ha logget seg inn på 
lastebil.no, kan man opprette en bru-
kerprofil. I tillegg til fysiske kurs er det 
også opprette e-læringskurs der man kan 
sette seg inn i kalkulasjonssystemet.

Tjener du penger på o ppdragene 
du sier ja til?

NLF-SKOLEN

VEL ANVENDT TID: -Å lære seg NLF kalkyle kan vise seg 
både nyttig og lønnsomt, sier Jone Klingsheim i NLF. Foto: 
Andre Kjernsli

FAKTA:

•   NLF-skolen er et tilbud til våre 
medlemmer. Her finner du kurs og 
veiledere. Tilbudet dekker NLF-med-
lemmers behov for kompetanse utover 
lovpålagte kurssom ADR, YSK o.l.

•   Enkelte av kursene avholdes i en 
kombinasjon av e-læring, fysiske-  
og digitale kurs.

•   NLF-skolen er organisert i fire 
moduler og består av omtrent  
25 kurs.

•   Logg deg inn for å få tilgang til 
kursene.

MODUL   3.2 MODUL 3.4 MODUL 3.5

Regnskap    og
finansieri     ng

Kalkyle Transportavtalen
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I en fersk høyesterettsdom blir det slått 
fast at dette ikke lenger er tillatt. Hva 
betyr dette for arbeidsgiverne? Og er 
dagens arbeidsavtaler dermed ugyldige? 
NLF-advokat Robert Aksnes har svare-
ne.

I høyesterettsdommen fra 17. desember 
2021, som ikke omhandlet aktører fra 
transportbransjen, står det følgende: 
«En arbeidsavtale inneholdt 
en klausul om at arbeids-
giveren kunne korrige-
re i senere lønnsutbe-
talinger dersom det 
ble gjort feil ved 
utlønningen. Un-
der henvisning til 
denne klausulen 
trakk arbeidsgive-
ren et beløp som 
arbeidstakeren had-
de fått utbetalt for 
mye i diett. Høyesteretts 
flertall på fire dommere kom 
som lagmannsretten til at arbeids-
miljøloven § 14-15 andre ledd bokstav c 
forbød en arbeidsgiver å trekke en ar-
beidstaker i lønn for å dekke inn for mye 
utbetalt diettgodtgjørelse. Bestemmelsen 

må tolkes slik at den avtalen lønnstrekket 
bygger på, må konkretisere det aktuelle 
lønnstrekket i en slik grad at arbeidstake-
ren beholder forutsigbarhet for sine 
lønnsutbetalinger. Dette vilkåret var ikke 
oppfylt.»

Dagens kontrakter fortsatt gyldige
NLF-Magasinet har bedt NLF-ad-

vokat Robert Aksnes om å 
forklare hva dette egent-

lig betyr.
– Aller først vi jeg 
understreke at ar-
beidskontraktene 
fortsatt er gyldi-
ge, man trenger 
ikke å skrive nye 
kontrakter med 

selskapets ansatte, 
sier han. Men klau-

sulen om lønnstrekk 
kan ikke lenger benyt-

tes.

«Men hva betyr dommen?»
– Dommen sier at dersom man i fremti-
den skal ha anledning til å trekke ansat-
te i lønn, må dette konkretiseres i større 

grad. Mange arbeidsgivere gjør det alle-
rede med f.eks. mobilbruk, kantineord-
ninger og utdanningskostnader, sier 
Aksnes.

Den ansatte kan nekte
«Hva kan arbeidsgiver gjøre dersom man 
i fremtiden ser at det er utbetalt for mye 
lønn eller annen godtgjørelse til en an-
satt?»

– Det er da slik at arbeidsgiver må ta 
dette opp med den ansatte det gjelder og 
forsøke å få til en ordning, for eksempel 
en tilbakebetalingsordning. Dersom den 
ansatte har mottatt pengene i god tro og 
nekter å betale tilbake, må bedriften 
vurdere å gå rettens vei for å inndrive 
pengene, forklarer NLF-advokaten.

NLF-advokatene/arbeidsavtalen:

Høyesterettsdom 
forbyr trekk i lønn 
ved feilutbetaling
I mange arbeidsavtaler, også den NLF har utarbeidet til 
bruk for sine medlemmer, finner man et punkt der det står 
at arbeidsgiveren, ved utbetaling av for mye lønn, har anled-
ning til å gjennomføre trekk i senere lønnsutbetalinger. 

Jeg vil understreke at 
dagens arbeidskontrakter fortsatt 

er gyldige, men klausulen om 
lønnstrekk kan ikke lenger 

benyttes
Robert Aksnes, 
NLF-advokatene

ANDRÉ KJERNSLI akj@lastebil.no0
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Bestemmelsen må tolkes slik at den 
avtalen lønnstrekket bygger på, må kon-
kretisere det aktuelle lønnstrekket i en 
slik grad at arbeidstakeren beholder for-
utsigbarhet for sine lønnsutbetalinger. 
For trekk som skyldes uriktige lønnsut-
betalinger, må avtalen da i praksis være 
inngått enten i forbindelse med feilutbe-
talingen eller etterpå.

Dette betyr at det fortsatt er anledning 
til å lage en avtale om tilbakebetaling av 
feil utbetaling av lønn, men dette kan 
ikke lenger være en del av den generelle 
arbeidsavtalen.

Lar seg løse
«Hva er den rette fremgangsmåten  
dersom man i fremtiden skal lage en  

avtale om trekk ved feil utbetaling av 
lønn?»

– I slike tilfeller må man lage en helt 
konkret avtale. Den må være skriftlig, 
og omhandle kun dette aktuelle trekket. 
Dersom feilutbetalingen gjelder flere 
ansatte må bedriften gjøre separate av-
taler med hver enkelt av de ansatte, sier 
Aksnes.

Regjeringen bestemmer til enhver tid 
hva som er minimums livsoppholdssat-
ser, dette må også hensyntas i en slik 
avtale. I forskriften står det at ved ut-
leggstrekk i lønn mv. eller under gjelds-
ordning, har skyldneren rett til å behol-
de tilstrekkelig av sine inntekter til å 
dekke nødvendige kostnader til under-
hold.

OPPKLARING: NLF-advokaten Robert Aksnes forklarer hva 
høyesterettsdommen har å si. Foto: André Kjernsli.

LØNNSTREKK: I fremtiden kan man 
ikke uten videre trekke ansatte i 
lønn dersom de har fått får mye 

utbetalt. Foto: NLF
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Norges Lastebileier-Forbund, og SOTIN 
ønsker å sette søkelyset på rekruttering av 
yrkessjåfører. Som en del av rekrutte-
ringskampanjen «Følg drømmen ikke 
strømmen 2021», der målet var å gi ung-
dom et innblikk i alle mulighetene trans-
portbransjen gir, ble det også anledning 
til å kvalifisere seg til NM-finalen som 
altså gikk av stabelen fredag 11. mars.

I motsetning til i kvalifiseringsrundene, 

REKRUTTERING

Etter 35 kvalifiseringskonkurranser der nesten 5000 per- 
soner har forsøkt seg, var det i dag klart for å finne ut hvem 
som er flinkest til å legge på kjetting i Norge. I  strålende 
senvintervær møtte finalister, yrkesfagelever, publikum og 
heiagjenger opp hos Scania på Kløfta for å se på stor idrett. 

Kjetting-NM har kom met for å bli!

ANDRÉ KJERNSLI akj@lastebil.no0
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REKRUTTERING

der deltagerne la kjetting på et løst dekk, 
skulle de denne gangen sette kjetting på 
et av hjulene på en lastebil, noe som kre-
ver mer av de som hadde kvalifisert seg til 
finalen.

Stemningen var høy blant de mange 
som hadde møtt frem for å følge konkur-
ransen. Flere klasser fra transportfaglinjer 
var på plass, og elever fra kokkelinja på 
Nannestad serverte grillmat. 

Sindig bergenser vant  
lærlingeklassen
I klassen for lærlinger av det bergenseren 
Glenn Hope som stakk av med seieren 
etter å ha slått Boberly Barna i finalen. 
21-åringen kjører for ASKO/Transferd, 

og har bare vært lærling i to uker. Han 
hadde bare lagt kjetting en gang før, og 
nå er han altså Norges beste lærling.

«Er du et naturtalent»?
– Jeg kom hit bare for å ha det moro, og 

det blir ekstra moro når jeg vinner klas-
sen, smiler han.

NLF har som mange vet en liten rolle 
i spillefilmen «Lange flate ballær 3» som 
har Norgespremiere 1. april. En av ho-
vedpersonene i filmen, Petter, hadde tatt 
med seg regissør Harald Zwart, og vi fikk 
se klipp fra filmen. 

– Interessen for denne konkurranse har 
vært over all forventning, langt flere ung-
dommer har forsøkt å klassifisere seg til 
finalen enn vi hadde turt å håpe på, sier 
turnéansvarlig Trond Helge Henriksen. 
At vi har benyttet sosiale medier, og sær-
lig TikTok, har sin del av æren for dette, 
vi må møte ungdommen på deres arena.

Det var mange flinke lærlinger, men i 
proff-klassen gikk det som forventet en-
del raskere. Noen av de innledende duel-
lene var veldig jevne, og det måtte nesten 
målfoto til for å kåre vinneren i et av he-
atene. Vi skylder å gjøre oppmerksom på 
at det i finalen ikke skulle legges kjetting 
på et, men to dekk. Et på hver 
side av bilen. 

Kjetting-NM har kom met for å bli!

AND THE WINNERS ARE….: Kjettingsponsor Ingunn Flom 
flankert av norgesmestrene Glenn Hope (t.v) og Jonas 
Henriksen. Foto: André Kjernsli

LANGE FLATE BALLÆR 3: Regissør Harald Zwart og 
skuespiller Harald hadde tatt turen for å snakke om sin 
nye film. Foto: André Kjernsli
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Imponerende ferdigheter
Hønefossmannen Jonas Henriksen som 
stakk av med seieren etter en overlegen 
innsats i finaleheatet. Han la på kjetting 
på 2 hjul og kjørte over målstreken på den 
sterke tiden 2 min 39 sek. 

Dersom du lurer på om denne tiden er 
sterk, siterer vi dommeren som godkjente 
løpet til Jonas: «Dette er sjuuuukt fort!»

Den 28 år gamle Norgesmesteren, som 
for øvrig driver et firma med seks lastebi-
ler, var selvfølgelig hoppende glad etter at 
dommeren hadde godkjent monteringen.

På spørsmål om han mente at dette 
burde bli en ny gren i vinter-OL svarte 
han: «Helt klart!»

Den ferske norgesmesteren roser SO-
TIN, NLF og alle som er med på å arran-
gere mesterskapet.

– Jeg håper det blir nytt NM neste år, 
jeg er sikker på at det er en del lastebilsjå-
fører der ute som mener de kan slå tiden 
min. Det får tiden vise, sier en selvsikker 
og blid norgesmester.

Rett etterpå var det premieutdeling på 
podiet ledet av den alltid påskrudde Jan 
Erik Larssen. Det vanket pokaler, goo-
die-bags fra Scania, og selvfølgelig medal-
je laget av kjetting fra Flom Kjetting.

Handler om trafikksikkerhet
NRK var på plass og laget en flott repor-
tasje som ble vist på nyhetene. De lurte 
selvfølgelig på hvorfor et Kjetting-NM?

NLFs markedsdirektør, Kjell Olafsrud 
svarte: – I tillegg til å eksponere trans-
portbransjen for unge mennesker som er 
på utkikk etter et praktisk orientert yrke 
med mange muligheter, gjør vi dette også 
for å sette søkelyset på trafikksikkerhet. 
Ikke bare er det viktig med gode vinter-
dekk, det er minst like viktig å legge på 
kjetting de gangene det er nødvendig.

Interessen for denne konkurranse har 
vært over all forventning, langt flere ung-
dommer har forsøkt å klassifisere seg til 
finalen enn hva man hadde turt å håpe på. 

– At vi har benyttet sosial medier, og 
særlig TikTok, har sin del av æren for det-
te, sier styreleder i SOTIN, Trond Helge 
Henriksen. Vi må møte ungdommen på 
deres arena.

Topp 3 i Proffklassen: Jonas Henriksen 
2:39, Even Tømte, Even Midtli.

Topp 3 i Lærlingeklassen: Glenn Hope, 
Boberly Barna, Aleksander Saastad.

REKRUTTERING

FULL GASS: Boberly Barna i finalen for lærlinger. 

ENESTE KVINNE: Ingrid Haugen (19) fra Orkdal var eneste kvinnelige deltager, her sammen med 
Lars Magnus Bjørnstad (19) fra Kvelle i Vestfold. 

HANDLER OM TRAFIKKSIKKERHET: -Hovedbudskapet til arrangementet er trafikksikkerhet,  
sa Kjell Olafsrud til NRK. 

SEKUNDENE TELLER: Knut Jørgen Johansen hiver kjettingen på hjulet.

MAT MÅ MAN HA: Kokkelinja på Nannestad videregående skole stå for matlagingen
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REKRUTTERING

KJETTING

2022

GOD STEMNING: De som ble slått ut tok det med et smil. 

BRA OPPMØTE: Hyggelig at så mange fagskoleelever dukket opp.

BØR BLI OL-GREN: -Dette bør bli en OL-gren, lo Proff-Norgesmester Jonas Henriksen
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Grønt Landtransportprogram:

Bilens varemerke er Futuricum og er byg-
get på et Volvo-chassis. Den fossile driv-
linjen er erstattet med fire elektromotorer 
som gir 680 hestekrefter og batteripakke 
på 900 kWt. Bilen har DC-lading med 
350 kW effekt i tillegg til en AC ombord-
lader på 44 kW som kan benyttes til natt-
lading. 

John Strand, Direktør i Asko Tran- 
sport, sier det nå settes en ny standard for 

rekkevidde på elektriske lastebiler i Nor-
den, som også kan benyttes til langtrans-
port. 

– Bilen blir en viktig brikke i den hele-
lektriske transportkjeden som ASKO eta-
blerer mellom sentrallagrene på Vestby og 
det nye ASKO regionselskapet ASKO 
Oslofjord i Sande på den andre siden av 
Oslofjorden, sier han. 

Viktig brikke for ASKO
Sammen med en helelektrisk sjødrone, vil 
det etableres en nullutslipps transportkje-
de som forbinder øst- og vestsiden av Os-
lofjorden. Strand vil ikke sette batteri-
elektrisk drift opp mot hydrogen- 
elektriske alternativer, men legger ikke 
skjul på at god rekkevidde og høy lade-
hastighet er i ferd med å bli en realitet for 
den elektriske drivlinjen. 

– ASKO har allerede hydrogenelektris-
ke biler i drift, slik at bedriften nå kan 
teste ut alternativene i egen regi, forteller 
han.

Strand sier at anskaffelseskostnaden på 
bilen er langt høyere enn for en tilsvaren-
de dieselbil, men ser ikke bort fra at han 
kan regne hjem investeringen i løpet av 
en avskrivningsperiode på 6-7 år.  I dette 
regnestykket er det tatt hensyn til den 
vanlige Enovastøtten, fritak for bompen-
ger, høyere CO2-avgifter på diesel og høy 
utnyttelse på bilen.

– I tillegg kan bilen på grunn av rekke-
vidden stort sett lade på hjemmelokasjon 

Første elektriske 
tungbil med 50 mils 
rekkevidde på plass 
i Norge
Etter en vellykket testperiode i regi av pilotprosjektet  
«Batterielektriske tungbiler» i Grønt Landtransportprogram 
har ASKO Transport AS gått til anskaffelse av en ny type 
batterielektrisk lastebil som kan kjøre Oslo-Trondheim  
med full nyttelast uten lading underveis.  

STOLTE AKTØRER: F.v. Kent Ibsen, CHSnor og John Strand, Asko Transport, har stor tro på den nye bilen. Foto: Futuricum.

ANDRÉ KJERNSLI akj@lastebil.no0
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med lavere strømkostnad enn for ekstern 
lading, påpeker ASKO-direktøren. 

Lader hjemme
Et viktig tilleggsmoment er at Futuricum 
garanterer en batterilevetid på 10 år.

Bilen er utviklet av sveitsiske Design-
werk under varemerket Futuricum. Futu-
ricum | Elektro-LKW | Nutzfahrzeuge | 
E-LKW. Volvokonsernet eier seksti pro-
sent av aksjene i det sveitsiske selskapet. 
Det norske teknologiselskapet CHSnor 
AS  er agent for Futuricum-konseptet i 
Norden. 

Kent Ibsen, administrerende direktør i 
CHSnor, sier: –  Vi er stolte over å være 
den første i Norden som kan levere en slik 
nyvinnende innovasjon. 

Ibsen føyer til at det er spennende å 
være partner med Designwerk som spren-
ger grenser i forhold til det de store, ver-
densomspennende kjøretøyleverandørene 
kan levere i dag. 

– Det trengs pådrivere som kan jage en 
ellers konservativ tungbilindustri, sier han.

Fakta om Grønt  
Landtransportprogram:
Grønt Landtransportprogram er et of-
fentlig - privat samarbeid mellom næ-
ringslivet og staten ved Klima- og miljø-
departementet. I regi av programmet 

leder ASKO Transport ett storskala pi-
lotprosjekt for batterielektriske, tunge 
lastebiler på Østlandet. Det er meldt inn 
400 tunge kjøretøy fra 15 transports-
elskaper som ønsker å konvertere til ut-
slippsfri teknologi.

Tekniske data for Futuricum Electric Semi 40E 6x2T
•   900 kWt batteri, rekkevidde 50 mil
•   Fire elektromotorer med sum 500 kW styrke eller 680 hestekrefter
•   Fire batterimoduler a 225 kWt hver med vekt 1360 kg, sum 5440 kg
•   Med drivlinje for diesel fjernet, vil nettovekt på kjøretøyet økes med to tonn.
•   Med stor batteripakke, chassis 6x2 og Eurotralle er Futuricum etruck innenfor 17,5 

meter og er godkjent for totalvekt på 50 tonn
•   Uttak av 400V/32A til Eurotralle kjøle-/varmeanlegg fra batteripakken
•   Ekstern DC lader på 350 kW, ladetid 20-80 prosent 1 time 40min
•   Singel girkasse og direkte overføring sparer energiforbruk og muliggjør maksimal 

restitusjon

FAKTA:

500 KILOMETER: Dette er den 
første elektriske tungbilen i 

Norge som kan kjøre så langt. 
Foto: Futuricum
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Trafikksikkerhet og rus:

Å etablere et hjemmelsgrunnlag for at 
Tolletaten ved tollkontroll kan foreta 
foreløpig test for om fører er ruspåvirket 
er et steg i riktig retning, skriver NLF i 
sitt svar til Samferdselsdepartementet.

Samferdselsetaten har, som en del at 
strategien for å holde veiene frie for sjå-
fører som kjører i ruspåvirket tilstand, 
sendt ut et forslag om endring i veitra-
fikkloven. Forslaget går altså ut på at 

Tolletaten ved tollkontroll kan foreta 
foreløpig test av om fører av motorvogn 
er ruspåvirket 

NLF mottok et brev om dette fra 
Samferdselsdepartementet datert 25. ja-
nuar 2022, og NLF støtter departemen-
tets forslag om «en ny § 22 c i vegtra-
fikkloven», for å etablere hjemmels- 
grunnlag for denne endringen. 

– NLF mener dette er en naturlig del 

av et samarbeid mellom kontrolletatene 
langs vei, og vil utnytte tilgjengelige 
kontrollressurser på en formålstjenlig 
måte, sier NLFs Geir A. Mo. 

Naturlig del av jobben 
Tolletaten utfører allerede en rekke kon-
troller knyttet til fører og kjøretøy, inklu-
sive å avdekke mistanke om ruspåvirket 
kjøring. 

– Den foreslåtte endringen vil etter 
NLFs mening effektivisere og styrke tra-
fikksikkerhetsarbeidet knyttet til ruspåvir-
ket kjøring for alle trafikantgrupper, og 
øke sjansene for å avverge «import» av 
mulig ruspåvirkede sjåfører, fortsetter han.

NLF mener også at Tolletatens mulighet 
for å foreta foreløpig test vil øke oppdagel-
sesrisikoen for ruspåvirket kjøring og der-
med bidra forebyggende.

NLF positive til endring 
i kontrollregimet
Norges Lastebileier-Forbund har som ett av sine  
strategiske mål Trafikksikre og effektive veier. Veien er 
arbeidsplassen og den viktigste faktoren for helse, miljø  
og sikkerhet for næringens sjåfører, og forbundet støtter  
og arbeider aktivt for 0-visjonen. 

RUSPÅVIRKET KJØRING MÅ STOPPES: At Tolletaten får anledning til å teste om sjåfører kjører i ruspåvirket tilstand er etter NLF sin syn en meget god idé. Illustrasjonsfoto: 
André Kjernsli

ANDRÉ KJERNSLI akj@lastebil.no0



Fjordkraft anbefaler

Velg en strømavtale som 
gir deg forutsigbarhet
I et marked med høye priser og store prissvingninger gjen-
nom dagen, gir spotprisavtaler et uoversiktlig prisbilde. 
Det gjør det vanskelig å budsjettere rett strømkostnad, og 
mange risikerer å gå på en strøm-smell som kan påvirke 
lønnsomheten. 

Med en forvaltningsavtale har deler av forbruket har en 
forhåndsbestemt pris. Dermed vil du få en jevnere strøm-
pris, og redusere risikoen. I perioder med høye priser slik 
som nå, vil de kunne gi både store besparelser og økt 
trygghet for deg som kunde.
 
Fjordkraft tilbyr flere forskjellige forvaltningsavtaler, og 
som NLF-medlem får du ekstra gode betingelser. I dagens 
marked anbefaler vi en av disse avtalene:

NLF Kraftforvaltning 90
Kraftforvaltning 90 er en strømavtale som kombinerer 
prissikring og spotpris. Dette er en langsiktig avtale som 
legger opp til mer sikring i vinterhalvåret, hvor inntil 90 
% av forbruket kan være sikret.  Målet er å gi deg større 
forutsigbarhet med en jevnere priskurve og unngå de høye 
pristoppene, spesielt i vintermånedene når det normalt er 
høyere strømpriser i markedet.
 
NLF Forutsigbar
En Forutsigbar-avtale har som hensikt å kutte pristop-
pene. Dermed blir dere mindre utsatt for store prissving-
ninger slik vi har sett i vinter. Gjennom kjøp av langsiktige 
prissikringer for deler av forbruket, vil dere få jevnere 
strømregninger og redusere risikoen for høye strømpriser. 
Innkjøpsstrategien er satt opp slik at prissikringshandelen 
spres over 250 handelsdager i året. Med andre ord kjøpes 
det litt hver dag. Dette sikrer stabilitet og reduserer tim-
ing-risikoen deg som kunde i forhold til når du går inn på 
avtalen.
 
Ønsker du å vite mer om forvaltningsavtaler til din bedrift? 
Kontakt oss på telefon 230 06 100 eller les mer på  
fjordkraft.no/nlf 
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PRO-app:

Nå lanserer Circle K 
PRO-appen for bedrifts-
kundene. Med denne kan 
man enkelt betale for driv-
stoff - rett fra mobilen. Dette 
gir fordelen av enklere kort 
administrasjon og rask fyl-
ling av drivstoff på Circle K- 
stasjoner.

Dette er en del av Circle Ks ambisjon om 
å tilby enkle funksjoner for bedriftskun-
dene når de nå lanserer vi mobilbetaling. 

– Å betale med mobiltelefon gir flere 
fordeler, både for den som administrerer 

kortene og for sjåførene som fyller driv-
stoff på Circle K stasjonene, forklarer 
Chris Gregers i Circle K Norge. 

Tjenesten støtter foreløpig ikke 2-korts 
løsningen eller km-inntasting, men Circle 
K jobber med å få dette på plass snart. For 
Routex-kort så kan man bruke mobilbe-
taling på betjente og ubetjente stasjoner, 
men kun i Circle K nettverket i dag.

Man logger inn på Circle K Kundepor-
talen. og aktiverer sjåførene. Sjåførene får 
så beskjed om å laste ned appen, og de er 
oppe og går på få minutter.

Rent praktisk aktiveres  
Mobilbetaling slik:
Den som administrerer Kundeportalen 
logger seg inn og går til mobilbetaling. 
Der registrerer han/hun enkelt sjåførene 
for mobilbetaling. Sjåførene mottar så en 
invitasjon på e-post.

Når dette er gjort kan sjåføren bruke 

mobilbetaling på stasjonene. Dette foren-
kler sjåførens stasjonsbesøk.

Mobil betaling forenkler  
stasjonsbesøket:
Med mobilbetaling kan man låse opp 
pumpen mens man sitter i bilen, og må 
bare ut for å fylle. Betalingen gjennom-
føres når fyllingen stoppes.

 
Fordeler for sjåførene:
•   Kjapp, enkel og sikker fylling av driv-

stoff
•   Få rask tilgang til nye digitale kort i 

Kundeportalen
•   Alt samlet på et sted på telefonen din
 
Fordeler for bedriften:
•   Enkelt oppsett for distribusjon av kort
•   Spar tid på administrering av kortene
•   Enkelt å komme i gang i Kundeporta-

len vår

Circle K Mobilbetaling

FORENKLING: Betaling av drivstoff med mobilen har flere fordeler. Foto: André Kjernsli

ENKELT: Man blir guidet gjennom prosessen via mobiltelefonen: Illustrasjon: Circle K Norge.

ANDRÉ KJERNSLI akj@lastebil.no0



Region 1 
Kjersti Hovland      
Henning Fevang  
Hilde Jepsen

Region 2 
Kari Fritzvold Malones 
Helge Halbakken 

Region 3
Hanne Johansen  
Stian Bye Kittilsen 
Alexander Gramm 
Daniel Orseth 

Region 4
Jan Erik Sliper      
Marie Wæhler 
Elisabeth Mykjåland 
Magnus Skaar 

Region 5 
Per Ove Larsen    
Svein Helge Rafteseth 
Andrea Ullebø      
Ørjan Danielsen

Region 6 
Knut Byrkjeland 
Elin Volden

Region 7 
Hilde Varem 
Frode Bjørkestøl 
Per Gunnar Hansen 
Elise Kulseng

kjersti.hovland@nordeafinance.com 
henning.fevang@nordeafinance.com 
hilde.jepsen@nordea.com

kari.f.malones@nordea.com 
helge.halbakken@nordea.com              

hanne.johansen@nordea.com 
stian.bye.kittilsen@nordea.com 
alexander.gramm@nordea.com 
daniel.orseth@nordea.com

jan.erik.sliper@nordea.no 
marie.wahler@nordeafinance.com 
elisabeth.mykjaland@nordea.com 
magnus.skaar@nordea.com

per.ove.larsen@nordea.com 
svein.helge.rafteseth@nordea.com 
andrea.ullebo@nordea.com 
orjan.danielsen@nordeafinance.com

knut.byrkjeland@nordea.com 
elin.volden@nordea.com

hilde.varem@nordea.com
frode.bjorkestol@nordea.com 
per.gunnar.hansen@nordea.com 
elise.kulseng@nordea.com

906 21 021
984 72 184
934 99 194 (Østfold) 

916 31 095
995 47 759

916 19 569
990 90 200

932 89 932

902 55 899

416 19 043
959 27 446

907 57 230

917 56 915
416 75 052
974 62 225

970 66 997
932 44 447

900 69 973
992 04 934
907 33 212
996 20 150

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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Enova forenkler søknadsprosessen for bio-
gasskjøretøy fra 15. februar. Målet er flere 
biogasskjøretøy på norske veier.

– Markedet for biogass-
kjøretøy er voksende. 
Ved å få opp volumet 
på antall kjøretøy 
styrker vi hele ver-
dikjeden for bio-
gass, sier markeds-
sjef transport 
Gunnel Fottland i 
Enova.

Dette vil ifølge 
Enova forbedre lønn-
somheten i hele verdi-
kjeden samtidig som man 
reduserer klimagassutslippene.

Kopierer suksessoppskrift
Enova tar suksessoppskriften for elvarebi-
lordningen og overfører den til biogasskjø-
retøy. I 2021 støttet Enova 4 103 prosjek-
ter gjennom elvarebilordningen og 
markedsandelen økte fra 8,2 prosent i 
2020 til 17 prosent i 2021.

– Vi har gode erfaringer fra elvarebilord-
ningen. Vi tror at mye av denne suksessen 
skyldes en lettbeint og automatisk saksbe-
handling som gir et umiddelbart svar på 
søknaden om støtte, sier Fottland.

Ordningen innføres 15. februar kl. 
12.00, og Jens Olaf Rud i NLF forteller 
om stor interesse fra medlemmer.

Slik gjør du det:
Søknaden sendes inn av bilforhandler på 

vegne av deg, når du bestiller bilen. Alt 
du behøver å gjøre er å bekrefte søknaden 

på mobilen. Når bilen re-
gistreres i Kjøretøysregis-

tret og du får utlevert 
bilen, sender du inn 

kontonummer og 
deretter blir støtten 
utbetalt.

Det er mulig å 
få inntil 210 000 
kroner i støtte ved 
kjøp av ny bio-

gasslastebil (flyten-
de biogass). Støttetil-

budet gjelder kun ved 
førstegangsregistrering av 

bilen. Støtte gis altså ikke til 
bruktbiler eller bruktimport.

Støttesatsene er:
Inntil 210 000 kr for LBG-lastebiler (fly-
tende biogass)

Inntil 180 000 kr for CBG-lastebiler 
(komprimert biogass)

Produksjon av biogass og  
fyllestasjoner
Når det gjelder produksjon av biogass, vil 
Enova i større grad prioritere prosjekter 
med innovativ teknologi som reduserer 
kostnader og ressursbruk. Søknadene 
konkurrerer innenfor søknadsfrister. 
Enova vil overlate til markedet å bygge ut 
fyllestasjoner på kommersielle vilkår vi-
dere.

Enova styrker satsinge n på biogasskjøretøy
Det grønne skiftet:

Nå blir det enkelt å søke Enova om støtte til kjøp av  
biogasskjøretøy! Fra 15. februar 2022 kan du søke på det  
nye støtteprogrammet for biogasslastebiler som er forenklet 
med automatisk saksbehandling. Du får umiddelbart svar  
på din søknad om støtte. - NLF står også parat til å hjelpe 
medlemmene i denne prosessen, sier bedriftsrådgiver Jens 
Olaf Rud.

Ved å få opp volumet  
på antall kjøretøy styrker vi 
hele verdikjeden for biogass

Gunnell Fottland 
Enova

ANDRÉ KJERNSLI akj@lastebil.no0

BIOGASS I SKUDDET: 15. februar klokken 
12.00 ble det enklere å søke ENOVA om 
støtte til investering i biogass-kjøretøy. 
Foto: André Kjernsli

STOR INTERESSE: -Det er mange NLF-medlemmer som er nysgjerrige på      biogass- 
støtten fra Enova, sier NLFs bedriftsrådgiver, Jens Olaf Rud. Foto: André         Kjernsli
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Enova styrker satsinge n på biogasskjøretøy

FAKTA:

•   Enova har siden 2009 bidratt til økt biogassproduksjon 
og etablering av et biogassmarked innen transportsek- 
toren. Støtte til produksjonsanleggene siden oppstarten 
av satsingen i 2009 er 691 MNOK (gjennom ordinært 
biogassprogram og teknologiprogrammer). Til sammen 
har Enova utløst en produksjonskapasitet for biogass 
tilsvarende forbruket på ca. 2 500 lastebiler.

•   Totalt har staten gjennom Enova og Transnova støttet  
13 fyllestasjoner for biogass hittil. Prosjektene har ført  
til kompetanseheving samt en endring i aktørbildet fra 
offentlig eide selskaper til en større grad av private 
aktører.

•   I perioden 2018 – 2021 har Enova støttet 388 biogass-
kjøretøy med til sammen 51 MNOK.

STOR INTERESSE: -Det er mange NLF-medlemmer som er nysgjerrige på      biogass- 
støtten fra Enova, sier NLFs bedriftsrådgiver, Jens Olaf Rud. Foto: André         Kjernsli
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REKRUTTERING

Da SOTIN merket behovet 
for en person til å koordinere 
arbeidet på de ulike opplæ-
ringskontorene, falt valget på 
ei som selv vet hva det vil si å 
være yrkessjåførlærling.

Anne Marie Fjellseth har rukket å ta ikke 
mindre enn tre ulike fagbrev, yrkessjåfør, 
logistikkoperatør samt kontor- og admi-
nistrasjonsfaget. I den rekkefølgen. Hun 
er ikke arvelig belastet av transportbran-
sjen; at det ble fagbrev som yrkessjåfør var 
helt tilfeldig.

– Jeg visste ikke hva jeg ville når det 
nærmet seg tiden for å ta et valg, forteller 
hun. Sikkerhetsvakt og butikk fenget 
ikke, men transport hørtes kult ut!

Dette var en helt ny verden, men etter 
å ha kommet i gang med utdannelsen på 
Sørumsand videregående tok det ikke så 
lang tid før hun fikk bekreftet at valget 
var riktig. Etter hvert fikk hun læreplass 
hos Posten, som hun skryter veldig av, og 
nå har hun førerkort CE og DE. Midt i 
læreperioden ble hun også mor, og hun 
tok lappen på lastebilhenger et par uker 
før fødselen.

Mange lærlinger lykkes
Oppgaven som småbarnsmor lot seg ikke 
kombinere med å kjøre lastebil, derfor tok 
hun et nytt fagbrev, denne gangen innen 
logistikk. Samtidig hadde hun kommet i 
kontakt med SOTIN og gjorde ulike 
oppgaver for dem.

– I 2015 fikk jeg en 50% kontorstilling 
her, som jeg kombinerte med å jobbe som 
lærer på Sørumsand videregående, fortel-
ler hun.

I den forbindelse fikk hun ansvaret for 
sin første lærling, siden den gang har hun 

har ansvaret for 30-40 lærlinger hvert år. 
Hun mister kontakten med de fleste, men 
det hender noen ringer og forteller hvor-
dan det går.

 – Noen av de har gjort det veldig bra i 
de firmaene de har fått jobb, det synes jeg 
er veldig moro, sier Anne Marie.

På et tidspunkt ble det bestemt at SO-
TIN ønsket å dedikere en 20 prosent stil-
ling til rekrutteringsarbeidet. Hun ble 
oppfordret til å søke, fikk jobben, og job-
ber nå altså 20% for SOTIN og 80% for 
det lokale opplæringskontoret. Anne Ma-
rie holder i en rekke aktiviteter. I høst 
bruket hun mye tid på «Følg drømmen 
ikke Strømmen», en kampanje som skal 
fortsette fremover. Kjetting-NM er et 
annet eksempel.

Kompetent og motivert
Anne Marie har klare tanker om hva som 
må til for å rekruttere flere til transportfa-
get; Man må vise bredden innen faget, alle 
mulighetene. Også er det viktig å få frem 

at arbeidsmarkedet er godt, og at man ikke 
behøver å kunne noe som helst om trans-
port – noe hun selv er et eksempel på.

– Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på 
oppgavene, avslutter 30-åringen, som for-
melt begynte i stillingen 1. februar.

Styreleder i SOTIN, Trond Helge 
Henriksen, sier følgende om ansettelsen.

– Med Anne Marie på laget som koor-
dinator, så vil det styrke SOTIN som 
nettverk både faglig og organisatorisk.
Han fortsetter; – SOTIN gjør mange 
oppgaver på vegne av og i samarbeid med 
våre medlemmer, som er opplæringskon-
torer og arbeidsgiverorganisasjoner til-
knyttet transportbransjen. Våre medlem-
mer utgjør samlet sett landets mest 
kompetente fagmiljø innen fagopplæring 
i transport og logistikk.

Foruten kontakt med medlemmer og 
organisasjoner vil koordinatoren først og 
fremst jobbe med aktiviteter rettet mot 
rekruttering, kvalitet og kompetanse på 
tvers av opplæringskontorene.

Opplæringskontorene og SOTIN 
styrker satsingen på rekruttering

KOMPETENT OG MOTIVERT: Anne Marie Fjellseth er allerede på plass i koordineringsjobben. Foto: André Kjernsli

ANDRÉ KJERNSLI akj@lastebil.no0



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



1. Varsle kundene
Det første – og viktigste – tiltaket er både 
muntlig og skriftlig å varsle kundene om 
at uforutsette økning i kostnadene gjør at 
det må innføres et drivstofftillegg på fak-
turaen. 

Dette må gjøres i tråd med bestemmel-
sene som finnes om dette i kontrakten. 
Dersom det ikke finnes bestemmelser om 
dette, må kundene varsles skriftlig om at 
et slikt tillegg kommer. 

Dersom kontrakten din inneholde be-
stemmelser som tilsynelatende hindrer 
dette, er det likevel mulig å komme rundt 
det. NLF har vedtatt å yte en time gratis 
bistand fra NLF-Advokatene for å gi råd-
givning i slike tilfeller. 

NLF-Advokatene har også utarbeidet 
en juridisk vurdering som kan leses på 
medlemssidene på lastebil.no

Denne vurderingen viser til tre katego-
rier som kan komme til anvendelse; 

1.   Bristende forutsetninger. I denne 
kategorien plasseres hendelser som på-
stås å innebære en forutsetningssvikt. 
Det vil si at det forelå en forutsetning 
for avtalen som ikke har slått til og 
som gir rett til å endre avtalen. 

2.   Force Majeure. Dette er hendelser 
som er utenfra kommende, ekstraordi-
nære og for partene upåregnelige be-
givenheter. Det blir vanligvis vist til 
hendelser som krigsutbrudd, opprør, 
blokade, brann, streik og lockout. 

3.   Urimelige kontraktsvilkår. Det er en 
lovbestemmelse som helt generelt gir 
mulighet til å revidere en avtale der-
som det ville være urimelig å gjøre den 
gjeldende etter sitt innhold.

NLFs medlemsbedrifter kan 
kontakte NLF-Advokatene på
tlf. 415 44 300 eller 
epost post@vectio.no

2.  Dokumenter dine 
kostnader

Enhver bedrift må ha oversikt over egne 
kostnader og hvordan ulike kostnadsele-
menter påvirker totalkosten. Til dette har 
NLF flere tilbud: 

Kostnadsindeks for lastebil- 
transport som gis ut i samarbeid 
med SSB. 
•   Denne dokumenterer hvordan kost-

nadsutviklingen har vært fordelt på 
ulike kostnadselementer og bransjer. 
Indeksen er gratis tilgjengelig for 
NLF-medlemmer på lukket medlems-
område på lastebil.no 

•   Alle kontrakter bør ha en bestemmelse 
som avklarer justering/reforhandlinger 
i tråd med indeks og justeringstids-
punkt – pluss egne bestemmelser om 
ekstraordinære forhold. 

NLF Kalkyle
•   NLF har et eget kalkyleprogram til rå-

dighet for NLF-medlemmer. Her kan 
en legge inn sine kostnader og utarbei-
de kalkyler for sin virksomhet. Pro-
grammet er tilgjengelig på www.laste-
bil.no 

NLFs dieselkostskjema
•   NLF gir ut et eget skjema der medlems-

bedriftene kan gå inn og se dieselkost-
nadens påvirkning på totalkostene ba-
sert på økning fra en gitt dato. 
Skjemaet oppdateres daglig og er alltid 
gratis tilgjengelig på lukket medlems-
område på lastebil.no 

3.  Snakk med dine 
leverandører

Dersom bedriften opplever likviditetsut-
fordringer, er det viktig å gripe fatt i ut-
fordringene umiddelbart. Ikke vent i den 
tro at det går over. 

NLF er i løpende kontakt med våre 
samarbeidspartnere og i forbindelse med 
økningen i drivstoffprisen har vi tatt kon-
takt med Circle K for å få dem til å se på 
muligheter for å øke kredittgrensene og/
eller inngå nedbetalingsavtaler for bedrif-
ter med likviditetsutfordringer. 

Det samme gjør vi med øvrige leveran-
dører. 

Medlemsbedriftene må så raskt som mu-
lig selv ta kontakt med sine leverandører og 
gjøre slike avtaler. Det er for sent å gjøre 
dette når kreditorene banker på døren! 

NLF-Advokatene bidrar også her. Ta 
kontakt på tlf. 415 44 300 eller post@
vectio.no. NLF stiller med en time gratis 
rådgivning for bedrifter som har utfor-
dringer knyttet til krisen. 

4.  Skaff deg kompetanse
Et av NLFs sentrale strategiske mål er å 
profesjonalisere medlemsbedriftene. For 
å bidra til det har vi lansert NLF-Skolen. 
Gjennom ulike kurs, digitale og fysiske, 
tilbyr vi gratis kompetanse til medlems-
bedriftene. 

Alle kurs er tilgjengelig på nettsiden 

Aktuelle kurs er: 
•   Kurs i regnskap og finansiering
•   Kurs i kalkulasjon
•   Kurs i transportavtaler/forhandling

Du kan også ta en prat med en av NLFs 
bedriftsrådgiver eller en av våre regions-
sjefer. Vi kan ikke gå inn i hver enkelt 
bedrifts økonomi, men kan gi gode tips 
og råd om hvordan gå frem. Du finner 
disse på post@lastebil.no eller på telefon 
414 44 100.

NLFs «tiltakspakke»
for å redusere den negative effekten av økningen i bedriftenes kostnader 
som følge av den internasjonale krisen
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NLFs «tiltakspakke»

5.  NLF arbeider for bedre rammebetingelser
Gjennom organisasjonens nettverk arbeider alltid NLF for å bedre 
rammebetingelsene til medlemsbedriftene. Det har NLF gjort også 
i denne saken og vi har laget et omfattende notat om arbeidet fra 
sommeren 2021 og frem til nyttår. Det kan leses ved å klikke her. 

Etter nyttår 2022 har prisen på diesel fortsatt å øke og med Russ-
lands invasjon i Ukraina tar den helt av. Sammen med NHO Logis-
tikk og Transport har vi derfor krevd at staten vedtar en krisepakke.  
Brevet til finansministeren og Stortinget kan du lese på lastebil.no. I 
kravet til Regjeringen er følgende tatt med:

Midlertidig fjerning av  veibruksavgiften
NLF og NHO LT ber om at staten midlertidig reduserer eller fjerner 
veibruksavgiften. Den utgjør kr. 3,52 pr. liter diesel og vil være et 
vesentlig bidrag til å bedre likviditeten til transportselskapene. Tilta-
kene kan innføres generelt eller det kan avgrenses til godstransport og 
egentransport i næring. Praktisk kan det gjennomføres av selskapene 
som distribuerer drivstoff, som allerede i dag administrerer innkreving 
av drivstoffavgifter på vegne av staten. 

Utenlandske selskaper med felleskapstillatelse som fyller drivstoff i 
Norge, kan få refundert avgiftene f.eks. ved å levere inn et refusjonskrav 
basert på dokumenterte utlegg ved utgående grensekryssing. Dette bør 
kunne gjøres på en enkel og ubyråkratisk måte. 

Innføring av en ordning med «Professional diesel» 
Som et tillegg til midlertidig fjerning av veibruksavgiften, ber vi  
Regjeringen vurdere å innføre ordningen med «Professional Diesel» i 
Norge. 

Professional diesel er en ordning der staten etter nærmere regler, med 
utgangspunkt i EUs energiskattedirektiv, refunderer innbetalt avgift til 
selskapene som omfattes av ordningen. Refusjonsordningen er i bruk i 
8 EU land og er i ferd med å bli innført også i Finland.  Ordningen 
innebærer altså at staten, etter nærmere regler, refunderer innbetalt av-
gift til selskapene i transportnæringen. Nivået for refusjon er, etter det 
vi har funnet ut, mellom 17 og 25 Eurocent pr. liter. 

Fordelen med ordningen er at den er et EU-godkjent system hjemlet 
i EUs energiskattedirektiv. Dette direktivet er riktignok ikke gjeldende 
i Norge, men etter vår vurdering vil en nasjonal ordning for refusjon 
ikke kunne overprøves av ESA så lenge ordningen utformes i tråd med 
dette direktivet. 

Revurdering av CO2-avgiftene 
Det er også grunn til å stille spørsmål med grunnlaget for de høye 
CO2-avgiftene på drivstoff gitt situasjonen nå. Hensikten med å prise 
CO2 så høyt som en gjør nå er å bidra til høyere priser på fossilt drivstoff 
for å lette overgangen til fossilfrie løsninger. Slik situasjonen nå er det 
åpenbart at det ikke er behov for en slik avgift. 

for å redusere den negative effekten av økningen i bedriftenes kostnader 
som følge av den internasjonale krisen
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All info finnes på 
www.lastebil.no
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NLF-SKOLEN

NLF-skolen
NLF-skolen er et tilbud til våre medlemmer. Her finner 
du kurs og veiledere. Tilbudet dekker NLF-medlemmers behov for  
kompetanse utover lovpålagte kurs som ADR, YSK o.l. Enkelte av kursene 
gjennomføres i en kombinasjonen av E-læring, fysiske kurs og digitale kurs. 
NLF-skolen er organisert med 4 moduler og består av ca. 25 enkeltkurs.

Logg deg inn på www.lastebil.no for mer informasjon.

MODUL 1 – Medlem og sertifisering
1.1 Velkommen til NLF

1.2 Ny som tillitsvalgt i NLF

1.3 Tillitsvalgt i NLF

1.4 Fair Transport

Modul 4 – NLF-Temakurs 
4.1 Kjøre- og hviletid

4.2 NLF trafikksikkerhet

4.3 Lastsikring

4.4 Transportkjøper

4.5 Lærling i bedrift

4.6 Fagbrev

4.7 Førstehjelp og skadested

4.10 Bruk av Tacho Online

4.11 Hvordan bestille Tacho Online

4.12 Foretakskontroll med Tacho Online

4.13 Sjekklister

4.14 Fraktberegning

4.15 Tacho Fleet

Modul 2 – HMS for virksomhet
2.1 HMS-arbeid i bedriften

2.2 Arbeidsavtalen

2.3 Arbeidstid

2.4 Risiko og transport

2.5 Dokumentert sikkerhetsopplæring

Modul 3 – Transportøkonomi 
3.1 Kjøp, salg og vedlikehold

3.2 Forsikring

3.3 Regnskap og finansiering

3.4 Kalkyle

3.5 Transportavtale



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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Biogasskjøretøy:

Bakgrunn:
Det har lenge vært et ønske om å like-
stille bompengetakstene for biogasskjø-
retøy med nullutslippskjøretøy. Stortin-
get har flere ganger diskutert saken, og i 
mai 2021 ba Stortinget regjeringen om 
å sørge for at biogasskjøretøy behandles 
likt med øvrige nullutslippskjøretøy i 
bomringene. I AutoPASS-systemet er 
det imidlertid ikke mulig å skille mellom 
hvilke type gass de ulike kjøretøyene har 
på tanken, og det har derfor vært van-
skelig å få en ordning som kun omfatter 
redusert bomtakst for kjøretøy med bio-
gass, og ikke naturgass, på tanken ifølge 
Statens vegvesen.

Statens vegvesen får nå i oppdrag å 
utarbeide en løsning slik at alle gasskjø-
retøy over 3 500 kg kan få redusert bom-
takst eller fritak for betaling. Det vil 
være opp til lokale myndigheter å vedta 

en slik ordning. Eventuelle kontrollord-
ninger som skal gjelde kjøretøy som går 
på biogass spesielt, vil måtte 
administreres av lokale myndigheter som 
ønsker en slik ordning.

Trenger forutsigbarhet
– Næringslivet og transportørene er helt 
avhengig av forutsigbarhet også på dette 
området, og det å legge opp til en ord-
ning som skal administreres og besluttes 
lokalt er helt uakseptabelt og i strid med 
det som burde være intensjonen bak en 
slik ordning, sier NLFs administrerende 
direktør Geir A. Mo.

I budsjettforliket på Stortinget ba en 
om en løsning der biogasskjøretøy be-
handles likt med øvrige nullutslippskjø-
retøy i bomringene. Dette ble gjort fordi 
den forrige regjeringen ikke fulgte opp 
et tidligere vedtak i Stortinget om dette. 

– Jeg vil nå be Statens vegvesen utarbeider en løsning  
med egen takstgruppe som kan gi reduserte bompenger  
for kjøretøy drevet av gass. Dette vil kunne bidra til klima-
gassreduksjoner fra veitransporten, sier samferdselsminister 
Jon-Ivar Nygård. - Det er som forventet at statsråden nå 
følger opp Stortingets vedtak, men jeg synes han burde  
være mer offensiv enn en ordning som skal vedtas og  
kontrolleres lokalt, sier Geir A. Mo i en kommentar.

ANDRÉ KJERNSLI akj@lastebil.no0

VEISKILLE: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (t.v.) og 
NLFs Geir A. Mo er på kollisjonskurs når det gjelder 
hvordan man skal behandle biogasskjøretøy ved 
bompasseringer. Foto: André Kjernsli.

NLF MENER: 

– For passivt 
fra samferdsels- 
ministeren



– Leveringen fra Statsråden ser nå ut til å 
bli en ordning der en lokalt skal beslutte 
om en ønsker en slik ordning og der en 
lokalt skal ha kontrollfunksjonen. Det 
han her gjør er å gjenta argumentasjonen 
fra Hareide og han gjør etter min vurde-
ring ikke engang et forsøk på å oppfylle 
det Stortinget flere ganger har bedt om.

– Løsningen fremstår helt håpløst og vil 
kunne innebære forskjellige takstgrupper 
og forskjellige kontrollregimer fra bom-
pengesone til bompengesone. Det sier seg 
selv at dette ikke går, fortsetter Mo.

NLF har tatt til orde for en ordning 
med tre nivåer for bomtakster når disse 
skal være basert på utslipp: null, lav og 
høy. Fordeling mellom gruppene, og 
tidspunkt for justering må være likt for 
hele landet slik at både transportørene 

og kundene som skal betale gildet, sikres 
forutsigbarhet og lavest mulige adminis-
trative kostnader.

Forslaget skaper rot og merarbeid
– Vi trenger ensartede, nasjonale regler 
på dette området – ikke en jungel av ord-
ninger, takster, kontrollregimer og jus-
teringstidspunkt. Statsråden synes å 
glemme at dette skal administreres av 
noen og betales av andre, sier NLF-di-
rektøren.

Mo fortsetter: - Det er også slik at det i 
dag ikke omsettes annen type gass enn 
biogass til bruk på lastebiler. Noe kontroll-
regimene, utover å pålegge distributørene 
å rapportere dersom en begynner å omset-
te naturgass, synes det derfor ikke å være 
behov for.

Etter Norges Lastebileier-Forbund sitt 
syn kan dette gjøres veldig enkelt: Biler 
som går på biogass er registrert med 
GA-skilter. De kan derfor enkelt plasse-
res i nullutslippsklassen i alle bomstasjo-
ner og tillates å registrere bomabonne-
ment i tråd med dette. Gjennom 
registeringen dokumenterer de også at 
kjøretøyet kun fungerer på gass.  – Jeg 
minner om at ordningen med avgiftsfri 
diesel fungerer på samme måte, gjennom 
et tillitsbasert system med etterfølgende 
kontroller, sier Mo

– Dette trenger ingen utredning og 
kan etter vår vurdering innføres så fort 
alle brikkeutstedere har fått beskjed om 
det, avslutter Mo.
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Transportkompetanse 
Haugesund styrker sats- 
ingen i de nordligste fylkene 
og etablerer Transportkom-
petanse Nord sammen med 
lokale aktører i Alta. Ho-
vedkontoret vil være i Alta, 
med tilhørende undervis-
ningssteder i Harstad, Inn-
havet og Tana. 

Transportkompetanse Nord skal i første 
omgang tilby ulike kompetansegivende 
kurs som YSK Etter- og videreutdan-
ning gods- og persontrafikk, ADR, Ar-
beidsvarsling og Sertifisert opplæring. Vi 
ønsker også etter hvert å få etablert 
Transportkompetanse Haugesunds pro-
dukter og rådgivende tjenester på hoved-
kontoret. I dag tilbys disse tjenestene 
allerede hos eksisterende kunder i områ-
det fra våre konsulenter over hele landet.  

– Vår erfaring over lang tid viser at 
lokal tilhørighet er en forutsetning for å 
lykkes. Vårt mål er å få etablere en bæ-
rekraftig virksomhet basert på lokal til-
hørighet og kjennskap til det lokale mar-
kedet, forteller administrerende direktør 
i TK Gruppen, Olav Anders Stople.

Stople legger til at det har vært en  
intern omstrukturering i TK Gruppen, 
med søkelys på å heve kvaliteten på  
leveransen av alle produkter. Fra januar 
2022 har blant annet hele kursavde-
lingen med navnet TK Kurs fått et løft, 
og dermed følger de positive endringene 
med over til Transportkompetanse 
Nord. 

Ønsker å heve kvaliteten
– For kunne levere tjenester og kurs av 
høy kvalitet har vi nå styrket laget vårt 
med faglige ledere og områdeansvarlige. 
Deling av kompetanse og erfaring mel-

lom avdelingene, samt det å kunne tilby 
en felles løsning på tvers, vil kunne bidra 
til at vi ivaretar kundene på best mulig 
måte, sier Stople. 

Videre forteller Stople at alle kurs un-
der TK Gruppen, inkludert kursene til 
Transportkompetanse Nord er samlet på 
en nettside. Det er viktig å gjøre det en-
klest mulig for kundene å melde seg på 
kurs, uavhengig av hvor i landet kurset 

kjøres. Stople legger til at kundene i 
Nord vil finne informasjon og påmelding 
på kurs i Alta, Harstad, Tana og Innha-
vet på en egen nettside, i tillegg til den 
nye kursportalen for alle kurs. 

Odd Reidar Grøneng har blitt ansatt 
som daglig leder i Transportkompetanse 
Nord. Han driver avdelingen og kjører 
selv kurs på alle lokasjoner. Altaværin-
gen har alltid hatt stor interesse for 
transportnæringen, og er også med i sty-
ret i transport – og logistikkforbundet. 
Han har vært innom flere type stillinger 
i transportbransjen i løpet av sin karrie-

Transportkompetanse H augesund satser i nord!

GLEDER SEG: Odd Reidar Grøneng ser frem til å ta imot 
gamle og nye kunder. Foto: Mediaveien AS.

ANDRÉ KJERNSLI akj@lastebil.no0
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Transportkompetanse H augesund satser i nord!

re, og har i tillegg jobbet 
som faglærer på yrkes-
sjåfør hos Alta videre-
gående skole. 

– Det å kunne 
være med på en ny 
satsing og videre-
utvikle Trans-
portkompetanse i 
de nordligste fyl-
kene ser jeg på som 
en spennende utfor-
dring, forteller Odd 
Reidar.

Allsidig leder
Grøneng gleder seg til å 

ta imot både eksis-
terende og nye kun-

der på både hoved-
kontoret og de 
ulike undervis-
ningsstedene. 

– Vi er allerede 
godt i gang med 

YSK Etterutdan-
ning og ADR-kurs, 

og har vært i gang si-
den starten av 2022. På 

sikt ønsker jeg å tilby flere tjenester og 
kurs, og ser frem til å komme mer i gang 
og at vi kan få utvidet tilbudet. 

Det er i dag mulig å få levert alle tje-
nester som Transportkompetanse Hau-
gesund har, men i en overgangsfase vil 
tjenestene også bli levert av andre ansat-
te enn bare Odd Reidar Grøneng i Nord. 

Vi ønsker nye og eksisterende kunder 
hjertelig velkommen til oss, smiler Grø-
neng.

Transport- 
kompetanse Nord 
vil tilby en rekke 
relevante kurs

Transportkompetanse Nord er en 
del av Transportkompetanse Hau-
gesund AS. Morselskapet, TK 
Gruppen er en landsdekkende ak-
tør, som tilbyr produkter og tje-
nester spesielt utformet for 
transport-, entreprenør – og logi- 
stikkbransjen.

Vår kurs- og konsulentvirksom-
het tilbys i dag gjennom Trans-
portkompetanse Haugesund AS. 
Her har vi levert internkontrolltje-
nester knyttet til arbeidstid og 
kjøre- og hviletid i 15 år til mel-
lom 400 og 500 bedrifter. Dette er 
fortsatt vårt største produkt, og vi 
opplever stor pågang fra nye kun-
der. Andre større tjenester er sik-
kerhetsrådgivning og skadefore-
byggende arbeid. Innenfor kurs- 
virksomheten er vi Norges største 
leverandør av YSK Etter- og vide-
reutdanning, og gjennomfører år-
lig rundt 200 kurs rundt i landet. 
I tillegg tilbyr vi forberedende 
kurs til løyveeksamen og fagbrev 
yrkessjåfør, ADR-kurs, Arbeids-
varsling, truck, mm.

FAKTA:



42 NLF-MAGASINET 2022 • NR 2

Bjørn Laksforsmo på lastebiltur:

Når dette magasinet ligger i postkassen 
til leserne har Bjørn Laksforsmo vært di-
rektør for Divisjon Drift og vedlikehold i 
Statens vegvesen i ganske nøyaktig to år. 
Rollen hadde ingen hatt før ham, stillin-
gen ble til da Statens vegvesen bestemte 
seg for å lage en landsdekkende divisjon 
for dette fagfeltet.

– Å løfte dette opp i organisasjonen har 
vært riktig, sier Laksforsmo. Dette har 
vært forløsende for kreativiteten og den 
kunnskapen som sitter i divisjonen.

Laksforsmo, som selv har base i Trom-
sø, sier at det er enklere å se forskjellene 
mellom regionene nå enn det var før. 

– Men ønskene og målsettingene er de 
samme landet rundt, det er verktøyene 
som er litt forskjellige, sier han.

Forløsende omorganisering
For en tid tilbake kontaktet altså Bjørn 
Laksforsmo NLF og ba om å få henge seg 

på i en lastebil en dag. For å få et innblikk 
i hverdagen til en tungbilsjåfør. Alf Ervik, 
veteransjåfør og nestleder i NLFs for-
bundsstyre, tok utfordringen og tok med 
seg divisjonsdirektøren på tur.

Laksforsmo roser måten Ervik håndter-
te lastebilen på. Vel var det kanskje litt for 
bra vær til at han fikk et inntrykk av hvor 
tøft det kunne være å kjøre lastebil, men 
det var både trangt og bratt flere steder.

– Jeg har alltid hatt respekt for den job-
ben lastebilsjåførene har gjort, sier Laks-
forsmo.

I løpet av turen stilte NLF-Magasinet 
passasjeren en del spørsmål som vår med-
lemmer og regionansatte er opptatt av:

«Noen vil hevde at man i takt med ned-
byggingen av Statens vegvesen har mistet 
en del spesialkompetanse?»

– Ved alle reformer som er gjennomført 
i veisektoren de siste 20 årene er kompe-
tanse pekt på som en utfordring. Statens 

Ønsker å 
forstå laste-
bilsjåførenes 
arbeidsdag
– Jeg hadde lyst til å få en dypere forståelse for hverdagen 
til en av våre viktigste kunder, sier Bjørn Laksforsmo om 
hvorfor han ba om å få bli med en NLF-lastebil på en dags-
tur. Underveis ble han servert en rekke spørsmål som opptar 
NLFs medlemsmasse. Opplevelsen var så nyttig at han 
allerede planlegger den neste turen.

ANDRÉ KJERNSLI akj@lastebil.no0



vegvesen har derfor satset mye på å mot-
virke de negative effektene, blant annet 
gjennom ulike kompetansetiltak rettet 
mot hele sektoren. Vi er bevisste på å re-
kruttere inn kompetanse på ulike nivå, 
også med et operativt søkelys på hva og 
hvordan vi leverer til kunden.

Tillit til leverandørene
«Er det mulig å gjøre kontrak-
tene mer tillitsbaserte enn 
de er i dag?»

Ja, Statens vegvesen 
ønsker mest mulig til-
litsbaserte kontrakter. 
Det innebærer at en-
treprenørene skal do-
kumentere leveranse-
ne og at byggherren 
verifiserer gjennom 
stikkprøver. Men vi skal 
heller ikke være naive, det er i 
alles interesse at de som ikke gjør job-
ben slik de får betalt for, blir korrigert. 
Det fortjener både kunden, skattebetaler-
ne og de som ble nr. to i konkurransen.  
Det tar nok litt tid før vi treffer planken 
på dette.

«Er dagens modell med hovedentre-
penør og underentrepenør på drift- og 
vedlikeholdskontrakter optimal? Har 
SVV god nok kontroll med hva som skjer 
nedover i næringskjeden?»

– Modellen har vært under kontinuer-

lig utvikling siden konkurranseutsettin-
gen i 2003. Det kan alltid diskuteres hva 
som er en optimal modell, men det er rom 
for forbedringer, og det vil vi utnytte i den 
videre utviklingen av kontraktene. Heller 
ikke her er opplevelsen helt lik overalt, vi 
har kontrakter der det er god samhand-
ling i hele verdikjeden, og vi har motsat-

te eksempler. NLF har den store 
fordel at dere både har med-

lemmer som er utøvere og 
brukere av tjenesten, og 

den kunnskapen er vik-
tig for oss å ha med 
oss i videre utvikling.

«Er konkurranseut-
setting alltid til det 
gode?»
–  Nei, og derfor er 

heller ikke alt arbeid i 
Statens vegvesen konkur-

ranseutsatt. Så blir det alltid et 
spørsmål om hvor mellom «alt» og 

«ingenting» man skal lande, og det er for-
deler og ulemper knyttet til både egenre-
gi og konkurranseutsetting. Det er vår 
jobb å sikre at dette blir gjort på en opti-
mal måte ut fra forhold som type oppga-
ve, markeds-/konkurransesituasjon, kom-
petanse og risiko.

Konkurranse -bare til det gode?
«Bruk av modulvogntog er 
økende etter at flere strekninger 

NLF-medlemmenes 
kunnskap er viktig for oss 

å ha med oss i videre 
utviklingen.

Bjørn Laksforsmo

TIDLIG START: Bjørn Laksforsmo stiger inn i 
lastebilen til Alf Ervik, arbeidsdagen kan 

begynne. Foto: NLF.

FORSTÅELSE: -Når vi ankom steder jeg har kjørt mange ganger i min personbil, så jeg helt andre utfordringer fra 
lastebilhytta, sa Bjørn Laksforsmp etter turen. Foto: Statens vegvesen
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nå er åpnet, vil SVV vurdere å forsterke 
vinterdriften på utsatte strekninger for å 
kunne åpne for modulvogntog på flere 
strekninger?»

– Vurdering av hvilke strekninger som 
kan åpnes for modulvogntog, dreier seg i 
hovedsak om kurvatur. Vi ser at det opp-
står utfordringer med fremkommelighe-
ten når strekninger som «vintervegstan-
dard» åpnes for modulvogntog. Vi vil 
vurdere hvilke driftstiltak som kan settes 
inn for å bedre fremkommeligheten. Det-
te ønsker vi å gjøre i dialog med NLF. 
Problemstilling har økt i omfang når vi 
nå har flere vegeiere med ulik driftsstan-
dard. Omkjøringvegnettet er blitt en ut-
fordring som er krevende å løse, men vi 
har søkelys på dette.  

Mindre kontrakter ønskelig 
fra NLF 
«NLF-medlemmene ønsker flere, mindre 
byggherrestyre kontrakter der våre gjen-
nomsnitts medlemmer kan ta kontrakter 
direkte med SVV. Er dette gjennomfør-
bart?»

–  Vi skal ha flere verktøy i verktøykis-
ten, også dette. Hvordan vi velger å gjen-
nomføre konkurranser og utforme kon-
traktene på gjøres etter en 
vurdering av blant annet 
markedssituasjon, kom-
petanse og kapasitet, 
kostnad, risiko, mm. 
Det er viktig at vi 
sikrer et godt og vel-
fungerende marked 
på lengre sikt både 
lokalt og nasjonalt. 
Samtidig ser vi at den 
typen kontrakter krever 
økt bemanning, så omfanget 
begrenses også av det.

«Vi ønsker et enda tettere samarbeid 
mellom drift og vedlikehold og utekon-
trollen. Altfor ofte sendes biler inn i om-
råder med utfordringer eller stopp i tra-
fikken. Hvordan kan dette løses?»

– Enkelte steder får vi dette til å fun-
gere bra, andre steder har vi mer utfor-
dringer. Vi jobber kontinuerlig med å få 
dette samarbeidet bedre. Vi er enig i at 
dette er viktig å få til. Blant annet satser 
vi på å utnytte ny teknologi for å kunne 
fange opp situasjoner tidligere (helst før 

de oppstår) og varsle slik at vi unngår at 
biler kjører inn i områder med utfordrin-
ger eller trafikkstans.  Her ønsker vi en 
tett dialog med NLF.

Følge loven
«Vi ser ofte at når en ny pe-
riode starter, så sliter den 

nye entreprenøren. Ut-
styret er ikke i henhold 
til hva det skulle vært. 
På rv3 i Østerdalen 
manglet f.eks. midt-
stilt skjær.  Antall sjå-
fører er ikke tilstrek-

kelig til å oppfylle 
arbeidsmiljøloven. Og 

miljøkravene blir kanskje 
ikke fylt opp. Hva gjør Statens 

vegvesen for å unngå slikt i framtida, 
slik at trafikantene er sikret god kvalitet 
fra dag 1 og slik at entreprenørene som 
kommer med tilbud konkurrerer på like 
vilkår?»

– Her må vi både være prinsipielle og 
kloke. Statens vegvesen må legge til 
grunn at entreprenørene leverer i henhold 
til kontrakt, og følge opp entreprenørene 
i henhold til kontrakten. Samtidig har vi 
også tettere oppfølging og veiledning i 
forkant av oppstart og i første periode et-
ter oppstart. Vi har også en generell tett 

dialog med bransjen for å forberede dem 
på hva som kommer og hvilke krav som 
stilles. Vi ser at det kan være utfordringer 
ved oppstart av nye kontrakter, og gjør 
vurderinger av om noe kan løses på en 
annen måte.  

«Brøytebilene i dag har multifunksjo-
ner, men kontraktene setter begrensnin-
ger (man får ikke betalt). Er dette noen 
man kan se på?»

– Ja, ikke bare kan, men faktisk gjør. I 
den nye kontraktstrategien åpner det i 
mye større grad for å gjøre endringer un-
derveis i kontraktene. Men det er lange 
kontrakter og ikke alle er over på ny stra-
tegi, så det vil være litt ulikt fordelt i en 
periode fremover. Men gode ideer og er-
faringer fra de som sitter i førerhytta skal 
vi lytte til. Selv om vi ikke kan gjøre alt, 
kan vi gjøre noe.

«Bør SVV gå tilbake til å ha f.eks. egne 
sandlager slik at man ikke får en stor fak-
tura hver gang man bytter leverandør?»

– Dette ser vi på nå. Statens vegvesen 
vil prøve ut å ha eierskapet til sand- og 
saltlager, inkl. blandeanlegg, i noen kon-
trakter. Fordelen med det er både at det 
er Statens vegvesen som får den store 
fakturaen på dette ved etablering av ny 
kontrakt, og at vi også har kontroll på 
det miljømessige knyttet til saltavren-
ning.

Bjørn Laksforsmo på lastebiltur:

– Vurdering av hvilke 
strekninger som kan åpnes 

for modulvogntog, dreier 
seg i hovedsak om 

kurvatur

ULYKKER SKJER: Noen ganger ender det i grøfta. Illustrasjonsfoto: NLF



Har du eller dine ansatte behov for kurs?

NY KURSPORTAL!

”Vi velger å bruke TK Gruppen for kursing av våre ansatte 
da vi vet fra tidligere erfaringer at dette er kvalitet tvers 

igjennom. Kursinnholdet er oppdatert, ryddig og oversiktlig. 
Ved å bruke TK gruppen, vet vi at vi er med på å skape noe 

sammen for bransjen vår, i årene som kommer.”
Erik Haugland, Driftsleder, Ørland Transport

Du som NLF-medlem og kunde skal alltid være i fokus, og vi skal lytte til dine synspunkter og 
behov. Det å skape et godt resultat, og merverdi for deg som kunde er vår største oppgave. 
Vi har gjennom 15 år bidratt til økt kompetanse for kunder og medlemmer gjennom kurs. 

Nå har vi endelig gjort det enda mer brukervennlig å melde seg på kurs hos oss. Vi har samlet 

”
”

NÅ FINNER DU EN OVERSIKT OVER 
ALLE VÅRE KURS PÅ ET NETTSTED!

alle våre kurs på et nettsted! Hos TK Kurs finner du kurs fra hele landet. Om du tidligere har 
meldt deg på kurs hos Transportkompetanse, Tungbilskolen, Halaas Trafikkskole eller Åsane 

Trafikkskole, finner du nå alle kurs på vårt nye nettsted. Velkommen på kurs!

BESØK VÅR NYE NETTSIDE WWW.TKKURS.NO

TK Kurs
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Viken eller ikke Viken. 
NLF region 1 har to av 
landets mest trafikkerte 
grenseoverganger innenfor 
sine grenser. Under pande-
mien har behovet for samta-
ler over riksgrensen blitt 
tydelig.

Over broen ved Svinesund går det daglig 
rundt 4000 tunge kjøretøy og over 90% 
av disse er utenlandske. Det betyr samti-
dig at omkring 400 vogntog er norske, og 
NLF har en viktig jobb med å hjelpe dem 
sømløst over grensen.

Ikke friksjonsfritt
Selv uten pandemi er det ikke friksjons-
fritt å krysse grensen som yrkessjåfør. 
Statens vegvesen står ofte bokstavelig talt 
i veien, Tolletaten har ofte en annen opp-
fatning av effektivitet enn lastebileiere og 
de etter hvert så beryktede «baconturiste-
ne» skaper tidvis lange køer på grensen.

Under pandemien er problemene for-
sterket og da myndighetene forsøkte seg 
på en gjenåpning av landet sensommeren 
2021, måtte NLF Østfold sette makt bak 
kravet om å prioritere transportnæringen. 
Det positive var at svenske organisasjoner 
støttet oss.

Svinesundkomiteen
Det eksisterer en lang rekke foreninger og 
lag du aldri har hørt om og Svinesundko-
miteen kan være en av dem. Men det er 
nå på tide at NLF-medlemmer blir klar 
over at det faktisk eksisterer en komité, 
som har som formål å fremme kontakt og 
samarbeid over riksgrensen. NLF har 
ikke vært spesielt aktiv i komiteen, men 
ble invitert til tettere samarbeid rett før 

pandemien slo til. Annika Daisly er vår 
hovedkontakt på den svenske siden og 
gjennom pandemien har hun tilrettelagt 
for kontakt mellom blant annet NLF og 
svenske myndigheter. Blant annet initier-
te hun og komiteen et brev til norske 
myndigheter, som NLF-direktør Geir A. 
Mo også signerte på.

NLF, SVV, Svenska Vegverket, 
Sveriges Åkeri, Tullen, Tollen og 
speditører står sammen
Det var NLF Østfold med fylkesleder 
Erik Graarud i spissen som i fjor høst 
presset frem en løsning på de enorme 
køproblemene ved Svinesund. Men i til-
legg til aktivt press fra NLF Østfold mot 
statsråder og stortingsrepresentanter, var 
den formelle henvendelsen, initiert av 
Svinesundkomiteen, også viktig. Når nå 
forholdene på grensen er i ferd med å nor-
malisere seg, har samtalene over grensen 
fått en ny giv. Tidlig i 2022 ble det av-
holdt et dialogmøte mellom NLF, SÅ, 
Svenska vegverket, Statens vegvesen, Tol-
len, Svenska tullen og Svinesundkomite-
en. Dette var svært nyttig for alle parter 
og det forberedes nå et fysisk møte i 
Strømstad i løpet av mai.

Veiarbeid, tollkøer og skilting
Det vil også i sommer bli store utfordrin-
ger med veiarbeid på den «nye» Svine-
sundbroen. Det opparbeides raskt lange 
køer av vogntog, som alle må innom den 
svenske tollen, selv om de ikke har noe å 
fortolle. Norske transportører som kjører 
tom inn i Sverige flere ganger daglig og 
svenske transportører som har levert i 
Norge og kommer tom tilbake, tvinges til 
å stå mer enn en time i unødvendig kø på 
broen. Vi mener det er plass for lastebiler 
å kjøre i venstrefilen, men svenske 
myndigheter mener den kun gir plass til 
personbiler. Dette blir tema på vårens 
møte.

Effektiviteten på svensk toll-side skal 
også diskuteres. Den norske tolletaten får 
mye ros av svenske speditører for sitt elek-
troniske fortollingssystem og her vil nok 
gruppen presse på svenske myndigheter 
for å få fortgang i fornyingsarbeidet. Skil-
ting skal også diskuteres og ofte ligger 
løsningene for å gjøre hverdagen litt en-
klere nærmere enn vi tror.

Kom gjerne med innspill til jkb@laste-
bil.no , hvis det er noe du vil vi skal ta opp 
i samtalene.

Trapper opp grensesamarbeidet

J. KRISTIAN BJERKE jkb@lastebil.no0
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Så er det fullbrakt. 6  
lokalavdelinger i Oslo & 
Akershus er blitt til tre.

Etter lange og grundige diskusjoner i fyl-
kesstyret og i lokalavdelingsstyrene, be-
sluttet også NLF Oslo og NLF Asker & 
Bærum å legge ned sine lokalavdelinger. 

Men, samme kveld gjenoppsto de i en ny 
og sterkere Stor-Oslo Lastebileierfore-
ning med til sammen 75 bedriftsmedlem-
mer.

Thage J. Sørensen fra Oslo og Geir 
Homlund fra Bærum utgjør den nye le-
derduoen i foreningen og de vil sammen 
med det nyvalgte styret, legge en plan for 
å komme nærmere medlemmene.

Nyvalgt styremedlem og daglig leder i 
Bærum Kranservice AS, Helene Hom-

lund, sier at de vil satse på medlemsmøter 
og kurs som medlemmene vil oppfatte 
som nyttige og relevante. Hun peker 
blant annet på «arbeidsgivers styrings-
rett», «kontraktsinngåelse», «Tacho onli-
ne», «Forsikring» og klimakrav i Oslo.

– Alt i alt håper jeg en ny og større 
forening får kraft til å engasjere flere i 
arbeidet NLF gjør for transportnæringen, 
sier Thage J. Sørensen, leder i Stor-Oslo 
Lastebileierforening.

Mens Stor-Oslo Lastebil- 
eierforening så vidt har sett 
dagens lys, så har ferske 
Romerike Lastebileierfore-
ning avholdt sitt aller første 
ordinære årsmøte. 

Med over 160 bedriftsmedlemmer var 
det ikke overraskende at fremmøtet var 
godt og at praten gikk livlig langs mid-
dagsbordet.

Jone Klingsheim fra NLFs hoved-
kontor var invitert til å snakke om  

Tacho Online og dette falt i god jord 
hos de fremmøtte.

Sissel Heen ble enstemmig valgt til 
styreleder med Jan Roar Fjeld som 
nestleder og Heen er entusiastisk til 
oppgaven:

– Vi stiller med et sterkt lag nå og vil 
tilby aktiviteter og ta opp temaer som 

lastebileiere er opptatt av. Å gjøre ar-
beidshverdagen enklere for oss, må 
være en av NLFs viktigste oppgaver og 
sånn sett var orienteringen om Tacho 
Online en god start, sier Sissel Heen.

Romerike godt i gang...

NYVALGT STYRELEDER I ROMERIKES LATSEBILEIERFORENING: Sissel Heen, og NLFs Jone Klingsheim ser ut til å være 
fornøyd med kveldens møte. Foto: J. Kristian Bjerke.

RBL: Hyggelig middag i Romerike Lastebileierfore-
ning sitt første årsmøte. Foto: J. Kristian Bjerke.

NLF Oslo & Akershus: Alle gode ting er tre!

J. KRISTIAN BJERKE jkb@lastebil.no0

J. KRISTIAN BJERKE jkb@lastebil.no0
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Region 2  Innlandet

NLF Innlandet fylte 75 år 
i fjor. Da fikk vi ikke mulig-
heten til å feire. Derfor 
trommer vi sammen til 
forsinket jubileumsfest og 
årsmøte den siste helga i 
april – med lørdag 30. som 
den store dagen. Her blir det 
mulighet til å treffe gode 
lastebilvenner og få faglig 
påfyll!

Årsmøtet med oppsummering av 2021 og 
strategien for NLF Innlandets videre ar-
beid, blir selvsagt viktig denne helga. 
Men fordi vi skal feire 75 år, legger vi opp 
til et fyldig program med andre aktivite-
ter på Quality Hotel Strand, Gjøvik:

Verdens beste skihopper 
Hva kan vi lære av Maren Lundby? Å 
hoppe på ski? Å danse? Å ta opp kampen 
med internasjonale pamper?  Kanskje 
ikke direkte lage svev og flotte trinn på 
gulvet. Men hun holder et engasjerende 
foredrag om hvordan man blir best, om 
hvordan man forvandler motvind til opp-
drift og om hvorfor det er lurt å være ær-
lig selv om det blir storm i kastene.

Deltagelsen i Skal vi danse og åpenhet 
rundt hvorfor hun ikke stiller i OL vinte-
ren 2022, skapte store overskrifter. Plut-
selig møter Maren motvind igjen. Men 
igjen snudde hun motvinden til oppdrift!

Maren fra Toten har vunnet både OL-
gull og VM-gull - og verdenscupen sam-
menlagt tre år på rad.

Geir Schau og festmiddag
Han er en skikkelig moromann og en et-
terspurt konferansier. Geir Schau er kjent 
for sin uformelle og spontane stil med 
masse humor. Gode replikker kommer 
som perler på en snor. Geir skal være kon-
feransier under festmiddagen lørdag 

kveld. Han startet sin karriere i forrige 
århundre i NRK, spilte mannen til Anne 
Kat Hærland i TV-serien Bla Bla, og kan 
også se tilbake på en lang fartstid som 
Glenn Rodney Skog i Herreavdelingen 
på NRK. I 2012 meldte overgang til Ra-
dio Norge.

I dag er Geir Schau fast morgenvert 
fem dager i uken sammen med Øyvind 

Loven og Annette Walther Numme. 
Hans favorittgroviser har vært et fast inn-
slag på Radio Norge hver fredag. Nå får 
vi kanskje høre...

Polbestyrer og spa til ledsagerne
Har du lyst til både å smake på noe godt, 
og lære litt i tillegg? Lørdag formiddag 
blir det vinsmaking for ledsagerne Lars 
Midtsundstad. Han er butikksjef for Vin-
monopolet på Raufiss og har den fine 
utdannelsen sommelier (vinkelner). Lars  
en suveren formidler av kunnskap om vin! 
Vi vil lære om hvordan man skal finne 
smaker og ikke minst hvordan man finner 
ut om kvalitet i viner. 

I tillegg tilby hotellet spa til gunstige 
priser. En spasertur langs Mjøsaprome-
naden kan anbefales.

Polbestyrer 2
Sverre Fredrik Bø Nordheim lever også 
av å selge sterke saker. Han er nemlig pol-
sjef på Lena. Når han ikke er på polet 
leverer han også sterke saker, men da fra 
scena.   Sverre Fredrik er en av de fire 
skuespillerne i Urbane Totninger, Norges 
største sommershow. I tillegg har han 
laget og spilt «The Sverre Juleshow», et 
kritikerrost one-man-show som gikk for 
fulle hus både 2016 og 2017. 

POLBESTYRER: Sverre Fredrik Bø Nordheim er kjent fra 
Urbane Totninger og polet på Lena.

Velkommen til 75-årsjubil eum og årsmøte! 

KONFERANSIER: Geir Schau er kjent for sine kjappe replikker.

GUTTORM TYSNES hedopp@lastebil.no0
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Gjennom Urbane Totninger og The 
Sverre Juleshow har Sverre Fredrik også 
fått mye ros for sine sangferdigheter. 

Høsten 2019 ble han plukket ut til å del-
ta i «Stjernetevling», en stor sangkonkur-
ranse på Østlandet. Der imponerte han 
både publikum og dommere. 

Meld deg på via www.lastebil.no
Kort oppsummert: Årsmøte og 75-års-
jubileum NLF Innlandet 29. april – 1. 
mai 2022. Vi samles fredag ettermiddag/
kveld til stor middagsbuffet. Deretter blir 
det årsmøte, fagdel og «speeddating» med 
sponsorene. Forbundsleder Tore Velten 
deltar hele helga. Etter festmiddagen blir 
det mulig å ta en svingom. 

Meld deg på via lastebil.no: https://laste-
bil.no/Aktuelt/Hva-skjer/Paameldinger/
NLF-Innlandet-aarsmoete-og-75-aars-
jubileum

Velkommen til 75-årsjubil eum og årsmøte! 

KICK OFF: Maren Lundby forteller om hvordan man kan 
snu motvind til oppdrift.

Krevende for Innlandet 
Fylkespolitikerne har talt. Med 34 mot 23 
stemmer vedtok fylkestinget at «ekte-
skapet» mellom Hedmark og Oppland 
fortsetter. Det til tross for at over 50 pro-
sent av de som stemte i den rådgivende 
folkeavstemmingen gikk inn for skilsmis-
se.  Flertallet i fylkestinget valgte å legge 
vekt på svar fra ansatte og høringsut-
talelser fra organisasjoner. Uansett resul-
tat ville Innlandet stå foran en svært kre-
vende oppgave.

GD oppsummerer korrekt på lederplass: 
Dette ble en sak med bare tapere. Nå er det 
tid for å tørke tårene og knytte nevene. Nå 
er det tid for å gå løs på den store haugen 
med oppgaver som venter en region preget 
av negativ folketallsutvikling og ubrukte 
muligheter.

Kort sagt: Flest mulig må stå sammen 
om å utvikle Innlandet. Valget i 2023 blir 
spennende.

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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Etter nesten 54 år bak rattet 
har Ole Johan Nilsen fra 
Horten avsluttet sin yrkes- 
karriere som lastebileier og 
sjåfør. Hans siste oppdrag  
ble en ekspresstur til Narvik 
som krevde en ekstra over-
natting på vei hjem fordi 
covid-viruset herjet i krop-
pen hans. 

Ole Johan arvet interessen for lastebiler 
etter faren Elling Nilsen som også hadde 
mange år i næringen.  Første jobb på 
60-tallet var med melkekjøring i en 
58-modell Mercedes. Melkeruten tok 
halve dagen, og resten av dagen hadde 
han tilgjengelig for andre kjøreoppdrag. 
Da meieriet i Horten ble nedlagt i 1968, 
begynte han å kjøre for Gods & Bil AS i 
Tønsberg, med kjøring på Østlandet og 
Stavanger. Hans første Scania ble en L 56 
med 1-akslet henger.

I januar 1970 fikk han ny Scania L 110 
med 2-akslet henger som ble satt inn på 
ruter mellom Norge og Sverige/Dan-
mark. Alle bilene sine husker han godt. 
Etter en ny Scania 140 i 1974 ble det byt-
te ca. hvert femte år med Scania-er, før 
han han i 1994 fikk prøve seg med en 
MAN i kjøring for Adelsten til Nord- 
Sverige og Stockholm. Dette holdt han 
på med til høsten 1997, hvor han hadde 
en kort periode med kjøring for Coca 
Cola.

I perioden fra vinteren 1998 til 2006 
var transportruten til Ole Johan mellom 
Gøteborg og Bergen. Her fikk han blant 
annet nyte mange mil i sin Scania R 530. 
Etter en sykdomsperiode gikk han over 
til kjøring kun i Norge, og i 2012 ble det 
enda en ny Scania som han siden har be-
nyttet mest til kjøring i Osloområdet. 
Den siste bilen har endt i Estland. Tiden 
for å avslutte var riktig, og da skal man 
ikke angre, mener Ole Johan. Han gleder 
seg heller over å kunne se tilbake på en 
lang og fin yrkeskarriere, med mange 
hyggelige minner om opplevelser og gode 

kolleger. Når satser han på en aktiv pen-
sjonisttilværelse hvor han holder seg i 
form med gåturer på 3 – 4 kilometer dag-
lig.

Ole Johan Nilsen har mottatt heders-
tegn for medlemskap i NLF og anslår at 
han i rundt 25 år også har hatt ulike verv 
som tillitsvalgt i organisasjonen. Blant 
annet har han vært fylkesstyremedlem og 
leder for Horten og omegn Lastebileier-
forening i en årrekke. Fortsatt er han som 
seniormedlem trofast med på medlems-
tilstelninger, og gleder seg nå til årsmø-
tehelg på Kielfergen.

Ole Johan Nilsen har parkert

Martin Uthus takket for seg som leder for NLF Hønefoss fordi han 
flytter til Elverum. Årsmøtet bragte derfor Rolf Lie tilbake i leder-
vervet for lokalforeningen.

I Numedal Lastebileierforening er Terje Rustand gjenvalgt 
som leder. Det samme er Bjørn Eriksen i Drammen og omegn 
Lastebileierforening.

Rolf Lie tilbake som leder for NLF Hønefoss – gjenvalg i Numedal og Drammen

ROY N. WETTERSTAD rnw@lastebil.no0

54 ÅR BAK RATTET: Ole Johan foran sin siste bil
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To lokallag i Vestfold 
nedlegges – ny leder 
i Larvik 
Ordinær drift av NLF-lokalavdelingene for 
Nordre og Søndre Vestfold opphører. Medlem-
mene i områdene ønsker likevel å oppretthol-
de noen lokale aktiviteter, og vil derfor at fyl-
kesavdelingen skal ta et ansvar for dette.

Olav Askjer og John Erik Kjettorp ble de to 
siste lokalavdelingslederne for henholdsvis 
Nordre og Søndre Vestfold. Modellen som nå 
er ønsket går ut på at midlene overføres til 
fylkesavdelingen, og plasseres der i egne 
budsjett- og regnskapsposter slik at de kan 
øremerkes til aktiviteter for medlemmene i de 
aktuelle områdene. 

Det eneste lokallaget som opprettholder 
ordinær drift i Vestfold, blir NLF Larvik. Der 
ble Tom Egil Buttedal valgt til ny leder på 
årsmøtet og Asbjørn Næss ble nestleder.

Ordføreren i Sigdal trofast NLF-gjest
Sigdal kommunes ordfører Anne Kristi-
ne (Tine) Norman har gjort det til tradi-
sjon å møte den lokale lastebileierfore-
ningen for Sigdal/Krødsherad når de 
avholder sin årlige samling med årsmøte 
og middag på Eggedal Borgerstue. 

Ordføreren synes det er viktig at hun 
stiller opp for å gi sin anerkjennelse til en 
næring som har stor betydning for ver-
diskapningen i kommunen. Hun mottar 
verdifulle signaler om utfordringer og 
behov som transportnæringen har. Ikke 
minst mener hun det har gitt gode resul-
tater med involvering og samarbeid for å 
få til utvikling og opprusting av veinet-
tet. 

På Sigdal/Krødsherad Lastebileier-
forening sitt årsmøte ble Ragnar Ben-
diksby gjenvalgt som leder.

TROFAST NLF-GJEST: Anne Kristine (Tine) Norman. 
Ordfører i Sigdal stiller alltid opp
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Vi har over lang tid etterlyst 
tungbilkolonne over Hauke-
li. Når personbilen må vente, 
kan i flere tilfeller lastebilen 
kjøre over fjellet. 

For de som ferdes ofte over fjellet ser de 
byggingen som nå foregår. Plassen som 
bygges én km vest for Tyrvelid i Vinje 
kommune er ca. 500m lang, og 9,5m bred 
i tillegg til skulder. Plassen skal være be-
lyst og ha toalettanlegg. Det bygges tra-
fikkstyringssystemer som variable skilt, 
informasjonstavler, galger og bommer til 
bruk under kolonnekjøring. Her blir det 
mulighet for tungbiloppstilling.

I Vegvesenets presentasjon fra medio 
februar settes det også av penger til ko-
lonneoppstillingsplass på Liamyrane, rett 
ved YX Røldal. Det åpner for mulighet 
for tungbilkolonner mellom Liamyrane 
og Tyrvelid.

Endelig tungbilkolonne?

Statens vegvesen la fram 
planer for sitt arbeid i 
nåværende NTP medio 
februar. 

Dette er satsningsområder i regionen 
vår, og det er spesielt E134 mellom 
Haugesund og Kongsberg samt E39 
mellom Stavanger og Bergen som pe-
ker seg ut.

Her en noen av de viktigste 
strekningene i vår region:
•   E39 Ålgård - Hove 

•   E39 Rogfast 

•   Rv. 509 Sør-Tjora–Kontinentalvegen 

•   Rv. 509 T Kontinentalveien- 
Sundekrossen

•   E134 Kolonneoppstillingsplass 
Liamyrane 

•   E134 Røldal - Seljestad 

I tillegg er det mange mindre utbe-
dringer på Rv13, Rv41 og Rv9.

Når vi også vet at Nye veier AS job-
ber med strekningen fra Ålgård til 
Landgangen må vi si oss rimelig for-
nøyd med satsningen i regionen. 

Men selv om dette er vedtatte planer 
,må vi ikke ta noe for gitt. Her skal vi 
sammen med gode allianser jobbe vi-
dere helt til vi er sikre på at «spaden 
settes i jorda». 

Vegvesenets planer i inneværende NTP

REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no0

REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no0
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Vi har lagt opp til en del nye 
kurs i Arendal, Kristi-
ansand, Lyngdal, Stavanger 
og Haugesund i mars.

Et av NLF-skolens nye produkter er kal-
kulasjon. Her er det gode modeller for å 
gi et utgangspunkt for en pris til dine 
kunder. 

Kurs i kalkulasjon:
•   Stavanger 22. mars 

•   Haugesund 21. mars 

•   Arendal 29. mars 

Tacho Online har blitt en suksess. Nå har 
flere tusen biler fra hele landet tatt i bruk 
verktøyet for nedlastning, oppfølging og 
håndtering av kjøre- og hviletidsdata. 

Om du ønsker referanser på Tacho 
Online i praksis, kan du ta en telefon til: 

Odd Grødum Transport v/Marit:
95 91 77 35 eller Vegard Solheim 
Transport v/Vegard: 95 11 17 33

Tacho Online-kurs i mars.
•   Lyngdal 28. mars
•   Kristiansand 30. mars

Påmelding til alle kursene finner du 
på lastebil.no/Aktuelt/Hva-skjer –  
rr@lastebil.no eller 90773207

REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no0

Denne pandemien har 
vist oss hvor vanskelig det 
er å planlegge, men nå har 
vi tro på at vi med å flytte 
årsmøtet til 6. – 8. mai skal 
få gjennomført et dette 
fysisk.
Vi har satt sammen et veldig relevant 
program. Her skal det være mange 
innlegg som skal være så gode at de 
skal påvirke bunnlinja di.

Det blir et politisk innslag ved Tom 
Kalsås fra Transport og kommunika-
sjonskomitéen på Stortinget. Vi vil få 
førstehånds innspill på hvilke saker 
som er på agendaen som påvirker vår 
næring. Her er det også mulig å kom-
me med innspill.

Forbundsleder Tore Velten vil være 
med oss hele helgen. 

Grand hotell i Egersund er et av «de 

historiske» hoteller, her er det fint å 
være en vårhelg. Vi har skikkelig tro 
på at dette skal bli et årsmøte der vi 
endelig møtes, med mange gode fore-
drag, fantastisk ledsagertur og de 
beste folka rundt deg. Maten skal 
være veldig god, og hotellet legger 
mye prestisje i dette. 

Dette må du få med deg for bedre 
blir det neppe!

Det kommer innkalling med på-
melding og bestillinger til hotellet. 

Om du ønsker å ta med deg bobilen, 
gjør det. Bare pass på å bestille parke-
ring på forhånd. Da kan du bare be-
stille måltidene fra hotellet. 

Årsmøte 2022 i Egersund 6. -8. mai

Nye kurs i regionen innen kalkulasjon 
og Tacho Online
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Norges Lastebileier-For-
bund (NLF) og Transport-
bransjens Opplæringskontor 
(TOK) står sammen for 
felles mål og arrangerer felles 
medlemsmøte for bedre 
rekruttering til bransjen i 
Møre og Romsdal. 

Det vil holdes innlegg fra fylkeskommu-
nen og NAV om hvilke muligheter din 
bedrift kan benytte seg av og hvilke krav 
som stilles til din bedrift. Det vil også 
komme en bedrift fra en annen bransje 
som har sagt seg villig til å dele deres er-
faringer med å ta imot kandidater fra 
NAV. Håper så mange som mulig har 
anledning til å møte opp for å slå et slag 

for rekruttering av yrkessjåfører i Møre 
og Romsdal. 

Rekruttering til bransjen er et 
voksende problem
Det er mange faktorer som viser 
at arbeid med rekruttering 
av sjåfører i Norge er vik-
tigere enn noen gang. 
Godsmengden skal 
opp, utdanningskapa-
siteten er lav, alderen 
på sjåførene er økende 
og ikke minst gir 
NLF-medlemmene til-
bakemeldinger om at det 
er vanskeligere å rekruttere 
og at problemet er økende. I 
tillegg er arbeidsmarkedet og kon-
kurransen fra andre yrker økende. Det har 
også vært utfordringene med utenlandske 
arbeidsavtaler i perioden koronarestriksjo-
nene stengte grensene for disse. 

Prosjektgruppe for rekruttering 
innen transport i Møre og Romsdal
For å løse rekrutteringsutfordringer har 
vi i Møre og Romsdal laget en prosjekt-

gruppe for rekruttering innen trans-
port. Gruppen består av NAV/

opplæringskoordinator og 
markedskoordinator, fyl-

keskommunen/rådgiver 
for fagene transport og 
logistikk, opplærings-
kontoret og NLF. 
Rådgivere i videregå-
ende skoler vil også 

kobles på i prosjekt-
gruppen. Samarbeidet 

gjelder nye opplæringsmu-
ligheter innen transport. NAV 

og fylkeskommunen har allerede 
bestemt seg for å se nærmere på mulighe-
ter for utdanningsløp innen transport og 
ønsker å starte opp et løp allerede i 2022. 
NAV innrømmer at de ikke får frem 

Felles bedriftsmøte for å øke 
rekruttering i transportyrket

Rekruttering  
til bransjen er et  

voksende  
problem

JAN OVE HALSØY nlfvest@lastebil.no0
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kvinner i dette yrket og at det ligger et 
stort potensial her med hensyn til rekrut-
tering som drøftes videre i gruppen.

Skal finne gode sjåfører
Målet til prosjektet er å bidra til både 
kompetanse og å få yrkessjåfører raskt ut 
i jobb. Dette arbeides for gjennom tiltak 
som lønnstilskudd, privatistløp og praksis 
hos medlemsbedrifter. Gruppen er mot-
iverte til å «gønne på» videre og finne 
godt kvalifiserte folk.  NLF og TOK vil 
i tillegg gi veilederne på NAV bedre 
kunnskap om yrket slik at de blir mer 
treffsikre på de folkene de sender på sine 
informasjonsmøter. Det vil også bli laget 
korte motivasjonsfilmer til både veiledere 
og brukere hos NAV. Det er viktig å un-
derstreke at det er mange ressurssterke 
kandidater i NAV-systemet. Det finnes 
også gode ordninger for lærebedriftene. 
Det legges også opp til innspill fra med-
lemmene på møtet som vi tar med videre 
inn i arbeidet med rekruttering til bran-
sjen. 

Ny E16 Lærdalstunnel eller 
oppgradering av den gamle?
Lærdalstunnelen ble 
åpnet 27. november 2000 
av Kong Harald V, etter 
vel 5-års byggetid.

Tunnelen er 24,5 km lang og med det 
verdens lengste veitunnel. 

Som de fleste nok har fått med seg 
står vi fremfor en omfattende oppgra-
dering av tunnelen i henhold til For-
skrift om minimum sikkerhetskrav til 
visse veitunneler (tunnelsikkerhetsfor-
skriften).

Forskriftens formål er å sikre laves-
te tillatte sikkerhetsnivå for trafikanter 
i tunneler for å forebygge kritiske hen-
delser som kan sette menneskeliv, mil-
jøet og tunnelanlegg i fare. Forskriften 
skal også sikre at trafikanter har et 
minimum av vern i tilfelle ulykker. 
Forskriften gjelder tunneler med leng-
de over 500 meter i det transeuropeis-
ke veinettet (TERN) og på andre 
riksveier. Forskriften gjelder for tun-
neler som er i bruk, under bygging 
eller under prosjektering.

I henhold til forskriften skulle tun-
neler som omfattes av forskriften være 
ferdigstilt innen 30. april 2014, men 
med mulighet for forlenget frist på 
inntil 5 år på grunn av stort antall tun-
neler i Norge.

Så vi kan vel trygt slå fast at det 
«haster» med Lærdalstunnelen. For 
trafikantene vil prosjektet få en på-
virkning i 2023.

Fylkesordfører Jon Askeland (Sp) i 
Vestland og med flere har tatt til orde 
for et nytt tunnelløp i stedet for reno-
vering av dagens Lærdalstunnel. Flere 
mener at nytt tunnelløp blir marginalt 

dyrere enn en oppgradering av dagens 
Lærdalstunnel. Norges Lastebilei-
er-Forbund (NLF) har jevnlig møter 
med Statens vegvesen og prosjektle-
delsen for den forestående renoverin-
gen av Lærdalstunnelen. Det fore-
ligger ingen planer for nytt tunnelløp. 
Det finnes flere grunner til det, men 
hovedgrunnene er økonomi og tid. 
Planlegging av nytt tunnelløp vil ta 
inntil 7-8 år. Byggetiden kan ta ytter-
ligere 7-9 år. Prisen kan fort bli 8-10 
mrd. kroner. Dessuten vil man uansett 
måtte renovere den gamle Lærdal-
stunnelen. Alternativt må den settes 
ut av drift. 

For NLF er derfor søkelys rettet mot 
renovering av den gamle Lærdalstun-
nelen, og at næringstransportens in-
teresser blir ivaretatt på best mulig 
måte. Heldigvis er prosjektledelsen i 
Statens vegvesen av samme oppfat-
ning. Næringstransporten skal sikres 
gode og forutsigbare korridorer. Hvor-
dan dette skal gjennomføres i praksis 
er vi ikke i mål med pr. dags dato, men 
det innebærer bl.a.:

•   Bedre vintervedlikehold på alterna-
tive fjelloverganger vinterstid (Rv7 
Hardangervidda og E134 Hauke-
lifjell).

•   At Lærdalstunnelen kan gjenåpnes 
på nattestid på kort varsel dersom 
alternative fjelloverganger blir stengt 
grunnet uvær eller ulykker vinters-
tid.

Så vil en vurdere om Lærdalstunne-
len kan stenges helt i deler av sommer-
halvåret. Dette vil redusere arbeidspe-
rioden inne tunnelen vesentlig. Alt 
dette vil være på plass i god tid før 
renoveringen påbegynnes.

JAN OVE HALSØY nlfvest@lastebil.no0

Tema: Løse rekrutteringsutfor-
dringer, erfaring med NAV-kan-
didater, presentasjon av mulig- 
heter til din bedrift, krav til din 
bedrift og hvilke veier som fører 
til sjåføryrket. 

Sted og tid: Scandic Alexandra 
Molde mandag den 25. april  
kl. 18.00 – 21.00

Servering av middag kl 19.00 – 
20.00 (Gratis for medlemmer 
i NLF og TOK)

Gi bedriften din mer klarhet i 
hvilke veier som fører til rekrut- 
tering av yrkessjåfør: 
•   Praksiskandidat – fagbrev som 

voksen - NAV
•   Skoleveien (lærling/lærekandi-

dat) – Fylkeskommunen

Påmelding: 
alf@transportbransjen.no og 
hr@lastebil.no  
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Det hele ble markert ved at ordførerne i 
Stjørdal og Levanger, fyrte av den første 
salva ved tunnelåpningen. Den nye E6- 
strekningen blir på 19 kilometer der 12 
kilometer går i fem tunneler. De fem er 
Forbordsfjelltunnelen (6,1 km), Høg-
håmmårtunnelen (1,4 km), Ramshåmmå-
rtunnelen (1,8 km), Grubbåstunnelen 

(0,3 km) og Åsentunnelen (2 km). Det 
hele skal stå ferdig i 2027. Nye Veier sig-
nerte kontrakt med Hæhre Entreprenør 
AS om utbyggingen i desember 2021. 
Kontrakten har en verdi på ca. 5,6 milli-
arder kroner eksklusiv moms. Det skal bli 
godt å få kjøre på en trafikksikker E6 
forbi Langstein.

Startskuddet 
for Kvithammer – 
Åsen

I slutten av januar ble vi 
nok en gang vitne til hvor 
dårlig det står til med både 
jernbanen og vegen langs 
Stjørdalselva. 

Bilder av en jernbane som henger i løse 
luften og en Europaveg som er stengt 
grunnet ras og flom, har dessverre blitt 
et vanlig syn. Vi kan prise oss lykkelige 
over at det heller ikke denne gangen 
gikk menneskeliv tapt. Flaks vil vel 
mange si, når man vet at det ikke var 
lenge siden toget passerte rasstedet.

Den gangen man bygde veg og jern-
bane fra Stjørdal til svenskegrensen, 
var det nok naturlig at man valgte å 
følge dalbunnen langs Stjørdalselva. 
Lite visste man vel om klimaendringer 
og naturlig erosjon. Tidens tann har 
gjort sitt, og konsekvensen er at vi fer-
des med stor usikkerhet. Samtidig bru-
ker samfunnet stadig større ressurser 
på å reparere skader og bekjempe na-
turkreftene.

Det er nok mye som tyder på at kam-
pen mot naturkreftene ikke vinnes ved 
å flikke på verken Meråkerbanen eller 
E14. Det blir som med en gammel bil, 
til slutt koster det mer å reparere enn å 
kjøpe ny. Derfor er det på tide at man 
starter arbeidet med å bygge ny veg og 
jernbane mellom Stjørdal og svenske-
grensen. Ved å samordne veg og jern-
bane i ny felles trasé, vil man helt sik-
kert oppnå store besparelser, samtidig 
som man gjør beslag på mindre natur. 
En sikker og fremtidsrettet infrastruk-
tur mellom Norge og Sverige, er en for-
utsetning for å utvikle samarbeidet i 
regionen.

STARTSKUDD: Endelig er det klart for at tunnelarbeiderne kan bore seg gjennom Forbordsfjellet.

Den 23. februar var det markering av starten for arbeidet 
med E6 Kvithammer – Åsen. Selv om arbeidet har pågått 
noen måneder, så var det nå klart for komme i gang med 
Forbordsfjelltunnelen. 

Brann-
slukking 
koster

ROAR MELUM rm@lastebil.no0

ROAR MELUM rm@lastebil.no0
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Den 10. februar var Ther-
momax invitert til møte 
med Fylkets Trafikksik-
kerhetsutvalg (FTU). 
Daglig leder Tore Rødsten, holdt et 20 
minutters innlegg om hvordan de job-
ber med trafikksikkerhet i bedriften. 
Sjåførene er den viktigste kapitalen i 
bedriften og det er helt avgjørende at 
de involveres og tar ansvar for andres 
og egen sikkerhet. Det handler om å 
bygge en sikkerhetskultur. Selvsagt må 
man ha gode rutiner for drift og ved-
likehold av biler og utstyr. Det viser 
seg at hyppigere utskifting av materiell 
også gir lavere kostnader samtidig som 
at sikkerheten ivaretas på en bedre 
måte. Kursing og oppfølging av sjåfø-
rene prioriteres høyt, slik at de har de 
beste forutsetninger for å lykkes i job-

ben som ansvarlige sjåfører. Dette har 
også mye å si for trivselen hos de an-
satte. De siste årene har Thermomax 
opplevd at samarbeidet med COOP 
har styrket seg. Søkelyset har dreid 
mer over på gjennomføringsevne og 
sikkerhet, fremfor pris. Rødsten var 

også tydelig på at transportkjøperne 
har et ansvar når de kjøper transport. 
Det er ingen transportør som kan sub-
sidiere trafikksikkerhet og et seriøst 
arbeidsliv. Dette må kundene betale 
for.

Thermomax møtte FTU

MØTE: Tore Rødsten med støtte fra Vegard og Kjell.

Dugnad for 
færre skader
Den 17. januar var det duket for holdnings-
skapende arbeid med et av våre ANO-kurs. 
Som sagt så er holdninger og adferd en rød 
tråd gjennom hele utdanningen. Dette job-
ber vi med hver dag, slik at vi kan slå oss 
på brystet å si at vi har bidratt til en an-
svarlig transport. En del av dere kjenner 
nok til vårt tidligere program for skade-
forebygging, nemlig Dugnad for færre ska-
der (DFFS). Hos oss var det Kjetil Meaas 
som reiste rundt og besøkte bedrifter som 
slet med for mye skader. Disse fikk tilbud 
om DFFS som et ledd i å snu en negativ 
trend. I Trøndelag har vi tatt dette konsep-
tet og tilpasset dette til en egen modul som 
vi benytter på våre AMO-kurs. På denne 
måten ønsker vi å tilføre elevene viktig 
kunnskap som de tar med seg inn i jobben 
som yrkessjåfører.

Årsmøter
Da har vi gjennomført årsmøter i samtlige lokalforeninger. Det var utrolig 
godt å få treffe folk på normalt vis igjen. Det var mye å snakke om og ikke 
overraskende ble vinterdriften et hett tema. Man har vel aldri opplevd dår-
ligere vinterveger enn nå. 

Som kjent har vi i Trøndelag advart mot denne utviklingen gjennom flere 
år. Vi har kalt det en systemfeil. Det er derfor viktig å presisere at brøyte-
mannskapene står på, men at det er systemet de opererer innenfor, som er 
fullstendig feil. Dette vil vi selvsagt ta med oss videre i vårt arbeid. 

Ellers ble det gjennomført kurs i Forhandlinger og kontrakter på samt- 
lige årsmøter. Temaet og eksemplene som ble gjennomgått, skapte diskusjo-
ner og engasjement. Det var nok mange som kjente seg igjen i beskrivelsen 
av hvordan transportkjøperne opptrer i forhandlinger. Man kan ikke klandre 
dem for at de gjør jobben sin. Det er faktisk mye opp til oss selv. Vi må bli 
like gode som dem, enten ved å tilegne oss kompetanse om forhandlinger og 
kontrakter, eller rett og slett engasjere noen til å hjelpe oss. Det kan være lurt 
å ringe en venn.
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Tradisjonen tro var NLF på 
plass da utdanningsmessen i 
Alta ble arrangert. 

Rekruttering til sjåføryrket er en priori-
tert aktivitet i NLF, det er derfor glede-
lig at interessen for vår stand var stor. 
NLF og Transportfaglinjen ved Alta 
videregående skole har i mange år sam-
arbeidet med stand ved siden av hver-
andre og vi utfyller hverandre med in-

formasjon til besøkende. I Alta er det et 
stort transport- og maskinentreprenør-
miljø, dette merkes godt på interessen 
for faget når vi er på messen. Vi satser på 
å fylle klassen på transportfaglinjen til 
høsten. Gledelig å komme i gang igjen 
etter pandemien. 

Utdanningsmessen i Alta med godt besøk 
og stor interesse for Transportfag

Vellykket årsmøte i Vefsn
Den 9. februar avholdt Vefsn Lastebil-
forening sitt årsmøte på Fru Haugans 
Hotell i Mosjøen, 11 av 52 medlemmer 
var til stede.

Frank Brubakk ledet møtet og de 
tradisjonelle årsmøtesakene ble gjen-
nomført. Det var ingen innkomne sa-
ker.

Etter mange år som aktiv i lokalav-
delingen og i fylkesavdelingen har 
Karstein Larem bestemt seg for å over-
late arbeidet til yngre krefter. Karstein 
Larem har vært en markant skikkelse 
i NLF og vi må bare takke for hans 
engasjement for lastebilnæringen i dis-
se årene.

Valgresultatet er som følgende:
Leder: Frank Brubakk
Nestleder: Lars Roger Olsen
Styremedlemmer: Rune Øybakken,
Albert Nilskog.

ODD-HUGO PEDERSEN ohp@lastebil.no0
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Tunnel- 
utfordringer i Bø 
i Vesterålen
Det gjennomføres i disse 
dager et omfattende reha-
biliteringsarbeid på Rygge-
dalstunnelen i Bø i Vester-
ålen. 
Dette arbeidet har pågått en stund og 
det har versert mange rykter – spesielt 
om høydebegrensninger. Det har blitt 
lagt frem påstander om at det skulle 
monteres en tverrbom med makshøyde 
på 4,10 meter. Dette er ikke tilfellet. 
NLF har vært i kontakt med råden for 
samferdsel, Monica Strande, og hun 
har bekreftet at tunnelen ikke skal bli 

lavere enn tidligere. Vi har videre fått 
forslag fra Seksjonsleder Christian 
Forsmo om å etablere en høydebe-
grensning på 4,5 meter med under-
hengende varslingskjettinger.

Saken har vært omtalt i VOL.no, og 

synliggjør det engasjementet som næ-
ringsliv og politikere har i denne saken. 
Vi satser på at arbeidet blir ferdigstilt i 
henhold til planene og at normal tra-
fikk kan gjenopptas fra 2023.

NLF og MEF inviterte til 
felles informasjonsmøter om 
nye drift- og vedlikeholds-
kontrakter som snart lyses ut 
av Troms og Finnmark 
fylkeskommune. 

Møtene fant sted i Tromsø 1. februar og 
Sørkjosen og Alta 2. februar. Til sammen 
møtte vi ca. 40 medlemsbedrifter over 2 
dager, noe vi er svært fornøyde med. 

NLF og MEF har lenge jobbet mot fyl-
keskommunen for å få dem til å velge en 
strategi med mindre kontrakter, hvor våre 
medlemsbedrifter kan være direktetilby-
dere til Troms og Finnmark fylkeskom-
mune. Det er derfor gledelig at de i alle tre 
kontraktsområder som er Tromsø, Nord 
Troms og Alta har valgt å dele opp kon-
traktene i mange mindre og noen litt stør-

re hvor de fleste er helårskontrakter. Troms 
og Finnmark fylkeskommune var repre-
sentert på alle møtene og orienterte om 
kontrakter og inndeling av disse, samt krav 
som vil komme i kontraktene. 

MEF informerte om arbeidstidsbestem-

melsene og NLF så på økonomiske forhold 
rundt kontrakten.  Vi opplevde engasjerte 
medlemsbedrifter på alle møtene og håper 
at mange ser muligheten for å regne på 
disse kontraktene. 

Gode «brøytemøter» i Tromsø, Sørkjosen og Alta
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Tacho Online
– DITT KJØRE- OG HVILETIDSYSTEM

Tacho Online er i 
Norge KUN tilgjengelig 

for NLF-medlemmer
NLF tilbyr sine medlemmer et verktøy  

for nedlastning, oppfølging og håndtering  
av kjøre- og hviletidsdata gjennom  

Tacho Online.

Kr 288,- pr. bil/år* 
(kr. 144,- første år)

• Fritt antall sjåfører 

• Fritt antall brukere
 

*  Ved bruk av modem kommer  
det et tillegg for kjøp av modem  

og dataoverførsel

TACHO ONLINE

*  Krever montert Lommy Pro moden, 2.700,- pr. kjøretøy + montering på ditt 

lokale verksted. Korthotell for bedriftskort er en engangskostnad på 1,500,-

**  Krever montering av Teltonika FMB modem. Koster 800,- pr. kjøretøy.  

Skal tilkobles strømforsyning.

PRISER Tacho Fleet Fleet Fleet 
  Online  1*  2* 3**

Abonnement pr. kjøretøy/mnd. 24,- 89,- 179,- 95,-

Analyse av kjøre- og hviletid

Analyse av arbeidstid 

Automatisk utsending av bruddrapporter 

Avvikshåndtering av brudd 

Daglig nedlastning av sjåførkort 

Daglig nedlastning av kjøretøy 

Status kjøretid 

Status aktivitet 

Hastighet 

FMS data 

GPS-posisjon i kart hvert 30. sekund

Lommy Fleet app

Geografiske soner i kart

Tacho Online er din IT-løsning for analyse og rapportering 
om brudd på kjøre- og  hviletid, og arbeidstid. Vi samler 
inn og lagrer dataene dine fra sjåførkortet og fartsskri-
veren for å gi deg et oversiktlig og brukervennlig verktøy, 
slik at du er godt forberedt på neste bedriftskontroll. Med 
Tacho Online har du også en løsning for å føre timelister 
basert på informasjon fra skriveren. Hvis du vil spare tid 
og penger, er Tacho Online løsningen for deg.



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



Jubilanter:

60
19.03

Resad Bajramovic, 3120 Nøtterøy
60-åringen startet å kjøre en Iveco betongbil i 1981, og har i dag to biler og henger. Det går stort sett i TIP-kjøring.
Når jubilanten ikke er på jobb, er det jakt og fiske han helst holder på med.

70

75

70

29.03

24.09

10.03

John-Erik Kjettorp, 3154 Tolvsrød
Jubilanten begynte lastebilkarrieren i 1975 for Gartnerhallen i en Bedford. Etter en del år som megler satset han 
selv med kjøring på kontinentet. Det ble etter hvert mye kjøring av farlig gods, og 70-åringen har i dag 15 biler 
som i all hovedsak kjører ADR. Kjettorp har vært med i NLF lokal- og fylkeslag siden 2000-tallet, og sitter i 

faggruppene for ADR og varebil. Hobbyen hans har også med bil å gjøre, han samler nemlig på VW-modellbiler.

Nils Fredrik Nilsen, 5179, Godvik
Jubilanten starter å kjøre lastebil for 52 år siden. Han kjørte da fisk til kontinentet i en Scania 76. 75-åringen er 
fortsatt aktiv med en bil, og er opptatt av å fremme bedre vilkår for de som jobber i lastebilnæringen. Han har i 
mange år brukt av sin tid til veldedig arbeid, og har kjørt over 70 hjelpesendinger til Moldova. Jobb og hobby er to 

sider av samme sak, reising og biler tar opp mye av tiden.

Svenn Harald Rønaas, 2016 Frogner
Rønaas kan se tilbake på en lang karriere med tipp- og anleggstransport som hovedgesjeft. Han begynte kjøringen 
i 1974. Jubilanten har fortsatt en lastebil, men har nå tredd over i pensjonistenes rekker. 70-åringen har sittet i 
flere verv. I Lillestrøm og omegn Lastebilforening var han nestleder fra 2005 til og med 2013, og leder fra 2014 til 

og med 2018. Oslo og Akershus fylkesstyre var han varamedlem fra 2005 til og med 2013, og styremedlem fra 2014 til og med 
2018. MC, dans og pistolskyting er hobbyene jubilanten liker å holde på med. Han ble tildelt honnørplaketten i NAF i 2021, der 
han har vært medlem siden 1974.

NLF-appen er sjåførens brukerflate inn  
mot NLF nettsides (lastebil.no) tekniske  
løsninger. I NLF-appen får du blant annet 
tilgang til bedriftens biler, ansatte, med-
lemskort, KMV sjekklister og Tacho  
Online bruddrapportering.

Last ned NLF- 
appen på App Store 

eller Google Play

NLF-appen
– for alle NLF-sjåfører 
og andre ansatte
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90 år
11.  Leif Kvås, 3855 Treungen

85 år
27.  Olav Rivenes, 5260 Indre Arna

80 år
28.  Otto Berg, 2340 Løten

75 år
10.  Finn Skurve, 4331 Ålgård
11.  Tor Heggelien, 3630 Rødberg
11.  Karl Johan Halle, 7510 Skatval
19.  Steinar Engjom, 2651 Østre Gausdal
20.  Johnny Bråthe, 1739 Borgenhaugen
23.  Åge Søgård, 2337 Tangen
30.  Øystein Beck, 1621 Gressvik

70 år
1.  Einar Laukelid, 3890 Vinje
10.  Svenn Harald Rønaas, 2016 Frogner
13.  Nils Odne Urdal, 4634 Kristiansand S
15.  Jan Neri Kjeldsen, 3739 Skien

22.  Jarle Sande, 6823 Sandane
26.  Lars Borten, 7234 Ler
29.  John-Erik Kjettorp, 3154 Tolvsrød

60 år
4.  Geir Madla, 4042 Hafrsfjord
5.  Kjell Arne Ellingsen, 5420 Rubbestadneset
6.  Jan Westgaard, 7502 Stjørdal
6.  Sigurd Onstad, 2910 Aurdal
13.  Helge Berg, 3712 Skien
19.  Hans Erland Jahr, 2034 Holter
19.  Resad Bajramovic, 3120 Nøtterøy
22.  Bjørn Halvard Dahlen, 3960 Stathelle
27.  Mai Sissel Olsen, 1723 Sarpsborg
29.  John Henrik Morgenlien, 2019 Skedsmokorset

50 år
15.  Inge Nyberg, 3949 Porsgrunn
20.  Rune Hjellnes, 7520 Hegra
21.  Kjell Mietinen, 9800 Vadsø
23.  Jan Vidar Torsberg, 3825 Lunde
27.  Herman Hermansen, 3825 Lunde

85 år
30.  Bjørn A Frenning, 2335 Stange

75 år
2.  Asbjørn Nordås, 3070 Sande i Vestfold
8.  Tore Korntorp, 2266 Arneberg
8.  Ragnar Hansen, 2114 Disenå
12.  Gunnar Nicolaysen, 2151 Årnes
19.  Erling Berg, 6196 Norangsfjorden
20.  Finn Bakaas, 2390 Moelv
25.  Oddmund Høyer-Ursin Jeppesen, 1925 Blaker
29.  Nils-Fredrik Nilsen, 5179 Godvik

70 år
4.  Leif Håkon Haldsrud, 2870 Dokka
7.  Hallstein Halvorsen, 5227 Nesttun
13.  Stein Stormoen, 2450 Rena
16.  Arvid Gjerde, 6315 Innfjorden
17.  Knut Ivar Hansen, 4821 Rykene
18.  Halvor Småøien, 7232 Lundamo

18.  Kai Lindemark, 1892 Degernes
18.  Ingar Wangen, 1455 Nordre Frogn
18.  Arild Oftedal, 4333 Oltedal
30.  Torbjørn Voldheim, 2870 Dokka

60 år
1.  Egil Nome, 4532 Øyslebø
10.  Bjørn Olav Nilsen, 7081 Sjetnemarka
11.  Henry Damsgård, 4350 Kleppe
14.  Kjetil Knudsen, 4110 Forsand
16.  Maarten Beck, 2850 Lena
20.  Knut Hansen, 9042 Laksvatn

50 år
5.  Kåre Olav Tomren, 6393 Tomrefjord
7.  Kim Eeg, 1900 Fetsund
12.  Jan Tore Paulsen, 1925 Blaker
17.  Cato Hegna, 3482 Tofte
23.  Odd-Erik Grønning, 7241 Ansnes
24.  Thor Gundersen, 2317 Hamar

Fødselsdager i mars

Fødselsdager i april
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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@jekra.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@jekra.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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Alltid tilgjengelig, 
uansett hvor dagens 
arbeidsplass blir.

Les mer på Telenor.no/bedrift
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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.


