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7 tips for bedre  
drivstofføkonomi
Økte kostnader for norske transportører får store konsekven-
ser for bransjen. Kontraktoppdrag som utføres i dag kan ha 
vært inngått for lenge siden og dermed føre til å uforutsette tap 
og lavere lønnsomhet. For å minimere drivstofforbruket er det 
flere grep du selv kan ta. Her er noen enkle tips:

Sjåføren - din viktigste investering
1 Reduser tomgangskjøringen.  

Stopp motoren så fort anledningen byr seg.

2 Senkes farten fra 90 til 80 km i timen kan du spare 10% 
drivstoff. Kontinuerlig fokus på optimal kjørestil gir også 
store besparelser (både med tanke på slitasje og forbruk).

3 Daglig kontroll av bilen og verkstedtilsyn. Er spoileren 
optimalt justert? Er dekktrykket riktig? Står aksler rett?

4 God kommunikasjon mellom ledelse/bilansvarlig og sjåfør. 
Positiv dialog og nødvendig informasjon kan resultere i store 
besparelser.

5 Sett av tid til Scanias «sjåførtips» på YouTube. Der publiserer 
vi aktuelle videoer med tips samt informasjon om nye 
produkter og tjenester.

6 Benytt bilens sjåførstøttesystem aktivt.

7 Opplæring gir en gjennomsnittlig reduksjon av 
drivstofforbruk på opp mot 10 % (basert på data fra over 
50 000 opplærte førere). Scania har et opplæringsprogram 
som hjelper sjåføren mot å yte sitt beste. Kontakt ditt lokale 
Scania-anlegg for mer informasjon.

Les mer på Scania.no
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Nå kommer endelig innføringen av mobilitetspakken i norsk rett. Det har vært en lang og 
hard kamp der NLF sammen med søsterorganisasjoner over hele Vest-Europa de siste 6–7 
årene har stått på for å få et regelverk som næringen kan leve med. Det lykkes vi med, og 
vi kan derfor notere oss en av våre største seiere noensinne.

Saken er et godt eksempel på hvor vanskelig og langvarig slike prosesser er. Det som for 
en lastebileier i Norge er en åpenbar sak, er for andre det stikk motsatte. Da er det knall-
hardt politisk lobbyarbeid som skal til. Og en uendelig masse med tålmodighet. For her er 
det mange som skal bli enige!

Arbeidet med mobilitetspakken har egentlig pågått mye lenger enn den tiden det har 
tatt å behandle selve forslagene. I årene forut for kommisjonens forslag foregikk det om-
fattende prosesser der sterke kref ter ville gå stikk motsatt vei – nemlig full liberalisering.  
Fritt frem for alle å kjøre gods hvor som helst innenfor hele EU/EØS-området. Det hadde 
ødelagt norsk godstransportnæring. 

Heldigvis ble det stoppet og EU-parlamentet fikk etter hvert et flertall av politikere som 
forstod at så lenge lønns- og kostnadsnivået i Europa er så forskjellig som det er, så kan 
heller ikke adgangen til å utøve transport være uregulert. Det ville være det samme som 
å be lavprislandene i øst om å komme hit og hente pengene våre. Med lastebil.  

Så lenge kostnadsnivået, skattenivået og arbeidskraf tkostnadene er så ulikt – og myn-
dighetsviljen til å håndheve et regelverk like ulikt – må en ha strenge regler. Vel og merke 
regler som håndheves. Uten ressurser til håndheving blir alt bare en papirtiger som ingen 
bryr seg om. 

Nå får vi gode regler. Det blir innstramninger i kabotasjereglene med en «frysperiode» 
på fire dager mellom kabotasjeperiodene, tilrettelegging for hjemreise for sjåføren hver 
fjerde uke og «hjemreise» for lastebilen hver åttende uke. I tillegg skal de nye fartsskriver-
ne også brukes til å kontrollere både regler om kabotasje og arbeidstid, i tillegg til gren-
sepasseringer. Nye regler om minstelønn kommer også. 

Det blir vanskeligere å være kjeltring. Heldigvis. Dessverre er verden slik at de useriøse 
aktørene vil fortsette å lete etter smutthull de kan utnytte for å skumme fløten av et  
attraktivt godstransportmarked. Derfor er det avgjørende at de politikerne som nå vedtar 
innføring av mobilitetspakken i norsk rett også vedtar å sette av nok ressurser til at regle-
ne kan håndheves. Uten nok penger til nødvendig utstyr og folk i kontrolletatene blir 
dette bare et slag i luf ten. 

Vi skal unne oss et øyeblikk for å feire en viktig seier, men kampen er på ingen måte over. 
Det er nå den virkelig begynner. 
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Hjelseth Transport har 
valgt å ta deler av NLF- 
skolen og har nylig gått 
gjennom kalkylekurs og 
opplæring i Tacho online. 
Daglig leder i Hjelseth Tran- 
sport, Lena Hjelseth, er glad 
for å se at NLF har mye å 
tilby også små og mellom- 
store bedrifter, ikke bare de 
store.

Bjørn Hjelseth startet for seg selv i 1985 og 
har erfaring med å kjøre spesialtransport 
og frakte gravemaskiner siden 1977. Sene-
re ble det opprettet AS og ble til Hjelseth 
Transport AS som er en familiebedrift.

Sønnen, Knut Anders, begynte som 
lærling sommeren 2000 og samme året 
ble Hjelseth Transport AS NLF-medlem.

Etter den tid har årene gått, og i dag er 
det datteren til Bjørn, Lena Hjelseth, som 
har tatt over som daglig leder. Det har 
hun nå vært i sju år, mens broren, Knut 
Anders Hjelseth, er eier og styreleder.

– Selv om vi har vært medlem i NLF i 
over 12 år, er det først de siste årene vi 
virkelig har tatt i bruk medlemskapet vårt 
skikkelig, forteller Lena Hjelseth, til 
NLF-Magasinet.  

Følge ekstra med
Hun forteller videre at den siste tiden med 
ekstreme dieselpriser også har fått dem til 
å følge ekstra med.

– Da dieselprisene gikk i taket måtte vi 
snu oss litt raskt om, og da har det vært fint 
å kunne logge seg inn på NLF og lese  
artikler og følge med på dieselprisene. Vi 
får i tillegg en del e-poster om med-
lemsmøter og kursing, og nå har vi vært 

– Å kjøre lastebil er en livsstil, men man 
kan ikke overse en fornuftig drift a v den grunn 

Bli med Hjelseth Transport på NLF-skole:

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0

TOK OVER: Lena Hjelseth har vært daglig leder i Hjelseth Transport i syv år, mens broren, Knut Anders Hjelseth, er eier og styreleder.               Foto: Privat
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– Å kjøre lastebil er en livsstil, men man 
kan ikke overse en fornuftig drift a v den grunn 

med på livesendinger og så bestemte vi oss 
for å melde oss på kurs, forteller Hjelseth. 

Akkurat nå er det kalkyler og dieseltil-
legg som det er viktig å henge med på. 

– Dette har selvsagt alltid vært viktig 
for oss, men nå har det brått blitt enda 
viktigere å sette seg inn i dette skikkelig, 
mener Hjelseth.  

Hjelseth Transport er en liten bedrift 
med fire biler, og den daglige lederen leg-
ger ikke skjul på at også de er bekymret 
for de økende drivstoffprisene. 

–  Nå er det viktig for alle, store eller 
små, å følge med og henge med på diesel-
tillegg og å justere dieselkosttillegget på 
en fornuftig måte. Det å kunne vise til 
faktiske tall er avgjørende for å ha gode 
argumenter å slå i bordet med overfor 
kundene. Det er derfor viktigere enn  
noensinne å ha full kontroll over driften 
på alle plan, forteller Hjelseth.  

– Viktig også for de små 
Dette er en av grunnene til at Hjelseth 
Transport valgte å delta på kalkylekurs, 
og ikke minst å implementere Tacho 
Online for å få en bedre oversikt over 
kjøre- og hviletidsdataene sine. 

Hun forteller videre at de har hatt et 
inntrykk av at NLF kanskje har vært 
viktigst for de større medlemsbedrifte-
ne, men dette har endret seg nå.   

– Vi har vært på mange møter med 
NLF hvor det har blitt snakket varm om 
Tacho online, og vi har nå forstått at 
dette er absolutt også noe de mindre  
bedriftene bør vurdere. Vi har ikke tatt 
så mye tak i det, for vi har tenkt at det-
te ikke angår oss, og at dette er noe vi 
klarer selv, men vi ser at det er et godt 
og hensiktsmessig system som flere kan 
bruke. Spesielt i den tiden vi er 
inne i nå, forklarer Hjelseth.

NLF-SKOLEN

TOK OVER: Lena Hjelseth har vært daglig leder i Hjelseth Transport i syv år, mens broren, Knut Anders Hjelseth, er eier og styreleder.               Foto: Privat
HAR LASTEBILSERTIFIKAT: Lena Hjelseth har både lastebilsertifikat og yrkessjåførkompetanse. Hun synes det er viktig å 
ha forståelse for den jobben som gjøres selv om hun ikke kjører egen fast rute.  
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– God veiledning 
Nå er hun spent på veien videre og på 
hvordan det vil fungere å få systemet opp 
og gå. 

– Vi jobber med å få overføre alle våre 
systemer inn i Tacho online, og å få syn-
kronisert alt som skriverne i bilene og 
HMS-systemene våre inn i dette. Vi  
gleder oss til å komme skikkelig i gang, 
og ikke minst til å starte med KMV  
(lastebiltransportens bransjestandard), 
forteller Hjelseth.  

Hun er derfor glad for at hun valgte å 
benytte seg av deler av NLF-skolen, og 
ser frem til fortsettelsen.   

– Vi var heldige og var med på et kurs 
hvor det bare var oss som deltakere. Da 
fikk vi god veiledning og et kurs som 
kunne rette seg direkte inn mot vår  
bedrift, forteller Hjelseth. 

Reelle tall 
Hun regner med å få videre oppfølging i 
tiden som kommer. Spesielt er hun for-
nøyd med resultatene som kom ut av kal-
kylekurset.   

– Det som er greit er at vi får bruke vårt 
eget regnskap inn i kalkylene, og det som 
kommer ut på den andre siden er 
faktiske tall. På den måten 
får vi se hva det reelt kos-
ter per dag, per bil, per 
timer og per døgn. 
Nå skal det sies at 
for vår del stemte 
beregningene gan-
ske godt overens 
meg våre egne tall, 
men det var fint å få 
det bekreftet, forklarer 
Hjelseth. 

Resultatet er, uavhengig 
av metode, at det ikke er mye 
man sitter igjen med. 

– Viktigheten av å få med alle tillegge-
ne er derfor viktig for å se de faktiske 
kostnadene. Jeg tror at veldig mange ikke 
har den fulle oversikten, og opererer med 
priser som man over lang tid har satt, og 
det fører til at det de tror de sitter igjen 
med, ikke stemmer helt. Derfor mener 
jeg mange andre også kunne ha nytte av 
disse kalkylekursene, sier Hjelseth.  

Hun sier at det uten tvil er de galop- 
perende dieselprisene som har ført til et 

hopp som har snudd tilværelsen opp ned 
for mange bedrifter.  

– Er man først medlem av NLF, bør 
man benytte seg av alle de tilbude-

ne som finnes. Det er et kost-
bart medlemskap, spesielt 

for oss som er en liten 
bedrift, så da er det 
nyttig å ta i bruk de 
tilbudene som tilbys 
for å skaffe seg den 
informasjonen man 
trenger, og å be om 

råd og hjelp når man 
trenger det, mener 

Hjelseth.  

En livsstil for mange 
Videre forteller hun at det å drive med 
lastebil er for mange en livsstil.

– Når det er en livsstil, og har en liten 
bedrift, er søkelyset på driften og kunde-
ne og oppdragene ekstra viktig. Man må 
derfor sette seg inn i tall og fakta. Dette 
tror jeg er viktig for NLF å i større grad 
formidle til sine medlemmer, og vise dem 
hva som finnes av tilbud, og vise dem at 
det ikke er så komplisert som mange  
kanskje tror at det er, sier Hjelseth.  

Hun påpeker viktigheten av å vise folk 

at små enkle grep kan utgjøre en stor for-
skjell. 

– Det er viktig at NLF ikke kompliserer 
det for mye og det er viktig å vise at det er 
systemer som ikke tar mye tid å sette seg 
inn i. Vi som driver i det små, er ofte ute 
på veien selv, og vi har ikke all verdens av 
tid til å bruke på kurs og opplæring. Det 
må derfor gjøres enkelt og lystbetont,  
mener Hjelseth. 

Lena er oppvokst i en transportfamilie. 
Selv har hun tatt lastebilsertifikat og 
YSK.

– Nå er det faren min, Bjørn og min bror, 
Knut Anders og vår kjekke sjåfør Rune 
Gamlemshaug, du møter ute på veien. Det 
er likevel viktig å vite hva det dreier seg om. 
Jeg tok derfor sertifikatet for å kunne bidra 
når det trengs, men mest for forståelsen for 
å jobbe bedre med det administrative  
planet. Jeg deler kontor sammen med min 
mor, Reidun, som hjelper til med fakture-
ringen, forteller Hjelseth. 

Hun forklarer at man lærer seg å være 
fleksibel. Jeg kan sitte på kontoret i 
Brattvågen og i neste øyeblikk på en  
hastetur eller følgebiloppdrag med vare- 
bilen. Ingen dager er like, og det er derfor 
jeg trives så godt i denne jobben, avslutter 
Hjelseth. 

FAMILIEBEDRIFT: Bjørn Hjelseth startet for seg selv i 1985 og har erfaring med å kjøre spesialtransport og frakte 
gravemaskiner siden 1977. Senere ble det opprettet AS og ble til Hjelseth Transport AS som er en familiebedrift.

– Jeg er spesielt  
fornøyd med resultatene 

som kom ut av  
kalkylekurset

Bli med Hjelseth Transport på NLF-skole:
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Vi er et landsdekkende team med bred kompetanse til 
å gjøre din hverdag enklere. For mer informasjon, ta kontakt med din lokale 

NLF-ekspert:

Kontakt oss for finansiering!



Circle K forklarer: 

Mange tror kanskje at 
distributørene av drivstoff, 
som Circle K, tjener store 
penger om dagen på grunn 
av de høye dieselprisene, 
men det er langt fra sann-
heten. Nå forklarer de hvor-
dan drivstoffprisene formes 
og blir til. 

Er det en ting som 
berører transport-
bransjen om dagen, 
så er det drivstoffpri-
sene. Bransjene har 
kommet i en likviditetskri-
se, som skaper store utfordrin-
ger. Chris Gregers, senior Key Account 
Manager for NLF-avtalen i Circle K, og 
Anders Kleve Svela, kategorisjef drivstoff 
i Circle K, forsøker å forklare hvordan 
dieselprisen er satt sammen. 

Flat margin
Som en tommelfingerregel sier man gjer-

ne at drivstoffprisen 
består av 60 prosent 

avgifter, 30 prosent 
råvarekostnad, og 10 

prosent margin til driv-
stoffleverandøren. 

Da er det lett å tro at økte 
priser fører til økt margin. Slik er det 

ikke, forteller de to Circle K-representan-
tene.

– Vår margin er absolutt, og ikke pro-
sentuell. Det som har skjedd den siste 
tiden er at produktkostnaden for drivstoff 
i de internasjonale råvaremarkedene har 
økt kraftig. Dette har skjedd som en  
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– Derfor er dieselprise ne så høye nå 

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0

Kun staten  
som tjener  

penger
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følge av krigen i Ukraina og at russisk olje 
i praksis er borte fra det internasjonale  
oljemarkedet, forteller sier Anders Kleve 
Svela, som er kategorisjef drivstoff i Circle 
K. 

Russisk olje blir god diesel
Vider forklarer han at den russiske oljen 
er spesielt godt egnet til å lage diesel. 

– Når denne oljen er borte fra marke-
det, har det også blitt mindre diesel til-
gjengelig. Dette har ført til en større pris-
oppgang på diesel enn bensin, noe som 
igjen har ført til at vi nå har høyere  
dieselpriser enn bensinpriser i Norge, sier 
Svela.

Han minner samtidig om at den svært 
høye aktiviteten i verdensøkonomien,  
allerede før krigen i Ukraina, presset  
råvareprisene (og blant dem drivstoff- 
prisene) oppover.

– Med oppgangen i innkjøpsprisen på 
diesel har produktkostnadens andel blitt 
høyere enn de «vanlige» 30 prosentene. 
Den siste tiden har det derfor vært mer 
riktig å si at produktkostnaden utgjør 
omtrent 40 prosent av prisen og avgiften 
rundt 55 prosent, forteller Svela.  

– Kun staten som tjener på at 
pumpeprisen stiger
– Ettersom vårt marginmål er fast i øre 
per liter, så tjener ikke vi noe ekstra på at 
pumpeprisen går opp. Det er kun staten 
som tjener på at pumpeprisen går opp. De 
eneste som kan gjøre noe som virkelig 
monner på drivstoffprisene er politikerne, 
forteller Svela.

Vider forklarer han at den totale avgif-
ten på diesel, som er satt sammen av både 
veibruksavgift og CO2-avgift, er på godt 
over fem kroner per liter. I tillegg kom-
mer momsen på 25 prosent (den kan jo 
medlemmene trekke fra). 

– Det vil si at over ti kroner av hver liter 
man kjøper går rett til staten. Hvis poli-
tikerne virkelig vil hjelpe de som sliter 
med drivstoffprisene, må avgif-
tene ned, poengterer Svela.

– Derfor er dieselprise ne så høye nå 
PRISØKNING: De fleste som ferdes langs veiene ser at 
prisene i masten varierer mye. Dette skyldes lokal 
priskonkurranse med nærliggende stasjoner. Foto: 
Jamieson Pothecary

KUN STATEN SOM TJENER PENGER: 
– Ettersom vårt marginmål er fast 
i øre per liter, så tjener ikke vi noe 
ekstra på at pumpeprisen går opp. 
Det er kun staten som tjener på at 
pumpeprisen går opp, sier Anders 
Kleve Svela, kategorisjef drivstoff i 
Circle K.
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Circle K forklarer: 

Slipper unna priskonkurranser
De fleste som ferdes langs veiene ser at 
prisene i masten varierer mye. Dette 
skyldes lokal priskonkurranse med nær-
liggende stasjoner. 

– Heldigvis slipper truckerne å forhol-
de seg til slike priskonkurranser. Truc-
kerne eller medlemmer av NLF, får 
nemlig det som kalles truck-prisen. Det 
er en egen listepris som settes, hvor man 
har en god rabatt, i tillegg til beste pris-
garanti, forteller Chris Gregers, senior 

Key Account Manager for NLF-avtalen 
i Circle K. 

Det betyr at NLF-medlemmene alltid 
får den beste prisen mellom truckpris 
minus rabatt, og den lokale stasjonens 
pumpepris. 

– I praksis er prisen i prismasten kun 
interessant for truckerne dersom den er 
lavere enn truckprisen minus rabatt. På 
den måten sikrer vi at truckerne alltid får 
den prisen som er lavest, avslutter Chris 
Gregers.

TRUCK-PRIS: 
– Heldigvis slipper 
truckerne å forholde 
seg til priskonkurran-
ser. Truckerne eller 
medlemmer av NLF, 
får nemlig det som 
kalles truck-prisen, 
forteller Chris 
Gregers, senior Key 
Account Manager for 
NLF-avtalen i Circle K. 
Foto: Jamieson 
Pothecary

Med de høye dieselprisene 
vet vi at antall dieseltyverier 
og kortsvindel øker. Det 
later til å være en høy kor- 
relasjon mellom disse.  

Chris Gregers, senior Key Account  
Manager for NLF-avtalen i Circle K, 
forteller til NLF-Magasinet at de ser en 
økning i dette problemet for tiden. 

– I det siste har flere av våre kunder og 
NLFs medlemmer hatt innbrudd i sine 
biler hvor kort og kode har blitt stjålet.  
I de aller fleste tilfellene dreier det seg 
om at de har oppbevart koden sammen 
med kortet, og opplevd at det har vært 
innbrudd i førerhuset på lastebilen, for-
teller Gregers.  

Nå ber han alle som kjører lastebil på 
veiene om å være ekstra oppmerksom på 
dette.  

 – Det som skjer er at kortene som har 
blitt stjålet blir kopiert og misbrukt. Vær 
derfor ekstra oppmerksom på dette for å 
unngå at det skjer med dine biler, under-
streker Gregers. 

Her er noen av grepene Circle K 
anbefaler for å forhindre tyveri fra 
bilene dine: 
•   Oppbevar aldri kort og kode sammen 

og spesielt ikke i bilen! Kortet er et 
verdipapir pålydende det kjøpetaket 
som ligger i kortet. 

•   Følg med på transaksjonene i Circle 
Ks online Kundeportal, og meld 
straks fra dersom du oppdager unor-
male transaksjoner. I kundeportalen 
kan du enkelt spore transaksjonene fra 
din PC eller mobil. 

•   Bytt gjerne til 2-kortsløsning. Ring 
vår kundeservice på 22962500 så  
hjelper vi deg. 

•   Endre PIN-koden til selvvalgt kode i 
Kundeportalen 

•   Dersom du må dele PIN-kode med 
andre, send koden på SMS til motta-
keren. Har du sporadisk innleide  
sjåfører, så sett ny kode etter bruk 
Gregers forteller ay Circle K har tatt 

flere grep i det siste, for å bedre situa- 
sjonen.  

– På ubetjente stasjoner som man ser 
at kjeltringene har benyttet, har det blitt 
installert kamera. Circle K har også fått 
godkjennelse fra Politiet til å oppbevare 
opptakene i 30 dager, istedenfor for syv 
dager som er det vanlige, forklarer  
Gregers.

Videre forteller han at Circle K også 
har installert «skimming prevention» på 
flere terminaler, og installert kontaktløs 
betaling ute på pumper og installert 
deksel over flere av kortterminalene, slik 
at det ikke går an installere «spionkame-
ra» uten at det oppdages. 

– Circle K har også fått flere sikrere 
metoder å betale med nå slik som Mobil 
betaling. Etter hvert rulles også «Pay by 
plate» ut. I tillegg kan man via kunde-
portalen blant annet legge inn alarmer, 
slik at de blir varslet i henhold til de 
kravspekk kunden har valgt, opplyser 
Gregers. 

Han har likevel en klar beskjed til alle 
lastebilsjåfører og eiere.

– Ikke legg kort og kode igjen i bilen, 
det er det absolutt viktigste, sier Gregers.  

Nå øker dieseltyveriene: – Ikke 
oppbevar kort og kode på samme sted!

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0

FAKTA:

Her er andre fordeler ved 
bruk av kundeportalen: 
•   Full kortkontroll: Administrer alle 

kortaktiviteter i sanntid. Full kontroll og 
sikkerhet. Aktivere mobilbetaling 

•   Fleksibel PIN: Tilbakestill PIN umiddelbart. 
Ingen ventetid og ingen sjåfører som står 
fast 

•   Kreditt / balanse: Få en enkel oversikt over 
kreditt og balanse i sanntid 

•   Fakturaer: Se, søk og last ned alle dine 
fakturaer fra portalen 

•   Rapporter: Drivstoff, sjåfør og kjøretøys-
rapporter tilpasset dine behov 

•   Én kundeportal: Alt du trenger i én portal 
som er lett å bruke 

•   Mobiltilpasset portal: Tilgang på alle dine 
enheter når som helst, hvor som helst 

  Logg inn eller registrer deg i kundeportalen 
på: circlek.no/bedrift/kundeportal 



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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Tunge kjøretøy står for en betydelig andel 
av klimagassutslippene i Osloregionen og 
det er nødvendig med overgang til fossil-
frie kjøretøy for å nå målet om å redusere 
klimagassutslippene med 95 prosent 
innen 2030. 

Oslo skal bli en pilotby for utslippsfri 
tungtransport, og omstillingen har 
allerede startet. En slik over-
gang er derfor helt avhen-
gig av at transportbran-
sjen kjenner til de ulike 
virkemidlene som 
planlegges av kom-
munen, fylkeskom-
munen og andre. 

– Med de riktige 
virkemidlene kan 
Oslo og Viken klare en 
grønn omstilling som 
både kutter klimautslipp og 
kostnader, mener Petter N. 
Christiansen, klimarådgiver og prosjekt-
leder for Oslo kommune ved Klima- 
etaten. 

Må få ut informasjon 
Nå er målet videre å få ut informasjon slik 
at transportbransjen kan se på ulike mu-
ligheter og støtteordninger for å komme 

videre med det grønne skiftet. Dette  
gjøres gjennom kommunens nye nettside 
fossilfrilastebil.no.

– Klimastrategien til Oslo sier at  
utslipp fra tunge kjøretøy er en av våre 
største utfordringer, forteller Christiansen 
til NLF-Magasinet.  

Han påpeker at selv om det har kom-
met lastebiler som går på elek-

trisitet, hydrogen og bio-
gass, så er de fremdeles et 

stykke unna mål. 
– En av de største 

utfordringene er å få 
det til å fungere for 
alle i segmentet, og 
spesielt for de små og 

mellomstore selskape-
ne. Mange transport- 

selskaper har færre enn ti 
biler, og det er ofte ikke vel-

dig mye tid til å sette seg inn i 
støtteordninger, klimakrav og hjelpemid-
ler, forteller Christiansen. 

Skal tette kunnskapshullene 
Nå er Oslo kommune, i samarbeid med 
Viken fylkeskommune i gang med en 
kampanje for å heve kunnskapsnivået i 
bransjen.

– Behovet for denne kunnskapen er  
varierende blant aktørene, men gjennom 
ulike virkemidler ønsker vi å hjelpe tran- 
sportbransjen til å forstå hvilke drivstoff 
som prioriteres i Oslo og Viken, hvilke 
virkemidler for overgang til fossilfri 
transport som kommer og hvilke støtte-
ordninger som finnes, understreker 
Christiansen. 

Målet er at prosjektet skal bidra til at 
budskapet fra Oslo og Viken blir mest 
mulig samstemt, for å gjøre det lettest 
mulig for tungtransportaktørene. Det 

En slik overgang er avhengig av at transportbransjen 
kjenner til de ulike virkemidlene som planlegges av kom- 
munen, fylkeskommunen og andre. Derfor samarbeider nå 
Oslo kommune og Viken fylkeskommune om å hjelpe  
transportbedrifter over på fossilfrie alternativer. 

– Det skal lønne seg å 
velge nullutslipp og biogass

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0

Oslo skal bli en  
piolotby for utslippsfri 

tungtransport
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skal lønne seg å velge nullutslipp og  
biogass i Oslo, og aktørene som omstiller 
kjøretøyparken skal premieres. 

– Fossilfrilastebil.no-kampanjen for- 
søker først og fremst å redusere barrieren 
med manglende kunnskap om hvilke krav 
som stilles til omstilling av kjøretøypar-
ken både på lokalt, nasjonalt og europeisk 
nivå. Det kommer til å skje mye de neste 
åtte årene fram mot 2030, og det bør 
transportbransjen og særlig små og mel-
lomstore bedrifter være rustet for, sier 
Christiansen.  

Skal lønne seg å velge utslippsfritt 
De ønsker derfor å tilby bransjen så god 
og oppdatert informasjon som mulig om 
økonomi, tilskuddsordninger, lade- og 
fyllemuligheter og ulike kjøretøymodel-
ler, slik at de selv kan ta gode avgjørelser 
om hvilke lastebiler de investerer i.  

– Når det er sagt, så vil det trolig kom-
me stadig sterkere virkemidler fra politi-
kere både lokalt og nasjonalt for å fremme 
overgangen vekk fra fossil diesel. De som 
har tenkt på omstilling tidlig 
vil sannsynligvis komme godt 

– Det skal lønne seg å 
velge nullutslipp og biogass

OMSTILLING: – Med de riktige virkemidlene kan 
Oslo og Viken klare en grønn omstilling som både 
kutter klimautslipp og kostnader, mener Petter N. 
Christiansen, klimarådgiver og prosjektleder for 
Oslo kommune ved Klimaetaten. 

UTSLIPPSFRI: Målet for Oslo og Viken er 
å redusere klimagassutslippene med 

95 prosent innen 2030. 
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Disse virkemidlene skal gjøre Osloregionen fossilfri: 

ut, sammenlignet med de som utsetter 
omstillingen mot nærmere 2030, under-
streker Christiansen. 

Han påpeker videre at det for mange 
aktører i dag er en risiko i å investere i 
nullutslippskjøretøy.  

– Modellutvalg og leveringstid er en 
utfordring, i tillegg til at fossilfrie laste-
biler fortsatt er dyrere å kjøpe enn diesel-
kjøretøy, til tross for Enova-støtte. 
Oslo og Viken skal derfor legge til rette 
for at det i løpet av kjøretøyets levetid skal 
lønne seg å velge utslippsfritt eller bio-
gass, forklarer Christiansen. Klimakrav i 
anskaffelser, fritak i bomringen og til-
skuddsordninger skal bidra til dette. 

De største utfordringene 
Gjennom mye dialog med bransjen og 
kartlegging og analyse gjennomført av 
Hafslund Rådgivning og Zero, har man 
kommet frem til at de største barrierene 
for transportbransjen mot å investere i nye 
og mer miljøvennlig kjøretøy skyldes 
økonomi og mangelfull lade- og fylle- 
infrastruktur. I tillegg er også tilgangen 
på bilmodeller en begrensning. Mangel 
på kunnskap om eksisterende mål og  
virkemidler er også en barriere. 

På tross av dette, mener likevel Chris-
tiansen at når det kommer til økonomi, 
er det positive tendenser på gang.  

– Selv om kjøretøyene virker veldig 
dyre i dag, er det forventet at prisene på 
sikt vil synke mye i pris. I dag koster elek-
triske modeller opptil tre ganger så mye i 
innkjøp som diesel-lastebiler. Enovas 
støtteordninger dekker 40-50 
prosent av merkostnader, 
men det er fortsatt en 
betydelig merkostnad. 
På den andre siden er 
elektriske lastebiler 
mye billigere i drift 
enn diesel-lastebiler, 
både med tanke på 
drivstoff og fritak i 
bomringen etc. Derfor 
vil vi om ikke mange år, 
se at elektriske lastebiler kan 
slå diesel-lastebiler i kostnader 
over levetiden (eierskapskostander), sier 
Christiansen.

Han påpeker videre at biogass-laste- 
biler også har en merkostnad sammenlig-
net med diesel. 

– Dersom biogass får fritak i bomrin-
gen, som Stortinget har vedtatt, så blir 

biogass billigere for svært mange tran- 
sportbedrifter enn diesel, forklarer  
Christiansen videre. 

Flere gode støtteordninger 
Enovas støtteordning til kjøp av tunge 
kjøretøy på el, hydrogen eller biogass  

pekes på en av de viktigste faktorene 
som skal gjøre det mulig for 

transportbransjen å foreta 
grønne valg.  

– Ordningen for 
elektriske lastebiler og 
biogass-lastebiler er 
blitt mye enklere å 
benytte. I tillegg har 
Oslo kommune en 

tilskuddsordning for 
lading. Her kan du få 

støtte til både normal- 
lading og til etablering av 

hurtiglader til tunge kjøretøy. 
Støtten er på inntil en million. Her er det 
et forbehold om at laderen må etableres 
innenfor Oslo kommunes grenser, opp- 
lyser Christiansen. 

For den fulle oversikten over hvilke  
virkemidler som må til, står listet opp i 
faktaboksen. 

Oslo kommune  
har en tilskuddsord-

ning for lading
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FAKTA:

Dette er noen av de viktigste virkemidlene
•   Krav til utslippsfri transport for alle oppdrag og leveranser til 

kommunen: Her er Oslo på god vei og stiller krav til fornybart driv-
stoff og nullutslipp der det er tilgjengelig.  Om alle offentlige etater 
og hele næringslivet i Oslo gjør det sammen, vil det få mange 
transportaktører til å legge om til nullutslipp for alle disse leveran-
sene.

•   Innføring av nullutslippssone i Oslo: Oslo kommune utreder nå 
nullutslippssone. Det vil være et viktig virkemiddel for å få til om-
legging til utslippsfri varetransport, ved at en sone i byen blir for-
beholdt nullutslipp- og biogasskjøretøy, inkludert all tungtrans-
port. En gradvis utvidelse av sonen fram mot 2030 vil gi en 
langsiktig forutsigbarhet for transportnæringen i skiftet til ut-
slippsfrie løsninger.

•   Bruksfordeler for nullutslipp- og biogasskjøretøy: For å gjøre det 
attraktivt for transportørene å legge om, trengs det flere gode 
bruksfordeler som veier opp for kostnadene. Reserverte parke-
ringsplasser og laste-/lossesoner er blant mulige tiltak her.

•   Nullutslipp skal lønne seg i bomringen: Bomringen er i dag gratis 
for tunge nullutslippskjøretøy. Oslo kommune vil at dette også skal 
gjelde for biogass. Det trengs en langsiktig forutsigbar miljødiffe-
rensiering i bomringen, som økes for kjøretøy på fossilt drivstoff i 
takt med tilgjengeligheten på utslippsfri løsninger, som f.eks. med 
økt sats for nye kjøretøy på fossilt drivstoff for å gjøre det mer 
lønnsomt å velge ny elektrisk lastebil for distribusjonen.

•   Utbygging av lade- og fylleinfrastruktur som gjør det mulig for alle 
transportaktører å skifte til elektrisk, biogass- eller hydrogendre-
vet lastebil. Oslo kommunes klima- og energifond skal støtte i 
oppbyggingen av ladeinfrastruktur og FoU/pilotprosjekter.

•   Enovas støtteordning Klima- og energitiltak i langtransporten og 
andre relevante statlige støtteordninger skal på plass.

Kilde: Klimaetaten i Oslo 

Smart og enkelt 
regnskapsprogram 
for deg som driver 
egen bedrift

Alltid  25 % rabatt 

for alle NLF medlemmer
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Grønt Landtransportprogram:

Alle snakker om det grønne skiftet, men 
hvordan kan vi redusere klimagassutslip-
pene på norske veier?

Med den nye klimarapporten fra FN er 
det flere momenter som peker på at selv 
med dagens klimapolitikk, vil klima- 
utslippene i verden fortsette å øke. NLFs 
administrerende direktør var nylig i møte 
med klima- og miljøminister, Espen 
Barth Eide, for å diskutere veien videre 
for transportnæringen, sammen med  
Ingelin Noresjø, som nylig ble ny pro-
sjektleder for Grønt Landtransportpro-
gram i NHO.

Ansvar hviler på transportbransjen
Espen Barth Eide kommenterer at det går 
for sakte med omstillingen, men legger 
samtidig vekt på at han har forståelse for 
de utfordringene transportbransjen står 
overfor. 

Nesten en tredjedel av miljøutslippene 
kommer fra transportsektoren. Det er  
derfor et stort potensial for å redusere ut-
slippene i Norge ved å redusere utslippene 
fra transport.  Norge skal kutte 55 prosent 
av alle utslipp frem mot 2030, og en veldig 
stor del fra dette må tas fra denne sektoren. 

– Det som er bra er at det er en 
sektor som har mye moden tek-
nologi, men det er mye som 
skal gjøres for å knytte in-
frastruktur og for å få ned 
prisen og for å endre 
prisbildet. Vi vet at det 
er mulig, selv om det 
er langt frem, mener 
Eide.

Han peker videre 
på at det er mulig å 
kjøre varebiler og 
lastebiler på andre 
drivstoff enn bensin 
og diesel. 

– Nå må vi jobbe 
sammen for å komme 
dit, litt uavhengig om det 
blir elektrisk, hydrogen, bio-
gass eller biodiesel, sier Eide.

Hvordan man skal organisere 
reisen bort fra fossile kilder i en sektor 
som både er en stor utslippssektor i dag, 
men som også ganske raskt har potensial 
til å kutte utslippene, er det store spørs-
målet.

Videre må svaret på hva næringen kan 

– De høye diesel-
prisene er et hinder
i den videre grønne
investeringen
Norge skal kutte 55 prosent av alle utslipp frem mot 2030,  
og en veldig stor del fra dette må tas fra transportsektoren. 
Administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, sier at i  
påvente av at teknologien skal bli moden, finnes et tiltak  
som kan redusere utslippene med over 90 prosent over natta.

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0

FOR SAKTE: Klima- og miljøminister Espen Barth Eide 
kommenterer at det går for sakte med omstillingen, men 
legger samtidig vekt på at han har forståelse for de 
utfordringene transportbransjen står overfor. Foto: 
Cecilie B. Stuedal
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gjøre selv, og hva staten kan gjøre define-
res. Ikke minst må det kartlegges hva 
som trengs av infrastruktur og hva som 
trengs av teknologiutvikling videre. Når 
det gjelder større kjøretøy, som eventuelt 
skal gå på batteri, må de lades et sted, og 
per i dag finnes det ikke arealer til dette.

Finnes ingen hurtigladere  
for tunge kjøretøy
NLFs administrerende direktør, Geir A. 
Mo, er ikke fremmed for de utfordringe-
ne som transportbransjen står overfor. 
Samtidig påpeker han at det ennå ikke 
finnes en eneste hurtigladestasjon for 
tunge kjøretøy eller for el-lastebiler i dag. 

– Enova vil ikke lenger gi støtte til eta-
bleringer av nye fyllestasjoner for gass etter 
2022, og det mener vi er helt feil. Videre 
finnes det ingen fyllestasjoner for gass nord 
for Trondheim, understreker Mo.

Klima- og miljøministeren mener det 
store svaret er at de, sammen med nærin-
gen, må diskutere hva slags virkemidler 
som skal til for å få utviklingen opp og 
frem.

– Det er vel de færreste som mener at 
staten skal betale alt. Staten skal være en 
tilrettelegger og noen ganger er det insen-
tiver gjennom Enova, mens andre ganger 
er det andre ordninger. Vi må ha nok 
kraft og de rette insentiver for å utvikle 

biogass og koble sammen disse næringene 
best mulig for at det skal bli stadig mer 
attraktivt å bruke dette. Til dette kan 
man bruke regler, krav og standarder,  
infrastruktur, raskere konsesjonsord- 
ninger, og vi kan ha støtteordninger,  
påpeker Eide.  

Interessert i å være i front
Klima- og miljøministeren mener derfor 
det er summen av dette og godt sam- 
arbeid som er avgjørende for å komme 
frem til den rette miksen av virkemidler, 
og for å understøtte det næringen selv vil. 

– Jeg opplever at denne næ-
ringen er interessert i å være i 

MODERNE: Nesten hundre prosent av alle 
kjørte kilometer med en NLF-lastebil er en 

Euro 6, som er den siste teknologien. En 
slik motor har nærmest fjernet alt av 

lokale utslipp. Foto: Scania CV AB

Norge skal kutte  
55 prosent av alle  
utslipp frem mot  

2030
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front og de forstår også at de er an-
svarsbærere. Prisen på utslipp blir bare 
dyrere og dyrere i Norge, og vi har en 
økende CO2-pris. Europa vil også kom-
me med et kvotesystem som vil gjelde for 
landtransport og da vil det også bli dyre-
re over hele Europa å benytte gammel 
teknolog, påpeker Eide.

Han mener at Enova er en viktig aktør, 
men understreker at de ikke skal betale alt 
etter at teknologien er moden. 

– De skal drive markedsintroduksjon av 
ny teknologi, så får vi se på andre støtte-
ordninger som skal drive utrullingen av 
den nye teknologien som kommer, sier 
Eide. 

Videre pekes det på at biogass kan være 
en del av svaret i en overgangsfase, men 
miljøministeren er klar at på lang sikt er 
det elektrisk- og hydrogendrevne biler som 
er fremtiden.  

– Bigass og biodiesel gir gode resultater 
på hver enkelt bil, men konkurrerer om all 
annen bruk av den samme biomassen. Den 
varige og langsiktige løsninger ligger i  
andre områder enn dette, mener Eide.

Venter på grønne muligheter
NLFs administrerende direktør, Geir A. 
Mo, understreker at det er NLFs medlem-
mer som skal gjennomføre denne politik-
ken, og da helst gjennom kjøp av nye  
lastebiler som går på elektrisitet, biogass, 
hydrogen eller HVO, for å redusere utslip-
pene. 

– Den største utfordringen er å få grøn-
ne muligheter. Staten snakker fint om 
grønne insentiver og at teknologien er mo-
den, men det er den ikke. Den er moden 
innen noen deler som for eksempel vare-
bilsegmentet og nærtransport, men for de 
som skal frakte tungt og de som skal langt, 
er det svær få muligheter, mener Mo. 

Han peker videre på at det bare er én 
el-lastebil i Norge i dag som kan gå opp 
mot 600 kilometer, mens det er rundt 
70.000 kommersielle lastebiler. Hvert år 
registreres det mellom 4000-5000 nye las-
tebiler, og i 2021 var 60 av dem batterielek-
triske, og rundt 50 av dem var over 16 
tonn.

– Ut fra et slikt perspektiv så er det 
fremdeles langt frem, mener Mo. 

–  Øk vektene
NLF-sjefen har derimot et forslag som 

kan være til stor drahjelp for å redusere 
utslippene. I tillegg er det en løsning som 
kan innføres raskt.

–  I overgangen frem til batteriene er 

store nok, kapasiteten på lading er til-
strekkelig og frem mot at hydrogen kan-
skje har blitt en moden teknologi på vei-
ene, har vi noe vi kan gjøre akkurat nå. 
Vi kan øke vektene på det som er tillat 
teknisk total vekt, og det vil ikke koste 
fem øre. Det kan innføres med et penne-
strøk fra statsråden og Veidirektoratet. Vi 
får på den måten med oss mer gods per 
liter diesel. Hvis man samtidig fjerner 
eller reduserer hindringene for å bruke 
biogass i bomringen, kan vi redusere  
utslippene med over 90 prosent over nat-
ta, forklarer Mo.

Han mener at man derfor ikke trenger 
å vente på ny teknologi for å redusere  
utslippene.

Rød bunnlinje
– Av de rundt 3000 bedriftene som er 
medlemmer av NLF er 91 prosent av dem 
bedrifter med ti biler eller mindre. De har 
et kostnadsnivå og en bunnlinje som er slik 
at de ikke har råd til å investere i en tekno-
logi som kanskje er dobbelt så dyr, og tre 

ØKTE VEKTER: Får vi økt vektene på det som er tillat 
teknisk total vekt, kan vi redusere utslippene med over 
90 prosent over natta, forklarer Mo. Det kan innføres med 
bare et pennestrøk fra statsråden og Veidirektoratet, og 
vil ikke koste fem øre, sier administrerende direktør i NLF, 
Geir A. Mo. Foto: NLF/Julie Brundtland 

Grønt Landtransportprogram:
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til fire ganger så ofte på verkstedet. Alle 
disse venter på grønne muligheter, og jeg 
kan love deg at når de kommer, så kommer 
våre medlemsbedrifter i NLF til å ta dette 
i bruk, sier Mo.

Eide uttrykker at han forstår dette, og 
presiserer at selv om han mener at tekno-
logien er moden, så der den ikke moden 
for innkjøpt til hver enkelt lastebileier.  

 – Vi har verken infrastruktur eller til-
bud i markedet til ham eller henne. Det jeg 
mente er at teknologien finnes, så må vi 
gjøre det relevant og økonomisk menings-
fylt for dine medlemmer å bruke den, sier 
Eide.

Dette er også Mo helt enig i.
– Våre medlemsbedrifter i både Norge 

og i NLF har vært de fremste på å ta i bruk 
ny teknologi. Nesten hundre prosent av 
alle kjørte kilometer med en NLF-lastebil 
er en Euro 6, som er den nyeste teknologi-
en. Denne type motor har nærmest fjernet 
alt av lokale utslipp. Våre medlemmer vil 
også komme til å ta i bruk teknologi som 
fjerner de globale utslippene når den fin-

nes, når den er lønnsom og når man har et 
serviceapparat og muligheter til å ta den i 
bruk i den daglige driften, sier Mo.

Flere hinder
Samtidig vektlegger han at det fremdeles 
er mange barrierer.

–  Vi er redd for å måtte investere i to 
runder. Dersom vi skal bygge ut et appa-
rat med hurtigladere nå, som skal ta unna 
lastebilene med dagens teknologi, må 
man bygge en ring av hurtigleader rundt 
Oslo på 200 kilometer. Om noen år så 
har man plutselig ikke bruk for dette, for 
da går alle lastebiler helt til Bergen, 
Stavanger eller Trondheim på en lading, 
presiserer Mo. 

Videre peker han på døgnhvilplasser, 
som illustrerer noe av kompleksiteten i det 
hele. 

–  Dersom det er mellom 40-70 laste-
biler som skal ha døgnhvilen sin, så tren-
ger man mye strøm, og en teknologi som 
gjør at de kan dele på ladingen. Man må 
slippe å gå ut midt på natten for å plugge 
i strømmen fra en lastebil til en annen. 
Det er derfor en del teknologiske løsnin-
ger som må på plass før det kan bli en 
realitet. Inntil batteriene og teknologien 
er på plass, kommer jeg ikke til å slutte å 
snakke om biogass, biodiesel og økte vek-
ter, sier Mo.

Staten er «vinneren»
Mo mener derfor det fremdeles er mye 
uavklart, og i tillegg mener han at Enova 
må fortsette å investere i ladestasjoner 
inntil man har en teknologi som tar bran-
sjen helt frem. 

– Vi trenger handling, for vi kan ikke 
glemme at det er staten som tjener på det 
som skjer nå med de høye drivstoffprise-
ne. Er det noen som har kraft til å gå i 
front og finansiere denne utbyggingen, så 
er det staten. De skal ikke løse alle  
problemer, men vi må ikke glemme hvem 
som profitterer på dette i denne viktige 
diskusjonen, sier Mo.

Klima- og miljøminister, Espen Barth 
Eide understreker at han er for både  
biogass og biodiesel. 

–  Det er åpenbart en del av løsningen. 
Noe av det positive her er at denne typen 
drivstoff også kan fylles på allerede  
eksisterende biler. Når vi har kommet 
lenger, må vi heller ikke glemme at det 
som vil brukes av drivstoff vil være billi-
gere enn det som finnes i dag. Hvis vi ser 
på de som har investert i båter over fjor-
den, så koster det å investere. Når den 
først er bygget ut, så koster det ikke mer 
å seile over en vestlandsfjord enn det det 
koster for å kjøpe en kaffe og en svele i 
kantina. Altså mye billigere enn det var 
å drive ferjesambandet på fossilt driv-
stoff, understreker Eide.

Dieselprisene – et hinder for  
grønn utvikling
Når det kommer til personbiler som går 
på strøm har prisene gått ned betydelig 
siden oppstart. Eide mener at en slik  
utvikling også kan komme på lastebiler 
på sikt, men her poengterer Mo en viktig 
forskjell. 

– Forskjellen er at elbil-revolusjonen 
for personbiler er en subsidiert suksess. 
På personbiler har man fjernet store  
avgifter, mens det har man ikke på las-
tebiler. Dermed blir teknologien mye 
dyrere for en lastebileier å investere i og 
verkstedutgiftene blir i tillegg veldig mye 
dyrere. Det er derfor vi trenger en bro i 
en mellomfase, sier Mo, som påpeker at 
halvpartene av NLF sine medlemmer 
sliter med en likviditetskrise som følge 
av de høye drivstoffprisene.

Mo mener at de høye prisene er et  
hinder i den videre grønne investeringen.

–  Etter å ha betalt for en økende driv-
stoffpris, så er det enda mindre å inves-
tere videre med. Man lever i en dyr tid. 
Alt går opp, og det rammer bedriftene. 
Medlemmene våre skal selvsagt øke  
prisene, men det skjer ikke over natta, og 
det man ser at man opplever et kraftig 
etterslep. Dersom vi ikke får kontroll på 
likviditetskrisen, har man lite å investe-
re videre med, sier Mo.

Eide legger ikke skjul på at det er 
transportbransjen som har blitt truffet 
hardest i en tid der drivstoffprisene har 
skutt i været.

– Vi er veldig klar over at næringen er 
i trøbbel, men samtidig må vi passe på at 
vi skjønner effekten av det vi gjør, avslut-
ter Eide. 

EN DEL AV LØSNINGEN: Biogass og biodiesel er åpenbart 
en del av det grønne skiftet i en overgangsfase. Det 
positive her er at denne typen drivstoff også kan fylles på 
allerede eksisterende biler. Foto: André Kjernsli
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Stortingets transport- og kommunikasjonskomité:

Først og fremst var det en dag for faglig 
påfyll til politikerne, samt en viktig arena 
for å skape diskusjon og interesse rundt 
de utfordringene transportbransjen står 
overfor i dag. 

Under møtet ble dieselprisene, rekrut-
tering, det grønne skiftet og EUs mobili-
tetspakke dratt frem som viktige temaer.  

I tillegg til fag var det også satt av tid 
til ulike brannsikkerhetsøvelser. IF sik-
kerhetssenter har flotte fasiliteter, og det 
er blant annet bygget en 100 meter lang 
fullskala veitunnel på uteplassen. Alle 
som deltok på seminaret fikk oppleve en 
kontrollert tunellbrann samt å få demon-
strert slukking av el-batterier og kraftig 
bilbrann. 

Etter seminarslutt ble det felles avgang 
tilbake til Oslo, etterfulgt av felles middag. 

Faglig påfyll 
og action i Hobøl
Tirsdag 19. april inviterte NLF hele Stortingets transport- 
og kommunikasjonskomité med på seminar ved IF Sikker-
hetssenter i Hobøl. Der ble mange viktige problemstillinger 
reist og diskutert. 

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0
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– Grunnen til at det er så viktig å ha 
god dialog med denne komiteen, er at 
vårt arbeid alltid plasseres inn i komite-
en som er tilknyttet transport. Vi ser 
derfor på transport- og kommunika-
sjonskomiteen som de som har det over-
ordnede ansvaret for godstransport- 
næringen i Norge. Vi håper at de tar det 
ansvaret og tar med seg den kunnskapen 
de har fått fra oss til å påvirke og få med 
seg alle andre komiteer som vår bransje 
berører, sier administrerende direktør i 
NLF, Geir A. Mo. 

Dårlig økonomisk bæreevne
En av sakene Mo påpekte overfor tran- 
sportkomiteen var at transportmengden 
som skal transporteres på veien har økt 
betydelig de siste 12 årene. Det politiske 

målet er å flytte 30 prosent av det som 
skal langt over på bane og sjø. 

– Det er et politisk mål som vi ikke er 
uenige i, men vi prøver å påpeke at det 
ikke er spesielt enkelt å gjennomføre. Selv 
om man skulle nå dette politiske målet, 
er det igjen ufattelige mengder som skal 
fraktes på veien. Det betyr at det 
vil komme en voldsom vekst 
på bil, og det må våre 
medlemmer håndtere, 
ut fra et klimamessig 
ståsted, et trafikk-
sikkerhetsmessig 
ståsted, et nærings-
messig ståsted og 
ikke minst ut fra et 
rekrutteringsmessig 
ståsted. For å møte den-
ne utviklingen har vi sam-
tidig en næring med en vold-
som lav lønnsomhet, påpekte Mo 
under fagseminaret med transportkomi-
teen.

Det at den økonomiske bæreevnen til 
transportnæringen ikke er spesielt god, 
gjør det ikke eklere å imøtekomme  
kravene.

– Bransjen har en snittmargin på rundt 
tre prosent, og deler vi det opp har 37 
prosent av våre medlemsbedrifter nega-
tivt eller opp til tre prosent på bunnlinja. 
13 prosent er negativ, mens 21 prosent 
ligger på mellom tre til fem prosents mar-
gin, sa Mo videre.

–  Må bli kvitt konkursspøkelset
Dette førte diskusjonen videre til at sær-
norske avgifter bidrar til å svekke konkur-
ransen til norsk transportnæring til lav- 
prisaktører fra utlandet.

– Et viktig poeng som er viktig å ha med 
seg, for vår oppgave i NLF og dere som 

norske politikere, er å sikre nor-
ske trygge arbeidsplasser og 

norsk næringsliv og sørge 
for at vi kan være kon-
kurransedyktige, også 
i fremtiden sa Mo til 
forsamlingen. 

I 2021 økte kostna-
dene med 26 prosent 
og de har fortsatt å 

stige. Kostandsøknin-
gen er det få bedrifter 

som har klart å kompense-
re for. 

–  Det er ikke så lett når innret-
ningen i markedet ikke er basert på lange 
avtaler med justeringsklausuler, men  
snarere tvert imot. Vi anslår at halvparten 
av våre bedrifter ikke har avtaler som har 
justeringsklausuler som tar høyde for den 
typen voldsomme endringer i kostnads-
nivået som vi ser nå, understreket Mo. 

Igjen ble det lagt press på politikerne, 
og kravet om at det må en midlertidig 
tiltakspakke til for å få kontroll med  
konkursspøkelset som rir mange av  
medlemsbedriftene, ble gjentatt 
nok en gang.

VIKTIG MØTE: NLF og Stortingets transport- og 
kommunikasjonskomité var med inn i «prøverøret», 

som en demo-tunell ved IF sikkerhetssenter på Hobøl.  
Foto: Elisabeth Nodland

GODE INNSPILL: Leder av Stortingets transport og kommunikasjonskomite, Erling Sande (SP) mente det kom frem mange 
gode innspill som han ville ta med seg videre. Foto: Elisabeth Nodland

Lastebilnæringen 
er selve blodomløpet 

i nasjonen
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Stortingets transport- og kommunikasjonskomité:

Lydhør, men ingen lovnader
Leder for Stortingets transport- og kom-
munikasjonskomite, Erling Sande (SP) 
var lydhør, men kunne ikke komme med 
noen lovnader.

– Det er viktig for oss å møte næringen, 
for lastebilnæringen er selve blodomløpet 
i nasjonen. Møtet har derfor vært svært 
nyttig for å få et bedre bilde av hva som 
er viktige saker for lastebileierne og deres 
rammevilkår. Vi kjenner jo allerede godt 
til de utfordringene som næringen står 
overfor med økte drivstoffpriser, men det 
mer langsiktige plan, som rekruttering og 
veien videre, var svært nyttig å få drøftet, 
mente Sande.

Han forsto, som så veldig mange andre, 
den frustrasjonen lastebileierne står i og 
at mange er redd for likviditeten sin.

– Avgiftskutt i en periode er et innspill 
både vi, og regjeringen tar på alvor, og 
hvis de høye drivstoffprisene biter seg 
fast, vil det nok settes inn tiltak, sa Sande.

Videre stilte høyrepolitiker, Trond  
Helland, spørsmålet om hvor lenge likvi-
ditetskrisen kom til å vare, og hva NLF 
mente med at denne næringen trenger 

Under seminaret med Stortingets  
transport- og kommunikasjonskomité  
på Hobøl, fikk alle deltakerne en inn- 
føring i EUs mobilitetspakke.

Mobilitetspakken ble vedtatt i 2020  
i EU, og den omhandler bestemmelser 
rundt lønns- og arbeidsforhold for  

sjåfører og kjøretøy. Viseadministre-
rende direktør i NLF, Jan-Terje 
Mentzoni, fortalte at dette er noe de 
har jobbet med siden 2011, og han  
mener det er på høy tid at dette kom-
mer inn i norsk regelverk så raskt som 
mulig.  

Må sikre konkurransekraften
– Mobilitetspakken ble tatt inn i 
EØS-avtalen, og siden Norge er en del 
av EØS, er det viktig å få dette på plass 
for å sikre like konkurransevilkår,  
lik kjøre- og hviletid, tilgang til mar-
kedet og for å få felles regler for kon-
troll og samarbeid, sa Mentzoni under 
seminaret. 

Han pekte videre på at det fra 20. 
august 2020 i EU, ble stilt krav til over-
nattingsfasiliteter og en understreking 
av at man ikke har lov til, som sjåfør, å 
ta den ordinære ukehvilen på 45 timer 
i kjøretøyet. Sjåførene skal nå tilbys et 
overnattingssted som tilfredsstiller 
minstekravene, og det er arbeidsgiver 
som skal sørge for at det kommer på 
plass. 

–  Fra februar i år ble det påbudt med 
manuell registrering ved grensepasse-
ring for alle sjåfører i internasjonal 

NLF krever at EUs mobilitetspakke blir innført i Norge  
så raskt som mulig for å hindre at norske transportører 
opplever svekket konkurransekraft.

– Viktig å få innført
 mobilitetspakken nå

TUNELLBRANN: Her vises det hva som skjer når en tunellbrann oppstår.

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0



25NLF-MAGASINET 2022 • NR 3

midlertidig støtte for å komme seg over 
kneika. 

Mangler 1625 sjåfører for å dekke 
dagens behov
Markedsdirektør i NLF, Kjell Olafsrud, 
tok over stafettpinne etter Mo, og han 
snakket om mangelen på yrkessjåfører i 
Norge. 

Han understreket at sjåførman-
gel er et problem, og at det 
kan bli et skikkelig sam-
funnsproblem dersom 
man ikke gjør noe med 
det. 

Olafsrud mente at 
rekruttering må job-
bes med hver dag, og 
han fortalte de frem-
møtte at de har satt i 
gang en egen faggruppe 
som skal jobbe med rekrutte-
ring som eget fagfelt hos NLF. 

Etter 2019 og 2020 har transport- 
næringen tapt terreng til andre næringer, 
noe Olafsrud ser svært alvorlig på.

– Vi har hatt en konjunkturundersøkel-

se, og ut fra den ser vi at antall bedrifter 
med ubesatte stillinger er på hele 25 pro-
sent. Dette utgjør 1625 sjåfører blant våre 
medlemmer, og vi har snakket med stør-
re bedrifter som har mellom 25-30 biler 
som står en dag fordi de ikke har sjåfører. 
Det er et kjempeproblem for samfunnet, 
og et gigantproblem for den enkelte  
bedriften. Det er ikke mye økonomi å ha 

bilene stående. Det å få tak i nok 
sjåfører er nå kritisk, under-

streket Olafsrud. 

Må gjøre noe med 
skoleløpet
Videre pekte han på at 
det å sikre lærling-
plasser og det å få re-

kruttert nye yrkessjå-
fører gjennom et 

skoleløp er løsningen, 
men til det trengs det å gjøre 

noe med antall studieplasser og 
tilrettelegging av yrkessjåførstudiene. 

Antall søkere til VG3 transport og  
logistikk hadde en positiv utvikling frem 
til 2019, men etter dette har det gått ned-

over. Olafsrud understreket at det hadde 
sammenheng med en endring i skole- 
reformen som førte til at de mistet all  
rekruttering fra service og samferdsel, 
siden de ikke lenger kunne søke seg vide-
re til transport og logistikk.

– Vi jobber allerede opp mot utdan-
ningsdirektoratet for å få til et kryssløp 
her, fortalte Olafsrud, som også håpet at 
transportkomiteen kunne bidra til å på-
virke i de rette kanalene fremover. 

I etterkant av møtet, fortalte leder for 
Stortingets transport- og kommunika-
sjonskomite, Erling Sande (SP), til 
NLF-Magasinet at han synes det kom 
frem mange viktige innspill som han nå 
vil ta med videre.

– Nå skal det sies at rekruttering er noe 
vi har begynt å jobbe med allerede. Det 
er viktig for oss selv om dette ligger i 
skjæringspunktet til utdanningskomiteen. 
Vi samarbeider derfor tett med dem for å 
ta grep. Blant annet forsøker vi å øke  
opptaket samtidig som vi ønsker å øke 
tilgjengeligheten av kjørelærere, som  
også er en kjent utfordring, kommenterte 
Sande.

transport. Det har sammenheng med 
de nye reglene, både når det gjelder de 
nye reglene for kabotasje og hva slags 
lønn den enkelte skal ha, fortalte 
Mentzoni.

Må unngå norske særregler
For å gjøre en komplisert sak kort, er ho-
vedbudskapet at NLF er veldig opptatt av 
at det regimet vi har i Norge, ikke sam-
svarer med det man ser i EU-landene.

– Dette gjør det veldig krevende for 
norske bedrifter, men også for utenland-
ske bedrifter som kjører fra Norge. 
Mange har problemer med å vit hva som 
gjelder av regler i Norge, og det at nor-
ske sjåfører har særregler som avviker 
fra EU, bidrar til å svekke konkurran-
sekraften. Det er derfor ekstremt viktig 
at mobilitetspakken innføres så raskt 
som mulig, for vi har allerede ventet 
lenge, understreket Metzoni. 

Overrasket
Høyrepolitiker, Trond Helland, uttryk-
ket til NLF-Magasinet i etterkant av 
møtet, at han var svært overrasket over 
at mobilitetspakken ikke var kommet på 
plass.

–  Dette er helt klart noe jeg vil ta 
med meg videre og jeg vil jobbe for at 
man skal komme frem til en rask løs-
ning, sa Helland.

Antall bedrifter med 
ubesatte stillinger er på 

hele 25 prosent

OVERRASKET: Høyrepolitiker, Trond Helland, var 
overrasket over at mobilitetspakken ikke var iverksatt i 
Norge. Nå vil han bidra til at man kommer frem til en 
rask løsning. 

LANG PROSESS: Viseadministrerende direktør i NLF, 
Jan-Terje Mentzoni, fortalte at NLF har jobbet for EUs 
mobilitetspakke siden 2011, og han mener det er på 
høy tid at dette kommer inn i norsk regelverk så raskt 
som mulig.  
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If lanserer et uavhengig og 
landsdekkende bergingsnett-
verk for NLF medlemmenes 
tungbiler som er forsikret i If
Det har i lang tid vært ønske blant NLFs 
medlemmer om å få på plass en ny og 
bedre løsning for tungbilberging. 

If har i samarbeid med NLF gjort for-
bedringer for at assistansen ved trafikk- 
ulykker og stans der tunge kjøretøy er 
involvert skal bli raskere, mer effektiv og 
mer transparent for alle involverte. 

God geografisk dekning
If har jobbet tett sammen med NLF for 
å lage objektive kriterier til utstyr, ressur-
ser, kompetanse og kvalitet som kreves 
ved tungbilberging. Kravene er satt for å 
sikre god geografisk dekning over hele 

landet, med kort fremkjøringstid og rett 
kompetanse og utstyr. 

Basert på de kriteriene NLF og If er 
enige om, har If så valgt ut et bergings-
nettverk for tungbil som vil dekke hele 
landet på en god måte. If vil fortløpende 
evaluere nettverket, også etter innspill fra 
medlemmene, og gjøre nødvendige juste-
ringer når det er behov for det. Viking vil 
være Ifs alarmsentral ved behov for ber-
ging, men nettverket består av bergere 
tilknyttet både Viking, Falck og SOS.

Det er avtalt faste påslag til sentralene 
så det ikke skal være tvil om hvor mye 
sentralene får betalt for jobben som gjøres 
med å ta imot, formidle og koordinere 
oppdragene på vegne av If som for- 
sikringsselskap.    

Opp til hver enkelt bileier
If har faste rutiner for kontroll av innkom-
mende fakturaer for å sikre avtalt pris og 

ressurser. Når du som bileier mottar 
momsfaktura, anbefales det også å ta et 
raskt blikk på at tids og ressursbruken 
stemmer med egen oppfatning av forløp på 
havaristedet. Dersom det oppdages avvik, 
setter If stor pris på tilbakemelding for  
videre undersøkelser med våre partnere.

På samme måte som det også har vært 
tidligere, er det opp til hver enkelt bileier 
å velge om man ønsker å benytte forsik-
ringen ved berging og skade, eller om 
man vil bestille og betale berging direkte 
selv. 

Arbeidet har vært en lang og krevende 
prosess, men If og NLF håper nå at vi 
sammen har kommet frem til en løsning 
som vil gi et bedre og raskere bergingstil-
bud på tungbil. Selv om det er gjort et 
grundig arbeid vil det alltid være forbe-
dringspunkter, og innspill og forslag til 
konkrete forbedringspunkter vil alltid 
være velkomne. 

Nytt om bilberging

GLATTE VEIER: Vinteren er spesielt utfordrende for transportbransjen. Foto: Tore Bendiksen

Samarbeid mellom NLF og If



www.dekkmann.no

Husk dine 
medlemsfordeler 
hos Dekkmann!

Finn din lokale 
Dekkmann rådgiver
på dekkmann.no



28 NLF-MAGASINET 2022 • NR 3

Allison Transmission:

Allisons helautomatiske 
girkasser er tilpasset neste 
generasjon drivlinjer og nylig 
ble den første hydrogendrev-
ne renovasjonsbilen levert i 
Aberdeen.

Storbritannias første renovasjonsbil med 
drivlinje for hydrogen er utstyrt med en 
Allison helautomatisk girkasse. Aberdeen 
City Councils beslutning om å koble en 
250 kW Hyzon elektrisk motor til en Al-
lison 3000 Series™ girkasse, sammen 
med en 45 kW brenselcelle, understreker 
at Allisons girkasser fortsatt er egnet når 
flåter skifter fra dieseldrevne motorer.

Den nye hydrogendrevne renovasjons-
bilen er bygget på et HH-Mercedes-Benz 
Econic Hydrogen chassis med en aksel-
avstand på 4200 mm og har en tankka-
pasitet på 15 kg ved 350 bar og 140 kWh 
batterier med 700 v. Renovasjonsbilen, 
som vil bli forsynt med drivstoff via Aber-
deen sin egen grønne hydrogeninfra-
struktur, vil ha en rekkevidde på 250 km 
– noe som gjør det mulig å kjøre lengre 
avstander enn med elektriske kjøretøy. 

Godt for miljøet
Kjøretøyet er siste steget i «H2 Aberde-
en»-initiativet, som har som mål å skape 
en hydrogenøkonomi i byområdet. Aber-
deen City Council introduserte først ti 
hydrogenbusser i 2012, etterfulgt av ver-
dens første introduksjon av 15 dobbelt-
dekkerbusser i 2020. I 2018 utplasserte de 
Storbritannias første hydrogendrevne 
feiebil, som også har en Allison-girkasse.

Renovasjonsbilen er også en del av EUs 
Interreg HECTOR-prosjekt, der syv eu-
ropeiske regioner har som mål å demon-
strere at renovasjonsbiler som kjører på 
brenselceller kan bidra til å redusere ut-
slipp fra veitransporten. Andre kjøretøy i 
prosjektet har også Allison-girkasser, som 
eksempel en renovasjonsbil fra AGR, et 

renovasjonsselskap i Herten, Tyskland, 
som er bygget på et DAF-chassis.

Grønn hydrogen, produsert fra for- 
nybare energikilder via elektrolyse av 
vann, er helt karbonfritt. Hyzon produ-
serer for tiden hydrogenbrenselcellemo-
duler med den høyeste energitettheten i 
verden, i stand til å levere god nyttelast-
kapasitet og rekkevidde for middels tung- 
og tungtransport. Effekten til brenselcel-
len kan skreddersys etter den maksimale 
totalvekten og driftskravet til kjøretøyet.

Reduserer vedlikeholdskravene 
Aberdeen City Councils nye hydrogen-
drevne lastebil kombinerer Econics hytte 
med lav innstigning med et karosseri  
laget i Nederland av Geesinknorba 
Group, spesialist innenfor avfallsinnsam-
lingsløsninger. Utstyrt med en kombilift 
til delte søppelkasser, vil dette kjøretøyet 
tas i bruk i mars på en renovasjonssyklus, 
som innebærer konstant stopp-start i 7,5 
timer i døgnet, 5 dager i uken. 

En manuell eller automatisert manuell 
girkasse (AMT) ville slitt med slike 
driftssykluser på grunn av slitasje på clut-
chen, men Allisons helautomatiske  
girkasse erstatter den mekaniske clutchen 

med en patentert converter. Dette  
reduserer vedlikeholdskravene og for- 
bedrer kjøreegenskapene samt gjør kjøre-
tøyet lettere å kontrollere under stopp-
start og manøvrering ved lave hastigheter. 

Første hydrogendrevne renovasjonsbil

FØRSTE I SITT SLAG: Allison sine helautomatiske girkasser er tilpasset neste generasjon drivlinjer, og nylig ble den første 
hydrogendrevne renovasjonsbilen levert i Aberdeen. Foto: Allison Transmission

FAKTA:

Om Allison Transmission 
Allison Transmission (NYSE: ALSN) er 
verdens største produsent av fullauto-
matiske girkasser for mellomstore og 
tunge nyttekjøretøyer, mellomstore og 
tunge amerikanske forsvarsbiler og en 
leverandør av fremdriftsløsninger for 
nyttekjøretøy, inkludert hybrid- og 
helelektriske fremdriftssystemer. 
Allison-produkter brukes i en flere biler, 
inkludert lastebiler (innen distribusjon, 
avfall, konstruksjon, brann- og 
beredskapstjenester), busser (skole-, 
skyttel- og turistbusser), bobiler, 
terrengkjøretøy og utstyr (innen energi, 
gruvedrift og konstruksjon) og 
forsvarsbiler (hjul og spor). 



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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I flere år har debatten om fiskeavrenning 
pågått. Miljøhensyn er den åpenbare år-
saken til at dette er et tema, men man har 
også etter hvert begynt å stille spørsmål 
ved hva dette gjør med kvaliteten på  
fisken.

Norges Lastebileier-Forbund mener at 
produsentene bør ta sin del av ansvaret for 
at fisken sendes ut av landet på en måte 

som sikrer kvaliteten og som tar mest 
mulig hensyn til miljøet. Kjetil Wigdel, 
Avdelingsdirektør for utekontroll i  
Statens vegvesen, har også vært krystall-
klar på at fiskeprodusentene må være med 
å ta sin del av regningen. 

–  Fullstendig uakseptabelt
Norge eksporterte ifølge Norges sjø-

matråd i 2021 sjømat for 120,8 milliarder 
kroner.  Totalt ble det eksportert 3,1 mil-
lioner tonn sjømat ut av landet, hvor laks 
og ørret utgjorde 1,6 millioner av dette.

Et typisk vogntog kan ta med seg en 
fraktmengde på litt under 20 tonn fisk, 
men av dette utgjør inntil 4500 kg frossen 
is. Ved ankomst til sin destinasjon et sted 
i Europa har i de verste tilfellene mellom 
1800 og 3600 liter isvann rent ut av fra 
vogntoget.

Har ikke lykkes med å få kontroll med fiskeavrenning: 

– Nå må det 
jobbes enda 
hardere
Avrenningen er både miljøforurensende og en fare for 
trafikksikkerheten. NLF har i samarbeid med Sjømatbedrif-
tene forsøkt å komme dette problemet til livs, men har ikke 
lykkes med å komme i mål.

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0

TATT I KONTROLL: På tross av at NLF i samarbeid med 
Sjømatbedriftene har utformet en bransjestandard, er 
fiskeavrenning blitt et økende problem. 
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–  Dette er selvsagt fullstendig uaksep-
tabelt. Avrenningen representerer for det 
første en miljøutfordring, ved at blodig 
fiskevann renner ut i grunnen. I tillegg til 
forurensingen fører det til dårligere tra-
fikksikkerhet ved at vannet skaper glatt 
veibane både sommer og vinter, sier admi-
nistrerende direktør i NLF, Geir A. Mo. 

Slik det er nå blir mye av ansvaret skjø-
vet over på transportørene, og dette me-
ner NLF blir helt feil.

– Å legge en større byrde på en allerede 
hardt presset transportbransje er helt uak-
septabelt. De som driver med produksjon 
av laks forventer selv en fortjeneste på 

smått utrolige 19,- per kilo i 2022. Når vi 
vet hvilke volumer det er snakk om, er det 
liten tvil om hvem som bør ta regningen 
for en mer miljøvennlig transport, sier Mo.

Lanserte en bransjestandard
NLF og Sjømatbedriftene har lenge job-
bet sammen for å komme dette problemet 
til livs. I desember 2020 lanserte de en 
bransjestandard som var ment å ta tak i 
utfordringene. 

– Først av alt vil jeg understreke at fler-
tallet av aktørene i laksenæringen tar pro-
blemet på alvor. De har nok også blitt enda 
mer bevist på problemet etter at Sjømat- 

bedriftene og NLF gikk sammen og laget 
et forslag til bransjestandard, sier adminis-
trerende direktør i Sjømatbedriftene, Ro-
bert Eriksson, til NLF-Magasinet.

Han bekrefter at de fra Sjømatbedrif-
tenes side har løftet denne saken høyt på 
dagsordenen. 

– Derfor er den jevnlig et tema i vårt 
bransjeblad, Norsk Sjømat, som går ut til 
hele næringen, samt at vi bruker våre are-
naer som for eksempel Sjømatdagene for 
å løfte debatten. I fjor hadde vi også et 
felles søkelys sammen med NLF under 
Aqua Nor 2021 hvor vi også 
løftet temaet. Det viktigste vi 

ET PROBLEM: Et typisk vogntog kan ta med seg 
en fraktmengde på litt under 20 tonn fisk, men 
av dette utgjør inntil 4500 kg frossen is. Ved 
ankomst til sin destinasjon et sted i Europa har i 
de verste tilfellene mellom 1800 og 3600 liter 
isvann rent ut av fra vogntoget. Foto: SVV

Disse punktene inngår i 
bransjestandarden:
1.  Innføring av elektronisk fraktbrev, og at bruk av 

dette blir gjort obligatorisk med iverksettelse 
fra 1. juli 2021. Dette for blant annet å sikre 
lastens art og opprinnelse.

2.  Det innføres krav til temperaturlogg, og at den-
ne skal kunne dokumentere temperatur gjen-
nom hele transportetappen. Temperaturlogg 
skal gjøres tilgjengelig for relevant kontrollmyn-
dighet, og til opprinnelig avsender av varen.

3.  Ved stans av vogntog med avrenning skal avvi-
ket rapporteres direkte til avsender/oppdrags-
giver.

4.  Sjømatbedriftene vil fremheve og tydeliggjøre i 
sitt arbeid ovenfor sjømatnæringen at man be-
nytter trygg transport med ansvarlige transpor-
tører, som kjører trafikksikkert, miljøvennlig og 
tilbyr norske lønns- og arbeidsvilkår. Sjømatbe-
driftene vil anbefale alle sine medlemsbedrifter 
å benytte seg av godkjente kvalitetssystemer.

5.  Det etableres et kabotasjeregister innen 2021. 
Formålet med et slikt register er å gjøre det en-
klere å gjennomføre kontroll, og forsikre oss om 
at den transporten som gjennomføres i Norge 
foregår i henhold til norsk lovgivning.

6.  Det innføres en begrensning ved antall underle-
verandører man kan benytte ned i kjeden. Det 
settes et tak på totalt 2 ledd, inkludert hoved-
transportør.

7.  Dokumentere at fisken har riktig kjernetempe-
ratur før lasting. Kjernetemperaturen skal frem-
gå av fraktbrevet.

8.  Sjømatnæringen- og transportnæringen har 
klare forventninger til at leverandørindustrien 
driver frem innovative og konkurransedyktige 
løsninger som bidrar til utvikling av tette og 
bærekraftige fiskekasser.

FAKTA:
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Har ikke lykkes med å få kontroll med fiskeavrenning: 

kan gjøre er å gå foran, ha søkelys på  
saken, gi den oppmerksomhet og en  
tydelig stemme overfor våre medlems- 
bedrifter, mener Eriksson. 

Lakseslakteriene i fokus
I den senere tid skal det også ha blitt et 
betydelig skarpere søkelys på dette blant 
lakseslakteriene, og da også med nødven-
dige tiltak. 

– Jeg håper og tror at Sjømatbedriftenes 
fokus har bidratt til dette. I tillegg har 
Sjømatbedriftene vært tydelige på at vi 
har klare forventinger til våre medlemmer 
om at man benytter transportører som er 
kategoriserte som trygge og seriøse, un-
derstreker Eriksson.

Han legger ikke skjul på at problemet 
er altfor stort.

– På dette området bør vi ha en null- 
visjon. Det er rett og slett ikke aksepta-
belt at våre veier blir nedsølet med fiske-
vann. Det er ufattelig trafikkfarlig. Mitt 
verste mareritt er at dette forårsaker døds-
ulykker på veiene. Derfor er det helt av-
gjørende å få bukt med problemet, mener 
Eriksson.

Delt ansvar
Videre mener han at ansvaret for avren-
ning ligger hos både sjømatnæringen, 
altså avsender av fisken, og hos transpor-
tøren.

– Grunnen til at slik avrenning skjer, 
skyldes blant annet at kjernetemperaturen 
hos fisken er for høy idet den forlater slak-
teriet. Dette ansvaret ligger hos sjømat-
næringen. En annen kjent årsak er at 
sjåføren slår av kjøleaggregatet, noe som 
gjør at det blir for varmt i lasterommet på 
bilen, og isen begynner å smelte. Vi ser at 
enkelte sjåfører blir stoppet flere ganger 
på samme transportetappe grunnet av-
renning. Dette er åpenbart et ansvar som 
ligger hos transportør, påpeker Eriksson.

En vei å gå
Når det gjelder selve bransjestandarden 
mener han at innholdet og de konkrete 
tiltakene i er bra, men at det er et stykke 
igjen for å få et skikkelig system på det 
hele.

– Dette skulle gitt positive resultater, 
men når det ikke har skjedd mener jeg det 

i hovedsak skyldes at myndighetene ikke 
har innført bransjestandarden, og lagt til 
rette for at de tiltakene som er foreslått 
kan få muligheten til å fungere. Ta for 
eksempel det å få på plass elektronisk 
fraktbrev, temperaturlogg, og ikke minst 
et transparent system som gjør at både 
avsender og mottaker av fisken vil kunne 
få informasjon om at avrenning har fun-
net sted. Det mest effektive for å få stop-
pet noe uønsket, er at man faktisk blir 
gjort kjent med det, sier Eriksson.

Han mener derfor at resultater fra ute-
kontrollen og Vegvesenet kan tyde på at 

de ikke har oppnådd den forbedring de 
hadde håpet og ønsket. 

– Videre er det en klar forbedring ved 
at NLF og Sjømatbedriftene har fått den-
ne saken høyt opp på dagsordenen, og så 
lenge vi ikke tar noe hvileskjær, men job-
ber hardt inn mot våre næringer er det i 
alle fall lov å håpe på forbedringer, sier 
Eriksson.

Økt bevissthet
Samtidig mener han at det er noe som har 
fungert godt.

– Det som har fungert er at vi har fått 
økt bevisstheten hos begge næringene, og 
at vi har to næringsorganisasjoner som 
evner å samarbeide om en så viktig sak og 
få satt den tydelig på dagsordenen, under-
streker Eriksson.

Derimot er han skuffet over at det ikke 
har fungert like bra å få samferdsels- 
ministeren på banen, som kunne sørget 
for å ta de nødvendige politiske grepene. 

– Dette må vi jobbe mer med. Så er det 
slik at vi foreløpig må erkjenne at vi ikke 
har lyktes godt nok. Vi ser at flere trailere 
per uke blir stoppet med avrenning, og 
problemet ser ut til å vokse. Det betyr 
bare at vi ikke må gi opp, men jobbe enda 
hardere for å få en slutt på dette, mener 
Eriksson.

DEN GANG DA: I desember 2020 ble en bransjestandard lansert. På bildet er administrerende direktør i NLF, administre-
rende direktør i Sjømatbedriftene, Robert Eriksson, og regionleder i NLF Trøndelag, Roar Melum. Foto: Andre Kjensli

ADMINISTRERENDE DIREKTØR: i Sjømatbedriftene, Robert 
Eriksson, legger ikke skjul på at problemet er altfor stort 
og at det må gjøres mer for å bli kvitt problemet. – Det er 
rett og slett ikke akseptabelt at våre veier blir nedsølt 
med fiskevann. 



www.nordeafinance.no

Ta kontakt med oss i dag!

+47 482 07 049
ksl@nordea.no

Som samarbeidspartner for NLF er vi spesialister og markedsledende på finansiering. 
Vi har bred kompetanse om transportnæringen som forsterkes med vår lokale tilstedeværelse.

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.

Hvorfor finansiering via
Nordea Finance?
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Nå understreker NLFs 
seniorrådgiver for nærings-
politikk, Thorleif Foss, at det 
er svært viktig at lastebileier-
ne gjør nødvendige tiltak for 
å sikre bedriftens egen øko-
nomiske situasjon.

Lett oppsummert viser SSB-tall at total-
kostnadsindeksen for lastebiltransport 
uten bom- og fergekostnader steg med  
3,3 prosent fra 4. kvartal 2021til 1. kvar-
tal 2022. 

Fra 1. kvartal 2021 til 1. kvartal 2022 
har de totale kostnadene uten bom- og 
fergekostnader steget med 10,3 prosent. 
Prisutviklingen på diesel førte til at driv-
stoffindeksen økte med 12,3 prosent fra 
4. kvartal 2021 til 1. kvartal 2022. 

De siste fire kvartaler steg drivstoffin-
deksen med 29,9 prosent. Drivstoffindek-
sen er basert på selskapenes priser på 
truck-diesel som blir hentet inn fra de 
største drivstoffleverandørene. Det blir 
beregnet et gjennomsnitt for de tre må-
nedene i kvartalet. 

Ufattelig
– Økningen på totalindeksen er på hele 
3,3 prosent fra 4. kvartal 2021. Det vil si 
at en normal års-økning har kommet på 
kun ett kvartal. Årsveksten er på 9,8 pro-
sent regnet fra 1. kvartal 2021. Dette er 
enda høyere enn økningen forrige kvar-
tal, som var på 9,3 prosent. Det er spesielt 
diesel som øker ekstremt mye, med hele 
12,3 prosent, bare siste kvartal, og ufat-
telige 30 prosent det siste året, kommen-
terer NLFs seniorrådgiver for nærings- 
politikk Thorleif Foss.

Nå understreker han at det er svært vik-
tig at lastebileierne gjør nødvendige tiltak 
for å sikre bedriftens egen økonomiske 
situasjon. 

Tilbyr én gratis time med  
advokatbistand 
– NLF har utarbeidet en «tiltakspakke» 
som er ment å hjelpe bedriftene med å 
redusere effektene av den galopperende 
økningen blant annet på dieselprisen. Det 
første man bør gjøre er å varsle kunden 
om situasjonen, og eventuelt varsel om å 
innføre et drivstofftillegg. Det er dessuten 
viktig å dokumentere kostnadene, for  
eksempel med egne regnskapstall. I til-
legg tilbyr NLF flere hjelpemidler som 
Kostnadsindeksen for lastebiltransport, 

NLF kalkyle og NLFs dieselkostskjema, 
som også tar hensyn til økningen i Ad-
Blue-prisene, sier Foss. 

NLF minner også om at medlemmene 
får én gratis time for advokatbistand. 

Høyere kapitalkostnader 
Delindeksen for kapitalkostnader økte 
med 3,8 prosent fra 4. kvartal 2021 til  
1. kvartal 2022. De siste 4 kvartaler steg 
kapitalkostnadene som består av avskriv-
ninger og rentekostnader med 17,0 pro-
sent. 

Økte øvrige kostnader 
Delindeksen for øvrige kostnader steg 
med 2,7 prosent fra 4. kvartal 2021 til  
1. kvartal 2022. De siste 4 kvartaler steg 
øvrige kostnader som består av admini- 
strasjon, forsikring, reparasjon og service, 
dekk og vektårsavgifter/ årsavgifter 4,8 
prosent 

Økte bom- og fergekostnader 
Delindeksen for bom- og fergekostnader 
steg med 1,4 prosent fra 4. kvartal 2021 
til 1. kvartal 2022. De siste 4 kvartaler 
gikk indeksen for bom- og fergekostnader 
ned med 2,5 prosent.

Økningen på totalindeksen er på 
hele 3,3 prosent fra 4. kvartal 2021

Kostnadsindeksen:

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0



NYE CITROËN ë-BERLINGO 
ELEKTRISK ARBEIDSLYST PÅ VEI!

MEST REKKEVIDDE FOR PENGENE I SEGMENTET: OPPTIL 275 KM (WLTP)  
FORVARMING VIA APP  
RASKESTE HURTIGLADING (80% PÅ 30 MIN MED 100KW) 
HØYEST TILHENGERVEKT (750KG)

FRA

289.900,-

Pris er inkl. frakt og lev.om.kost levert forhandler. Elektrisk rekkevidde avhenger av kjørestil, veiforhold, utetemperatur, varme/klimaanlegg og forhåndstemperering. Forbehold om trykkfeil. Importør Bertel O. Steen AS. 
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For mange i arbeidslivet er det vanlig å ha 
7,5-timersdager. I disse timene inngår også 
diverse kaffepauser og en prat med kolle-
gaer i gangen. Slik er det ikke for yrkes- 
sjåførene; de må fysisk registrere alt som er 
av pauser og aktivitet gjennom hele  
arbeidsdagen.

– Alle eventuelle kaffepauser og andre 
pauser de tar i løpet av dagen, blir trukket 
fra arbeidstiden. Dette blir på sikt kompli-

sert å holde styr på, forteller Jone Klings-
heim, som er bedriftsrådgiver i NLF.

Ønske om en enklere hverdag
Han forteller at NLF i lang tid sett på 
mulige løsninger for å gjøre hverdagen 
enklere for både sjåfører og lastebileiere. 
Dette ønsker de å gjøre for å redusere  
tiden som i dag brukes på papirarbeid og 
innrapportering av timelister i etterkant 

av en arbeidsdag.  – Nå kan snart den 
nye modulen i NLF-appen forenkle og 
heve kvaliteten for sjåføren, og vi holder 
på å teste systemet ut nå. Kjøre- og hvi-
letid har man håndtert en stund gjen-
nom appen, som er knyttet til Tacho 
Online, men det nye er at vi har fått på 
plass en god måte å føre arbeidstiden på, 
forklarer Klingsheim.

Tacho Online:

Tidkrevende føring 
av timelister kan 
være historie
Yrkessjåfører er pålagt å registre all aktivitet gjennom  
arbeidsdagen. Dette er et krevende arbeid som tar mye tid. 
Nå har NLF kommet godt i gang med å teste NLF-appens 
arbeidstidsmodul, som er en enkel og effektiv måte å føre 
timelistene på.

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0

LAST NED APP:  NLF-appen er sjåførens kontaktflate mot  
lastebil.no. Lastes ned på Google play  eller APP store.

ARBEIDSTIDSOVERSIKT: Her ser sjåføren data mottatt fra  
fartsskriveren. Danner grunnlaget for timeregistrering.
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Førstemann ut
Vegard Solheim driver Vegard Solheim 
Transport og han var førstemann som tok 
i bruk Tacho Online. Selskapet er også 
førstemann ut med å bruke arbeidstid- 
modulen, og er en av fem testbedrifter. 

Den testingen som Solheim holder på 
med nå er uhyre viktig. Det er nemlig 
testbedriftene vi støtter oss til for å få til-

bakemelding på hvordan appen kan for-
bedres og utvikles videre, forteller 
Klingsheim. 

Så langt bekrefter Vegard Solheim at 
de er veldig fornøyde.

– Grunnen til at vi ville innføre dette 
systemet her hos oss, er at det per i dag 
ikke finnes et tilstrekkelig godt system 
som fanger opp de problemstillingene vi 

i transportbransjen har. For yrkessjåfører 
er det spesielt mye papirarbeid i forbin-
delse med timelistene, og vi har ønsket å 
gjøre denne hverdagen enklere for dem 
alle. Siden føring av timelistene er tid- 
krevende, gikk det ofte i glemmeboken. 
Da har man i teorien fri eller pause så 
lenge bilen står stille. Det er ikke alltid 
hele sannheten, påpeker Solheim.

Han utdyper videre at selv om bilen står 
stille, skal sjåføren ha betalt for lasting, 
lossing, fergeturer og andre ting man ut-
fører i forbindelse med jobben. Samtidig 
krever Arbeidstilsynet at alt arbeid og 
hvile som utføres i tiden der bilen står 
stille, skal dokumenteres på både klokke-
slett og dato.

– Blir det for komplisert og tidkreven-
de å føre opp dette i ettertid, blir det i 
flere tilfeller droppet og sjåføren mister 
arbeidstid og utbetaling for 
dette, forteller Solheim.

SJEKK AT DET STEMMER: Kontroller at timer fra fartsskriveren stemmer 
med innholdet i din arbeidsdag. Legg inn lønnsgrunnlaget.

KAN KORRIGERE: Har du bommet i bruken av fartsskriveren 
kan date korrigeres slik at dine aktiviteter blir riktig registrert.

ENKLERE: – Vi har ønsket 
å gjøre hverdagen 
enklere for sjåførene når 
det kommer til å føre 
timelister, sier Vegard 
Solheim. Foto: Privat



38 NLF-MAGASINET 2022 • NR 3

Kontaktet NLF
Solheim tok derfor kontakt med Klings-
heim i NLF og kom i gang med Tacho 
Online.

– Vi fikk omprogrammert alle biler og 
alle de digitale skriverne i bilene, slik at 
de registrerer annet arbeide når bilen 
stanser. Det som er det aller viktigste i 
forbindelse med å føre arbeidstiden sin, 
er å huske på å trykke på fartsskriveren 
når det er pause. Idet man gjør dette vil 
det automatisk bli fanget opp i Tacho 
Online, og hele tidslinja vil man finne 
igjen i NLF-appen. Dette kommer i rik-
tig rekkefølge etter klokkeslett, forklarer 
Solheim.  

Selskapet som har seks biler er frem-
deles i testfasen på dette, men så langt 
tyder alt på at det går i riktig retning. 
Solheim legger likevel ikke skjul på at 
den største utfordringen har vært å få 
sjåførene til å trykke på fartsskriveren til 
rett tid.

Klingsheim er enig i at det er en utfor-
dring.

– Det vi ser nå, er at sjåførene er veldig 
flinke til å bruke skriveren, og det har 
gjort arbeidet med timelistene mye  
enklere, forteller Klingsheim. 

Slik fungerer det i praksis
Solheim forklarer raskt hvordan det bru-
kes av hver enkelt sjåfør.

– Sjåførene har lasten ned NLF- 
appen på telefonen sin og når 
de går inn der, vil alt være 
loggført med hensyn til 
når man har pause og 
når man har jobbet 
om man har brukt 
skriveren på rett 
måte. Deretter kan 
man gå aktivt inn 
selv og endre eventu-
elt andre tings om har 
skjedd før man har satt 
seg i bilen, eller etter at de 
er ferdig med å kjøre og legge 
inn de timene utover kjøring de skal ha 
betalt for, forklarer Solheim.  

Det som skiller fra NLF-arbeidstids-

app fra alle andre systemer er at det er 
lagt til en mulighet hvor sjåføren kan 
trykke på rediger i ettertid. Når de går 
inn på redigering, så får de inn alle data 
de har fått fra fartsskriveren. Hvis det da 
er slik at noe som er oppført som pausen 
ikke var pause likevel, kan man skrive 
inn dette, sammen en forklaring, og det 
blir registrert som arbeidstid.

Nå har hans sjåfører brukt systemet i 
april, og Solheim forteller at han gleder 
seg til lønnskjøringen denne måneden.  

– Da vil vi få se hvordan vi 
har kommet ut og om alt 

fungerer som det skal. 
Det er alltid litt spen-
nende, men jeg tror 
det blir veldig bra, 
mener Solheim. 

Han er uten tvil 
positiv til den nye ar-
beidtidsmodulen i 

NLF-appen og forteller 
at de hadde Arbeidstilsy-

net på besøk i februar.
– Da fikk vi forsøkt Tacho 

Online med registrering av arbeidstid og 
uten at sjåførene skrev ordinære timelis-
ter, og det ble godkjent. Det viser at i alle 

fall Tacho Online fungerer i praksis, for-
teller Solheim.

Et etterlengtet system
Videre forteller Klingsheim at det er  
Tacho Online som kom først og at  
arbeidsmodulen som Solheim nå tester 
ut er helt nytt. Nå har Vegard Solheim 
Transport benyttet seg av Tacho Online 
siden februar 2020, og har benyttet  
arbeidstidsmodulen gjennom hele april. 

Totalt for NLFs medlemmer er det per 
i dag registrert 2536 aktive kjøretøy og 
3558 sjåfører fordelt på 169 bedrifter 
som bruker Tacho Online. 

Foreløpig er det bare Vegard Solheim 
som bruker arbeidstidsmodulen, men 
NLF har ytterligere fem bedrifter som 
skal ta det i bruk.

– Når sjåførene bare kom skikkelig i 
gang og innså at de bare måtte ta i bruk 
skriveren aktivt, viste det seg at det var 
en bra løsning. Det var litt tungt i star-
ten, men nå har det virkelig begynt å ta 
seg opp. Dessuten innser de også at de 
sparer enormt med tid ved at de slipper 
å skrive inn all informasjon for hånd el-
ler data i ettertid. Nå kommer alle data-
ene rett inn i systemet, og det gjør det 
enklere for alle parter, forteller Solheim.  

Fornøyd
Klingsheim er også fornøyd med resul-
tatet, selv om det har tatt en tid å utvikle 
det. 

– Det har vært krevende arbeid for vi 
har hatt en ambisjon om å gjøre det en-
klest mulig for sjåføren, men likevel sør-
ge for at arbeidsgiver får de svarene og 
de tallene som de trenger for å følge opp 
arbeidstiden og å møte myndighetene i 
en kontrollsituasjon, forteller Klings-
heim.

Han synes derfor det er en stor dag å 
ha fått landet et godt arbeidsverktøy for 
yrkessjåførene rundt om i landet. Sam-
tidig mener han det også har vært en 
prosess hvor lastebileierne nå har mulig-
het til å bevisstgjøre sjåførene sine om at 
riktig bruk av fartsskriverne er tidsbe-
sparende for både dem og bedriften.

Tacho Online:

FORNØYD: Jone Klingsheim synes det er en stor dag å ha 
fått landet et godt arbeidsverktøy for yrkessjåførene 
rundt om i landet.

For yrkessjåfører er  
det spesielt mye papir- 

arbeid i forbindelse  
med timelister



MOBILBETALING
– raskt, enkelt og trygt

Enkelt
Betal drivstoff med mobilen.

Raskt
Få betalingstilgang 
uten ventetid.

circlek.no/pro

Trygt
Ingen kort på avveie og 
full kontroll på kjøpene.

 
 
 
 
 
 
 
Nå slipper du å vente på 
posten når du bestiller nye 
firmakort. 

Knytt både eksisterende og 
nye kort til sjåførene raskt 
og enkelt i Kundeportalen. 
Sjåførene får da en 
e-postinvitasjon, registrerer 
seg i Circle K Pro -appen og 
kan straks betale for drivstoff 
med mobilen. 

Løsningen gjør arbeids-
hverdagen enklere og tryggere 
ved å fjerne behovet for 
fysiske drivstoffkort som fort 
kan komme på avveie.
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Det var en opplagt og foroverlent statsråd 
som gjestet NLF-konferansen, og han 
hadde klare tanker om hvilken viktig rol-
le transportbransjen hadde i samfunnet.

–  En sterk transportbransje er avgjør- 
ende for å gjennomføre det grønne skiftet 
i norsk industri, sa næringsmi-
nister Jan Christian Vestre 
(AP) fra talerstolen foran 
en fullsatt møtesal på 
dag to av konferan-
sen. 

Tema for stats-
rådens innlegg var 
«Utfordringer og 
muligheter i en kre-
vende tid –  Hvordan 
kan en aktiv næringspo-
litikk trygge norsk tran- 
sportnæring?» og Vestre var 
tydelig på hvor ansvaret lå:

– Det er myndighetene som må tilret-
telegge for at bransjen skal få ramme- 

betingelser som gjør det mulig å ta en 
aktiv del i det grønne skiftet, og derfor er 
det viktig at vi politikere får anledning til 
å møte organisasjoner som NLF og MEF, 
fortsatte han, og understreket at han så 
frem til flere møter i tiden fremover.

Myndighetene må gi 
næringen gode 

arbeidsvilkår
Næringsministeren 
hadde ikke med noen 
løfter til transport-
bransjen, og sa at slik 
situasjonen er i dag, 

med krigen i Ukraina 
på toppen av allerede 

sterk prisvekst, var det 
vanskelig å finne effektive 

løsninger.
– Prisene på diesel går opp og ned 

for tiden, men dersom dette ikke stabili-
serer seg på et akseptabelt nivå etter en 

stund er vi nødt til å agere, sa statsråden.
Vestre minnet om at det som har med 

samferdsel og rekruttering ligger i andre 
departementer, men han var tydelig på at 
transportsektoren var en betydelig og vik-
tig aktør i næringssektoren.

– Det er riktig som Geir (A. Mo journ. 
anm.) sier at næringspolitisk er dere en 
viktig aktør som bare vil bli viktigere i 
fremtiden. Dersom vi skal lykkes med å 
øke norsk fastlandseksport (eksport uten-
om olje og gass) med 50 prosent innen 
2030, er vi helt avhengig av å ha en sterk 
transportnæring med på laget.

Da Vestre gikk på talerstolen hadde 
Tariff- og arbeidsgiverkonferansen alle-
rede pågått en dag. Etter at Forbundsle-
der Tore Velten og leder i Tariffutvalget 
Harald Øvsthus hadde ønsket velkom-

ANDRÉ KJERNSLI akj@lastebil.no0

Det var knyttet ekstra spenning og forventning til årets 
tariff- og arbeidsgiverkonferanse, som ble avholdt 23.-24. mars 
i år. For første gang fikk konferansen besøk av en sittende 
næringsminister, og med skyhøye dieselpriser og et Europa i 
krig var det ekstra spennende å høre hva han hadde å si.

– Dere er en viktigere 
del av norsk næringsli v 
enn noen gang!

Det blir ingen økt eksport  
dersom vi ikke får varene frem, 
her er vi helt avhengig av dere 

som driver med transport
Jan Christian Vestre (AP)

Næringsministeren:
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men, var de fremmøtte klare for en inn-
føring i hvordan det sto til i norsk økono-
mi. Til å gjøre dette var Kjetil Olsen, 
sjefsøkonom i Nordea, hentet inn. For 
noen ble nok innlegget en realitetsorien-
tering, spesielt med tanke på hvordan 
transportsektoren måtte håndtere den 
ekstreme økningen i dieselprisen de sene-
re månedene.

Send regningen til kundene
– Regjeringen kan ikke innføre støtteord-
ninger hver gang det kommer en prisøk-
ning, sa Olsen med adresse til de som 
sammenlignet dieselprisene med den økte 
strømprisen.

Sjefsøkonomen forklarte dette med at 
for næringslivet er økte kostnader en del 
av businessen, og at nå er tiden inne for å 

øke prisene. Han mente det nå var stor 
aksept for dette i markedet. 

– I motsetning til strømkundene, som 
ikke har noe å selge videre, kan transpor-
tørene legge på prisene sine, fortsatte han.

Olsen viste frem tall som fortalte at den 
norske og europeiske økonomien nå var 
varm, og at arbeidsledigheten i EU-regi-
onen er rekordlav.

– Til tross for at transportbransjen sliter 
med stigende kostnader og rekrutterings-
problemer, er Norge som samfunn  
så langt unna en krise vi kan 
komme, hevdet Nordea-økono-
men.

– Dere er en viktigere 
del av norsk næringsli v 
enn noen gang!

FØRSTE GANG: Geir A. Mo hilser næringsminister Jan 
Christian Vestre velkommen til NLFs tariff- og 
arbeidsgiverkonferanse. Alle foto: André Kjernsli

TREFFES IGJEN: Næringsminister Jan Christian Vestre 
(AP), mente transportbransjen var viktigere enn noen 
gang, og så frem til en tett dialog med NLF i tiden 
fremover. 
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Tariff- og arbeidsgiverkonferansen 2022:

Indeksregulert prissetting
Hans tips til lastebileiere var å sørge for å 
få drivstoffutgiftene inn i kundeavtalene 
som et eget, indeksregulert punkt. Gjerne 
med regulering hver måned.

– På den måten lever drivstoffutgiftene 
sitt eget liv uten å påvirke resultatet til 
selskapet som leverer kjøreoppdragene, 
avsluttet han.

Etter at Olsen takket for seg fikk kon-
feransedeltagerne en gjennomgang av god 
forhandlingsteknikk, ved NLF-advokat 
Robert Aksnes, og en presentasjon av 
NLFs nye kalkyleverktøy, ved NLFs pro-
sjektleder Jone Klingsheim. Begge deler 
nyttig informasjon for bedriftseiere som 
søker å forbedre sine avtaler med opp-
dragsgivere.

Ingelin Noresjø, prosjektleder i Grønt 
landtransportprogram, snakket om hvor-
dan transportnæringen skal nå sine kli-
mamål. Med elektrifisering og biogass 
som foretrukne løsninger, er det ingen 
tvil om at flaskehalsen i all hovedsak drei-
er seg om lade- og fylleinfrastruktur.  
Behovet for utbygging av dette nettverket 
er massivt. I tillegg klarer ikke lastebil-
produsentene ennå å levere el-biler med 
lang nok rekkevidde, men det jobbes 
knallhardt hos alle produsentene.

Rekruttering fortsatt i høysetet
Rekruttering er et tema NLF stadig ven-
der tilbake til. Markedsdirektør Kjell 
Olavsrud kunne fortelle at antall læring-
kontrakter hadde øket fra 2020 til 2021, 
men at jobben med å rekruttere flere fort-
setter.

Han presenterte også NLFs nye pro-
sjektleder for rekruttering, Christopher 
Sternefalk, som tiltrer sin stilling i april. 

Han får en viktig rolle i å koordinere de 
ulike rekrutteringsaktivitetene.

I paneldebatten som avsluttet årets 
konferanse, diskuterte Geir A. Mo fra 
NLF, Mette Gundersen, statssekretær i 
samferdselsdepartementet og Asgeir 
Ripe, tillitsvalgt i Fellesforbundet hva 
næringen tenkte om fremtiden.

Der benyttet Gundersen anledningen 
til å skryte av transportbransjen som hun 
mente hadde loset oss gjennom, og sørget 
for at vi har fått varer gjennom korona-
pandamien.

– Dere binder landet sammen og selv 
om vi jobber med utvikling av vei er det 
vel ingen som kjenner veiene bedre enn 
dere, sa hun.

Det må snart skje noe!
Statssekretæren snakket også om en 

planlagt storrengjøring i bransjen, noe 
som ikke falt i helt god jord.

– Jeg er litt kritisk til planen, og fak-
tisk lei meg, repliserte Geir A. Mo. Til-
nærmingen er ikke bra. Det lanseres en 
storrengjøring i bransjen, men det er 
ikke mye dritt i bransjen. Det dere må 
rydde i egen bakgård, SVV, i hvordan 
dere kontrollerer de utenlandske aktøre-
ne hvor jeg vil hevde at mesteparten av 
problemene ligger.

Mo fortsatte: – Dere burde bare rett 
og slett innføre EUs mobillitetspakke i 
Norge, ikke fortsette å utrede. Dette 
burde den forrige regjering ha gjort når 
vi lanserte dette i fjor. Nå tar dette flere 
år.

– Jeg er helt på linje med NLF når det 
gjelder at tiden er overmoden aksjon, sa 
Asgeir Ripe i Fellesforbundet.

IKKE IMPONERT: Verken Geir A. Mo (i midten) eller Asgeir Ripe i Fellesforbundet mente det var behov for flere utvalg eller 
utredninger, slik statssekretær Mette Gundersen i samferdselsdepartementet meldte om. 

NY MANN.: Kjell Olafsrud (t.h.) kunne presentere NLFs nyansatte prosjektleder på rekruttering, Christopher Sternefalk.

GODE TIDER: Kjetil Olsen fra Nordea kunne fortelle at 
Norge går så det suser, og at lastebileierne må sørge for 
å få svingende drivstoffpriser inn i avtalene de skriver 
med kundene. 



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
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Det NLF Østfold i media 
allerede har erklært som «et 
samferdselsmessig katastrofe-
område», ser nå ut til å bli 
enda verre. 

Alle som benytter seg av Norges mest tra-
fikkerte fergesamband mellom Moss og 
Horten, vet at dette ikke er uproblematisk. 
Utfordringen er ikke fergen, men å komme 
seg gjennom Moss og ut på E6. Mye tyder 
også på at det ikke kommer til å bli bedre 
med det første, men faktisk verre. 

BaneNor skal bygge ny Intercitylinje 
gjennom Østfold. Det stoppet opp for 15 
måneder siden. Midt i Moss. Det statlige 
vesenet fant kvikkleire, og siden har ingen 
egentlig hørt noe mer fra dem. Siden Ba-
neNor-vesenet har stoppet helt opp, har 
også et annet statlig vesen stoppet opp, 
nemlig Vegvesenet. De har planer om å 
bygge ny RV 19 fra fergeleiet til E6, men 
kommer ikke videre på grunn av BaneNor. 

Jeløya – «nytt problem»
Samtidig går fergen sin ufortrødne gang 
over fjorden og kommunen bygger og byg-
ger på Jeløya.

Trafikken fra øya har nå rundet 20.000 
ÅDT, betydelig mer enn de 6-7.000 ÅDT 

fra fergen. Dette skaper i utgangspunktet 
store problemer for trafikkavviklingen 
både for store og for små. Så galt er det blitt 
at ordføreren i Moss nylig foreslo å nekte 
morgenfergene (rushtiden) fra Horten å 
legge til i Moss! Dette forslaget oppfatter 
vi først og fremst som et rop om hjelp og 
vil nok ikke blir fulgt opp.

Men trafikken fra Jeløya, hovedsakelig 
privatbiler som skal få folk til jobb, men 
også en del næringstrafikk, utgjør et bety-
delig problem, så lenge RV 19 holder 
1960-standard.

I tillegg er det nå dukket opp et «nytt» 
problem. Kanalbroen må skiftes ut.

Viken har ikke råd
Den bittelille kanalbroen holder ikke len-
ger unna for flere og flere og tyngre og 

tyngre biler og et umiddelbart forslag fra 
Viken fylkeskommune er å snevre inn til 
kun to, smale felt. Dette vil selvsagt kraftig 
svekke fremkommeligheten og «flyten» i 
trafikken gjennom Moss. Ikke minst vil 
det bety enda større problemer for dem 
som driver næring på Jeløya. Viken fylkes-
kommune som har ansvaret for kanalbro-
en, forteller at de ikke har råd til å erstatte 
den. Uten bompenger vel og merke. Det 
protesterer Moss kommune mot og selv-
sagt også NLF Østfold. Fylkeskommunen 
anslår at en ny bro, som for orden skyld 
burde vært bygget for mange år siden, vil 
koste i overkant av 200 millioner kroner og 
selv ikke store Viken har råd til å finansiere 
dette. Det blir ikke enklere når Østfold 
fylkeskommune igjen skal ta seg av kost-
nadene.

Vi støtter Moss
Vår lokalavdeling i Moss, med leder Per 
Esben Kristiansen i spissen, har jobbet tett 
med Moss kommune og NLF stiller seg 
bak ordfører og bystyrets kamp for å bed-
re situasjonen. Rett etter påske møtte vi 
ordfører Hanne Tollerud (AP) på hennes 
kontor og vi har også samarbeidet godt 
med NHO. Håpet er at «noen» vil ta tak 
høyere opp i systemet og finne løsninger 
som ikke tar livet av både Moss og norske 
transportører.

PROBLEMATISK: Fergesambandet mellom Horten og Moss 
er Norges mest trafikkerte fergesamband. Utfordringen er 
ikke fergen, men å komme seg gjennom Moss og ut på E6.

Kaoset fortsetter i Moss

NLF Østfold gjennomførte sitt fylkesårsmøte på 
Hotell City i Fredrikstad i mars og møtet gikk uten 
stor dramatikk. 

Selvsagt sto drivstoffpriser og generelt svært 
høyt kostnadsnivå på dagsordenen og forbunds- 
leder Tore Velten hadde lagt turen til Østfold for å 
redegjøre for NLFs arbeid med disse spørsmålene.

Engasjerte
Det var mange engasjerte delegater som ville høre 
hva organisasjonen gjør for å bedre bransjens vil-
kår og Tore Velten gikk grundig gjennom tingene 
det jobbes med. Selv om flere av delegatene nok 
hadde sett at innsatsen ble satt inn tidligere og 

resultantene kom raskere, var både forbundsleder 
og forsamlingen enig om at det var godt å få «luf-
tet ut» på fylkesårsmøtet.

For øvrig ser NLF Østfold frem til igjen å komme 
inn i normal drift, mer eller mindre uten pandemi 
og foreningen ser frem til å feira sitt 75-års-
jubileum ett år på etterskudd denne høsten.

Gjenvalg
Også valgene foregikk uten noen store bølger. NLF 
Østfolds «Grand old man», Erik Graarud, ble en-
stemmig gjenvalgt som fylkesleder for ett år. Like 
enstemmig var gjenvalget av nestleder Per Esben 
Kristiansen fra Moss og valgene av de øvrige styre-
medlemmene gikk også knirkefritt.

- Nå ser vi frem til å jobbe aktivt for medlemme-
ne våre igjen, konkluderte Graarud, som la til at 
det er flere viktige saker og arrangementer på 
agendaen i inneværende år.

Graarud og Kristiansen enstemmig gjenvalgt i NLF Østfold

GJENVALGT: NLF Østfolds 
«Grand old man», Erik Graarud 
ble enstemmig gjenvalgt som 
fylkesleder for ett år.

J. KRISTIAN BJERKE jkb@lastebil.no0
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Etter to år med Teamsmøter, tok man 
igjen opp ordningen med å avholde møtet 
hos en av våre hovedsamarbeidspartnere. 
Denne gangen var det IF forsikring som 
stilte sine lokaler til disposisjon.

Nyttig informasjon fra IF
På grunn av forbehold om mulig ned-
stengning, ble våre øvrige samarbeids-
partnere invitert litt for sent i år. Når det 
i siste liten ble avklart at vi kunne avholde 
et fysisk møte, ble opplegget rundt sam-
arbeidspartnere noe amputert. 

Desto mer interessant og nyttig ble in-
formasjonen vi mottok fra IF. De ha for-
beredt en grundig og nyttig informa-
sjonspakke til oss. Ikke minst gjaldt 
dette tilbud og ordninger vi sjelden tenker 
på, eller hører om. Selve prosessen ved 
skadeoppgjør ble også grundig gjennom-
gått og mange av delegatene mente dette 
var svært nyttig. For øvrig virker det som 
om denne måten å avholde årsmøter på 
har funnet sin form, og vi ser frem til å 
invitere oss til en annen hovedsamar-
beidspartner neste år.

Gjenvalg, nyvalg og ny struktur
I år lå det an til litt spenning rundt  
valgene i Oslo & Akershus. Ikke på 
grunn av kampvoteringer og strid, men 
rett og slett fordi NLF Oslo & Akershus 
har gjennomgått en ganske omfattende 
strukturendring i løpet av året. Seks  
lokalforeninger er blitt til tre og dette 
måtte tilpasses styrestrukturen i fylket. 
Lillestrøm, Øvre Romerike og Aur-
skog-Høland er blitt til EN stor lokal-

forening, Romerike, og begge styremed-
lemmene fra tidligere Aurskog- 
Høland ønsket avløsning midt i valgpe-
rioden. Asker & Bærum og Oslo er blitt 
til Stor-Oslo, og her skulle det velges ett 
av to styremedlemmer.

Det hele gikk smertefritt og Nicolai 
Jakhelln og Sissel Heen ble enstemmig 
gjenvalgt som henholdsvis fylkesleder og 
fylkesnestleder for ett år. Lars Erik 
Skjønhaug og Odd Paulsen ble pent tak-
ket av som styremedlem og varamedlem 
for Aurskog-Høland, mens Jon Anders 
Tønsberg og Rune Kristian Olsen ble 
nyvalgt medlem og varamedlem for  
Romerike. Geir Homlund ble valgt som 
nytt styremedlem fra Stor-Oslo, hvor Tha-
ge Sørensen også er styremedlem. Med seg 
som varamedlem for Stor-Oslo, fikk Geir 
med seg Helene Homlund for to år.

Gjenvalg og forsikrings- 
problematikk på fylkes- 
årsmøte i Oslo og Akershus

Forbudt å 
kjøre i byen?
Nå har MDG sittet med hendene på sykkel-
styret i over seks år i hovedstaden og selv 
om man kan hevde at det er gått bedre 
enn fryktet for vår bransje, ser vi flere var-
sellamper blinke.

Både NLF Oslo & Akershus og MDG-by-
rådene har hatt en pragmatisk og seriøs 
tilnærming til utfordringene i hovedsta-
den og vi har hatt en god og fruktbar dia-
log med både Lan Marie Berg og hennes 
samarbeidspartner Andreas Halse i AP.
Men vi ser nå muligheten for at dette kan 
endre seg i og med at det jobbes målbe-
visst fra byrådets side for å stenge bilen 
uten fra Oslo.

Først Ring 1, så...
Allerede i 2023 ser man for seg at all tra-
fikk innenfor Ring 1 skal være utslippsfri, 
så kommer Ring 2 i 2026 og hele hoved-
staden innen 2030. Dette bør i og for seg 
la seg gjøre for personbiler, men vil det 
også kunne ramme næringstransporten?
Så langt forsikres vi om at vi vil skånes fra 
de mest ekstreme tiltakene i første om-
gang og at en reduksjon av fossildrevne 
personbiler i byen, vil bedre fremkomme-
ligheten for varelevering. Samtidig snak-
kes det høyt og målrettet om at også  
lastebilene i byene, på sikt, må bli nullut-
slippskjøretøy. Vi ser selvsagt at det går i 
den retningen og vi vil ikke motsette oss 
dette, men på klare betingelser.

Kommer til en by nær deg
NLF er helt klar på at det «blir ikke noe 
grønt skifte med rød bunnlinje» og dette 
gjør vi klinkende klart for Oslos politiske 
og administrative ledelse så ofte og tyde-
lig vi kan. Vi kjører gjerne først i omstil-
lingstoget, men vi må kunne forsvare 
skiftet økonomisk. Vi må ha forutsigbar-
het.

Vi må vite at teknologien som kreves 
faktisk finnes tilgjengelig og vi må vite at 
våre folkevalgte forstår dette.

Kravet om utslippsfrie byer brer hurtig 
om seg, senest til Fredrikstad. Og før du 
vet ordet av det er ordningen kommet til  
«en by nær deg».

2022 var første år siden 2019 at NLF Oslo & Akershus  
fikk gjennomført et normalt fylkesårsmøte, men det ble  
noe amputert. 

GJENVALGT: Nicolai Jakhelln ble enstemmig gjenvalgt 
som  fylkesleder for ett år

J. KRISTIAN BJERKE jkb@lastebil.no0
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Søstrene Tone (50) og  
Birgit (48) har jobbet i fami-
liebedriften i en årrekke, 
men først nå har Grimstad- 
jentene førerkort klasse CE. 
De ønsket rett og slett å lære 
mer om sjåføryrket.

Til daglig har Tone Røysom og Birgit 
Grimstad sentrale roller i ledelsen i  
Sigurd & Ola Grimstad AS.

Storesøster Tone styrer kranbilene, 
skriver månedlige nyhetsbrev, søker om 
dispensasjoner og er verneombud. Lille-
søster Birgit er styreleder, daglig leder i 
selskapets grustak, er ansvarlig for lønn, 
personal og all fakturering. I løpet av 14 
dager i mars hadde de begge to tatt den 
praktiske delen av lastebillappen.

– Det er ikke noen sjutimersdager, men 
likevel valgte dere å ta førerkort både på  
lastebil og henger. Hvorfor?  

– Jeg syntes det var ubehagelig ikke å 
ha lappen selv. Jeg ville vite konkret hva 
sjåførene driver med når de er ute på  
vegen hver dag, sier Birgit.

– Også er det fint å kunne flytte litt 
biler, kjøre til og fra verksted eller hjelpe 
en sjåfør som ikke har nok kjøretid til å 
komme hjem. Vi skal ikke ha faste ruter, 
men stiller hvis vi må, legger Tone til.

– Dette er bra for firmaet
Ola (78) er far til Tone og Birgit, og er 
tydelig stolt over sine døtre. 

–  Jentene hadde lange dager før og får 
enda lengre nå. Men de har valgt dette 
frivillig og blitt utrolig ivrige. Det er vel-
dig bra for firmaet! 

– Du advarte oss jo mot å satse på 
transportbransjen, pappa. Derfor var det 
ingen selvfølge at vi skulle jobbe her. Det 
er fint at du er fornøyd nå!

– Men hvordan i all verden fikk dere tid 
til å prioritere førerkortet?

– Det var å sette seg ned og 
lese teori. Vi skulle komme 
gjennom pensum i tillegg 
til alle de faste opp-
gavene i firmaet. Det 
gikk med mange 
tidlige morgener og 
helger. Det var en-
klere da jeg kjørte 
opp på buss for 25 år 
siden, sier Tone. 

Med busslappen og 
erfaring i onkelens buss-
selskap fikk hun en litt let-
tere veg til lastebillappen enn 
Birgit. 

– Jeg gruet meg mest til kjørin-
ga, svarer Birgit.  Tone er en 

naturlig yrkessjåfør, mens 
jeg er litt mer person-

bilsjåfør. Teorien var 
overkommelig, og 
teoriprøven måtte vi 
klare hjemme før vi 
startet med kjøreti-
mer i Trøndelag.  Vi 

brukte 14 effektive 
dager med Stjørdal - 

Meråker Trafikkskole og 
kjørte opp både på bil og 

henger før vi reiste hjem. Det var 
et flott opplegg, effektivt og kjempeartig. 

Nå kan Grimstadjentene endelig kjøre lastebil!

Jeg fikk en helt 
annen forståelse for 

trafikkbildet

GUTTORM TYSNES hedopp@lastebil.no0
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Dessuten gikk kjøringen mye bedre enn 
jeg hadde trodd, forteller Birgit.

– Hva med rygging med henger?
– No problem! Vi fikk faktisk skryt for 

ryggingen, men vi valgte å kjøre opp med 
semi for det er lettest. Jeg har kjørt mye 
hestehenger og hadde ryggeteknikken 
inne, sier Birgit.

Nye mål er satt
De to Grimstad-jentene stopper heller 
ikke her. De bekrefter begge at målet er å 
ta fagbrev som yrkessjåfør. 

– Vi vil ha enda mer tyngde og innsikt i 
denne jobben. Rett og slett mer kompe-
tanse i faget, forklarer Tone.

Birgit forteller at hun lærte enormt mye 
da hun tok teorien.  

– Jeg har alltid hørt mye om lastebiler, 
men jeg har ikke hatt greie på så mye  
teknisk. For eksempel hvordan lastebilen 
er oppbygd, best mulig lastsikring og alle 
hensyn en må ta som lastebilsjåfør i  
trafikken. Jeg fikk en helt annen forståel-
se for trafikkbildet. Vi må ta hensyn til 
hverandre og være enda mer bevisste 
medtrafikanter, forteller Birgit. 

Hun mener videre at alle som tar per-
sonbillappen faktisk burde hatt minst en 
time i lastebil. I tillegg påpeker hun at det 
har kommet mange nye skilt siden hun 
tok førerkortet i 1992. 

– Det skader ikke å kunne skiltene 
skikkelig heller, mener Birgit.

Jenter bak rattet
Birgit er Innlandets representant i NLFs 
nye faggruppe for rekruttering. Hun er 
opptatt av at bransjen skal få flere sjåfører. 
Grimstad har satset på flere jenter og det 
er blitt et fint tilskudd, men Birgit kom-
mer med et hjertesukk:  

– Når vi får en jente som lærling, får de 
høre at de er modige. De mannlige  
sjåførene viser omsorg og gir masse hjelp. 
De sier aldri det samme til de unge gutta. 
Vi må ta vare på alle og behandle alle likt. 
Det er like viktig for gutta å få hjelp. En 
lærling er en lærling uansett kjønn, slår 
Birgit fast.

– Muskler er kanskje ikke like viktig for 
lastebilsjåfører som det var i gamle dager. 
Det er dere sikkert glade for. Dere ser jo ikke 
akkurat ut som to styrkeløftere?

– Nei, men vi er «keilltåka» sterke! sva-
rer søstrene med et glimt i øyet.

 «Keilltåka», er et av mange flotte dia-
lektord fra Gausdal og betyr i denne sam-
menheng enormt, og vi er «keilltåka» 
imponert over søstrene.

Nå kan Grimstadjentene endelig kjøre lastebil!
LASTEBILLAPPEN: – Vi tok teorien hjemme før vi reiste på 
intensivkurs. Dette er et bra opplegg for alle som klarer å 
jobbe selvstendig. 14 dager med kjøretimer og 
oppkjøring gjorde at alt ble veldig effektiv,t sier Tone 
Røysom (t.h) og Birgit Grimstad.

LASTEBILSJÅFØR: Tone har i flere år kjørt buss i onkel 
Tors busselskap. Nå har hun også lastebillappen.
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Sigurd & Ola Grimstad AS 
ble under årsmøtet nylig 
kåret til Årets Lastebileier i 
Innlandet. Selskapet passerte 
i fjor for 100 millioner kro-
ner i omsetning. 

– Det ble skikkelig fart over bedriften da 
ungdommene overtok, sier gründer Ola 
Grimstad. 

– Ja, men dere hadde bygd en solid 
grunnmur, svarer daglig leder Arvid 
Grimstad, som er sønn til Olas fetter. Olas 
døtre Tone og Birgit er også med i dagens 
ledelse. 

Grimstad er en av mange solide tran- 
sportbedrifter i Gausdal. Bedriften har 
vokst raskt de siste årene.  

Revisor Rune Pettersen, som spanderte 
«100-millionerskaken», gratulerte med 
følgende ord: – Mange sier at det er van-
skelig å både vokse og ha gode resultater 
samtidig. Dere har bevist at det er mulig.

I 2021 kom omsetningen opp i 109,3 
millioner kroner. Overskuddet før skatt var 
på seks millioner kroner. På bunnlinja står 
det 6,5 prosent. Overskudd og svarte tall 
er blitt rutine i bedriften. 

Sigurd & Ola Grimstad AS ble grunn-
lagt i 1939 av Sigurd Grimstad. Ola kom 
med i 1961. Bedriften har godt over 40 
kjøretøy i daglig drift og kan transportere 
det meste bortsett fra kjøl/frysevarer. Va-
rene fraktes over hele Norge. Grimstad har 
også eget grustak og tre gravemaskiner. 

Grimstad ble årets lastebileier

DISKUSJON: Arvid Grimstad (stående) oppdaterer revisor Rune Pettersen. I bakgrunnen revisor Hans Magnus 
Møllerløkken. 

VETERANENE: Ekteparet Ola og Mari Grimstad er fortsatt aktive i bedriften. Ola har vært med i over 60 år! Her venter de 
på «100-millionerskaka» etter fjorårets resultat. 

NLFs lokalavdelinger i Gudbrandsdal og Gausdal kan en-
delig tromme samme til lastebilens dag igjen. Etter to avlys-
ninger samles lastebilfamilien på Tretten 20. og 21. mai. 
Dette er dagene som lastebilen er i fokus i dalen.  Fredag er 
det innkjøring og rigging. Lørdag klokka 10 åpnes Stavplas-
sen for publikum. Her blir det: Lastebilcamp, lastebilutstil-

ling som viser utviklingen fra 1927 til 2022, stands med alle 
lastebilmerkene, forskjellige påbyggere, kranleverandører, 
hengerleverandører og mye mer. I tillegg kommer simula-
torbilen. Det blir aktiviteter for barna, bildropping med fri-
gjøring, modellbil-kjøring og konkurranser. «Generalene» 
Grethe Dalbu og Tore Slåsletten garanterer mye moro!

Lastebilens dag 21. mai

GUTTORM TYSNES hedopp@lastebil.no0



Høye kostnader har vært en av de største barrierene for å investere i 
elektriske lastebiler. MEN – ser man på hele eierskapskostnaden er det 
en annen utvikling å spore. For � ere modeller går nemlig elektrisk av 
med seieren som det rimeligste alternativet.

Elektrisk lastebil billigere enn diesel

– Selv om en elektrisk lastebil i mange 
tilfeller koster mer enn dobbelt så mye 
i innkjøp, inkludert støtte fra ENOVA, 
vil kostnadene i bruk være så lave at 
elektrisk likevel kommer best ut. Det 
er en veldig spennende utvikling, sier 
teknologiansvarlig i Zero, Marius 
Gjerset. På oppdrag fra Klimaetaten 
har Gjerset sett nærmere på total cost 
of ownership (TCO) av lastebiler 
med ulik drivsto�  eknologi. Sjekk 
Fossilfrilastebil.no for mer infor-
masjon! 

Drivsto� , bompenger, reparasjon og 
avgi� er utgjør en stor andel av 
utgi� ene. Hvor og hvor langt den 
kjører har også mye å si. Kjøretøyene 
som kjører mest og lengst vil derfor ha 
mest å spare på lave drivsto� utgi� er. 
De vil også ha mange bompasseringer, 
hvor elektriske lastebiler har nullsats.

– Etter å ha jobbet tett med trans-
portbransjen vet vi at økonomi er en 
stor barriere. Disse nye beregningene 
viser at det er en utvikling i markedet 
blant annet når det gjelder endringer 
i drivsto� priser og tilgjengelighet av 
nye modeller. Sammen med fritak 
i bomringen og støtteordninger 
er nå batterielektrisk lønnsomt 
mot fossil diesel til mange bruksom-
råder. Selv om kjøpsprisen er høyere 
er det enda mer å spare på bruken.
Beregningene inkluder kostnader som 
kjøp av kjøretøy, bomring, drivsto� , 
vedlikehold, landeinfrastruktur, støt-
teordninger (kjøp av kjøretøy, Enova, 
ladeinfrastruktur, Oslo kommune), 
gjennomsnittlig årlig kjørelengde, år-
savgi� , ladetid og risiko. Det er antatt 
at kjøretøyene passerer bomringen i 
Oslo o� e.

Fordelene med lavere støy, som gir 
bedre arbeidsmiljø for sjåførene 
og omgivelsene, samt fordelen ved å 
vinne anbud på grunn av klimakrav 
er ikke tatt med i regnestykket, da det 
ikke kan tallfestes. 

Gjerset anslår at i løpet av 2 år vil ele-
ktrisk kunne ta over mer av nysalget, 
slik det har gjort for personbiler. Han 
har likevel forståelse for at aktører 
opplever det å investere i ny teknologi 
som risikofylt:

– «Nabolagse� ekten» har ikke 
kommet enda når det kommer til el-
ektriske lastebiler, men det hjelper at 
vi er over elbil-kneika og at næring-
slivet har omfavnet elvarebilen, som 
de ser lønner seg. 

Det er Marius Gjerset, teknologiansvarlig i 
Zero, som står bak de nye beregningene.

Figuren viser at selv om selve kjøretøyet 
koster mer enn dobbelt så mye som de andre 
er dri� skostnadene såpass mye lavere at ele-
ktrisk likevel kommer best ut når det gjelder 
total eierskapskostnad. For biogass viser 
beregningene at det er omtrent samme pris 
over levetiden som for fossil diesel.

ANNONSE
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NLF region 3 sin årskon- 
feranse gikk av stabelen på 
Kielfergen med god deltakel-
se. Særlig ble møtet med 
sentrale stortingspolitikere 
fra regionen preget av sterkt 
engasjement. Fylkesårsmøte-
ne ble vellykket gjennomført, 
og de fleste i styrene tok 
gjenvalg.

På årskonferansen var Statens vegvesen 
Sør først ut med senioringeniør, Tor Jan 
Hansen. Med sin brede erfaring både fra 
entreprenørbransjen og offentlig virksom-
het kom han med gode tips til lastebil- 
eiere i underentreprenørrollen. 

Flere sentrale politikere besøkte konfe-
ransen. De ble konfrontert av de 160 del-
takerne fra næringen hvor alvoret i situa-
sjonen mange transportbedrifter står 
oppe i, som følge av den skyhøye driv-
stoffprisen, var bakteppet. Situasjonen er 

akutt for mange som er låst til kontrakter 
som er basert på et helt annet prisbilde 
enn det som har oppstått. For mange  
deler av næringslivet er det også kritisk at 
kostnadsøkningene på mange viktige 
områder forplanter seg ut til de fleste  

Årskonferanse med alvors- 
pregede debatter

KONFRONTERER: NLF Buskeuds fylkesleder Per Einar Sand konfronterer stortingspolitikerne med alvoret i situasjonen. Her er det Lundeteigen (Sp) som svarer for seg.Foto: Roy N. Wetterstad

ALVORSMELDINGER: Per Olaf Lundteigen (SP) fikk mange alvorsmeldinger med seg tilbake om konsekvensene for norsk 
nærings- og arbeidsliv. Foto: Roy N. Wetterstad

ROY N. WETTERSTAD rnw@lastebil.no0
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Lederduoene 
gjenvalgt – få  
endringer i  
fylkesstyrene
I NLF Region 3 fortsetter alle lederne 
og nestlederne i fylkesstyrene. I Tele-
mark Frode Bjønnes og Morten Nate-
dal, i Vestfold Henning Hansen og 
Marianne Maurbråten Sørsdahl og i 
Buskerud Per Einar Sand og Morten 
Utengen. 

I styrene ellers ble det ingen 
endringer i Telemark. 

Roger Sommerstad og Aslak 
Gustavsen kom inn som nye styre-
medlemmer i Vestfold, med Olav 
Askjer og Håkon Fadum som person-
lige varamedlemmer.

Martin Uthus ut av styret i Buske-
rud fordi han flytter fra fylket. Rune 
Tøftum ble valgt som nytt styremed-
lem og Johan Tuft nytt varamedlem.

Tore Velten møtte fylkes-
styrene i region 3
Det første fylkesstyrene i region 3 gjorde i inngangen 
til en ny valgperiode, var å møte forbundsstyreleder 
Tore Velten til dialogmøte. Både drivstoffpriser,  
rekruttering og andre viktige spørsmål for næringen 
ble belyst. 
Debatten gikk livlig mellom de tillitsvalgte i regionen og forbundslederen i 
det som ble en fin sammenkomst, hvor det også ble tid til omvisning på det 
flotte anlegget til Utengen Transport AS på Liertoppen. 

Flere tillitsvalgte ga etter samlingen uttrykk for å føle seg bedre rustet til å 
møte henvendelser fra medlemsbedrifter. Med mye aktivitet hver dag for å 
fremme næringens interesser er det viktig å være oppdatert på dagsaktuelle 
tiltak og initiativ. 

Det vil også være delte oppfatninger rundt strategi. For eksempel har en del 
tatt til orde for en tøffere linje med aksjoner. Det vil imidlertid kreve et  
ekstraordinært landsmøte i NLF dersom vi skal fravike den linjen som har 
vært fulgt til nå. Det satses derfor videre på en intens aktivitet opp mot myn-
dighetene for blant annet å dokumentere den dramatiske situasjon mange 
transportbedrifter befinner seg i som følge av både drivstoffpriser og rekrut-
teringsutfordringer.

deler av samfunnet og påvirker kjøpekraft 
og betalingsevne.

Krisebudskap til politikerne
Flere transportbedriftseiere signaliserte 
akutt krise, og at det er nødvendig med 
omgående politisk handling for å unngå 
at bedrifter bukker under og arbeidsplas-
ser forsvinner. Næringens krav er av-
giftslettelser som bringer drivstoffkost-
nadene betydelig ned. Politiske 
myndigheter kan ikke sitte rolig å se på 
at transportbedrifter begynne å bukke 
under samtidig som avgiftsinntektene til 
staten skyter i været. Det grenser til 
umoral å ikke la oss beholde mer til vår 
egen overlevelse slik situasjonen er nå.

Per Olaf Lundteigen er nestleder i 
Stortingets arbeids- og sosialkomite og 
representerer Senterpartiet og regje-
ringskoalisjonen. Han fikk mange alv-
orsmeldinger med seg tilbake om konse-

kvensene for norsk nærings- og 
arbeidsliv. Parlamentarisk nestleder i 
Høyre, Trond Helleland, som også er 
nestleder transportkomiteen, uttrykte 
forståelse for nødvendigheten av å få ras-
ke lettelser i avgiftsbyrden på plass. 
Hans komitekollega, Morten Stordalen 
fra Fremskrittspartiet, kunne vise til at 
de allerede har fremmet forslag til Stor-
tinget som er i tråd med næringens krav.

Lastebilsjåfører er i ferd med å  
bli mangelvare
Det er en svært vanskelig situasjon man-
ge norske transportbedrifter står oppe i. 
På den ene siden skal de forsøke å over-
leve på kort sikt med en drivstoffkrise 
som ingen hadde forutsett. Hvis de 
kommer seg gjennom vil mange i neste 
omgang møte den alvorlige utfordringen 
som ligger i at det er stor mangel på ar-
beidskraft. Lastebilsjåfører er i ferd med 

å bli mangelvare over store deler av ver-
den. Mange norske bedrifter har mistet 
utenlandsk arbeidskraft, noe de har vært 
avhengige av, og her hjemme velger alt-
for få unge sjåføryrket. Veien inn i yrket 
er for også mangelfull.

Det gjør det på ingen måte enklere å 
få rette søkelyset på de positive sidene 
med sjåføryrket slik at flere unge velger 
denne utdanningsretningen, samtidig 
som en akutt drivstoffpriskrise truer  
eksistensen til mange aktører i næringen 
på kort sikt. Krisen gir på denne måten 
en negativ psykologisk effekt. Vi frykter 
det vil kunne bli enda vanskeligere å få 
ungdom til å satse på sjåføryrket hvis det 
skal komme et ras av konkurser isteden-
for at vi skal kunne utvikle effektive og 
solide norske transportbedrifter for å 
møte det store behovet som vil være i 
årene fremover for å få fraktet varer vi er 
avhengige av hverdagen.  
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Vi er helt avhengig av en 
kontrollfunksjon som gjør 
jobben de er satt til å gjøre, 
men samtidig er vi helt 
avhengig av et godt og tillits-
fullt samarbeid mellom 
kontrollør og sjåfør.

For noen uker siden hadde NLF møte 
med utekontrollen på Lanner. Her var 
sjefen for utekontrollen i Agder og Tele-
mark/Vestfold til stede. 

Vi har også med jevne mellomrom kon-
takt med utekontrollen i Rogaland.

Nå er vi helt avhengig av en kontroll-
funksjon som gjør jobben de er satt til å 
gjøre. Slik blir det like konkurransevilkår. 
Samtidig er vi helt avhengig av et godt og 
tillitsfullt samarbeid mellom kontrollør 
og sjåfør. 

Må ha gjensidig respekt
Det må ikke oppleves «ovenfra og ned» 
eller at det er «flisespikkeri», der man 
«bare er ute etter å finne feil». I verste fall 
kan det føre til at sjåfører kjører omveier 

for å unngå kontroller, selv når de vet at 
alt er i orden. I det lange løp kan det gå 
på rekrutteringen løs at det er dårlige  
arbeidsforhold mellom sjåføren og kon-
trolløren. Begge er på veien for å gjøre en 
jobb, og begge fortjener respekt for det. 

Bakteppet for at vi adresserer disse  
problemstillingene nå, er at vi den siste 
tiden har fått uvanlig mange tilbakemel-
dinger på situasjoner som oppleves uri-
melige. Det handler om sjåfører som 
forteller at dette «gidder» de ikke lenger. 
De opplever blant annet å bli anmeldt for 

saker de mener er helt urimelige å bli  
anmeld for. Slik vil vi ikke ha det!

Rapporter inn uønskede hendelser
Har du eksempler på saker du mener er 
helt urimelige vil jeg gjerne ha eksempler. 
Da sender vi dem videre til ledere for ute-
kontrollen i Agder og i Rogaland som må 
gi oss tilbakemeldinger på sakene. 

Det er ved konstruktive tilbakemeldin-
ger vi kan gjøre samarbeidet bedre. Send 
saker til rr@lastebil.no, tlf. 907 73 207.

Må forhindre at møte med 
utekontrollen blir en bremsekloss

GJENSIDIG RESPEKT: Både kontrollør og sjåfør er på veien for å gjøre en jobb, og begge fortjener respekt for det.

E390 var ble stengt fra 14.45 og helt frem til klokken ett på natta, som følge 
av en ulykke. Selvsagt er det liv og helse som settes først, men at det skal ta 
ni timer fra alle involverte personer er tatt hånd om og frem til veien åpnes, 
er i dette tilfellet drøyt.

Den 22. februar skjedde det en ulykke på E390 i Lund. I ettertid av dette 
har NLF bedt om at Statsforvalteren i Rogaland evaluerer ulykken. Vi mener at 
veien var stengt altfor lenge.

Ulykke
Ulykken skjedde omtrent klokken 14.45, og rundt klokken 16.00 sa opera-
sjonsleder at føreren i personbilen var kjørt til Ualand i ambulanse. Som 
nevnt er det  klart at liv og helse er det som kommer først, og det aller viktig-
ste er å få rett hjelp til alle de involverte i ulykken. 

Videre meldte operasjonsleder klokken 23.45, om at redningsbilen var på 

plass på ulykkesstedet, men før bilene kunne fjernes måtte veien brøytes. 
Først rundt klokken 01.40 meldte politiet om at de involverte bilene var fraktet 
bort og at veien er åpen igjen. 

Viktig Europavei
Dette er en Europavei med stor nyttetrafikk og Vegvesenet opplyser at 23 pro-
sent av trafikken er tunge kjøretøy. Mye av godset som fraktes mellom Øst- og 
Vestlandet går her. 

Vi har derfor stilt spørsmål om hvorfor det tok så lang tid å åpne veien 
igjen når den delen av redningsarbeidet som hadde med liv og helse var av-
sluttet rundt kl. 16.00. Det er heller ikke bare det vi stiller oss undrende til, 
men vi har også spurt om oppfølging av sjåfør, mulighet for omkjøringsveier 
og hvorfor ikke tunge kjøretøy blir informert slik at de kan stoppe tidligere og 
ikke kjøre inn i ulykkesområdet gjennom informasjon via SMS/radio.

Ber om evaluering av ulykke på E390 i Lund

REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no0
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NLF Agder hadde i vår møte med drifts-
direktør region Sør i Statens vegvesen, 
Stein Roger Nilssen.

Nilssen var med til Kvinesdal for befa-
ring på «verstingstrekninger» på E39. 

Vi var også inne hos Hunsbedt bilber-
ging for å snakke om beredskap og mu-
ligheter for ekstra tiltak i de bakkene vi 
vet det står vintertid.

Videre hadde vi møte med Vegvesenet 
i Kristiansand for å diskutere plassering 
av snørydderamper langs E18/E39. Her 
vil vi gjerne ha tips til plassering fra alle 
våre medlemmer. 

I tillegg diskuterte vi toaletter langs 
RV41 og RV9. Her tar vi også gjerne imot 
innspill.

Om alt går etter planen, kommer det 

en ny døgnhvileplass med alle fasiliteter 
på Evje som er et knutepunkt på RV9 og 
Fv42. 

Rekruttering er en stor utfordring for 
transportnæringen. Skal man sikre norsk 
transportnæring nok sjåfører for frem- 
tiden, må yrkessjåføryrket løftes opp og 
frem. Den siste tiden har vi vært så hel-
dige å få være med valgfag trafikk på 
flere ungdomskoler. Her fikk vi treffe 
elever før de skal velge yrke og kanskje 
treffer vi en kommende sjåfør.

Opplæringskontoret forteller om veien 
til sjåføryrket og lastebileierne forteller 
om blindsoner og jobben som sjåfør samt 
gir alle sjåfører muligheten til å sitte i 
«hytta».

Takk til opplæringskontoret i Agder 
og begge i Rogaland i tillegg til Roar 
Osen, Mai-Britt Nielsen og Even Toth.

Nye og nyttig kurs 
fra NLF til både store 
og små bedrifter
Vi har fått mange nye og relevante kurs.  
Det er kurs som passer for énbilseieren og for 
større bedrifter. Her er noe for ethvert behov.
Vi setter opp kurs der dere ønsker, så kom 
gjerne med behov.

•   KMV – HMS-systemet for énbilseier til 
flåter. Priser er tilpasset størrelse på 
bedriften.

•   Tacho online er systemet som hjelper 
bedriften din med oppfølging av kjøre- og 
hviletid

•   Kalkulasjon er kurset som gir deg riktig 
pris på oppdragene

•   Kurs i kjøre- og hviletid
•   Oppfølging og introduksjon av Fair 

Transport – NLF sitt sertifiseringsprogram
•   Den gode transportavtalen
•   Transportøkonomi
•   Trafikksikkerhet
•   Fraktberegning
•   Fagbrev

Dette er litt av menyen. Kom med innspill, så 
setter vi opp lokale kurs, et kurs i din bedrift 
eller flere bedrifter som går sammen om 
kurs. Meld fra om dine behov til rr@lastebil.
no eller 907 73 207.

Årsmøte 2022 i 
Egersund 6.– 8. mai
Vi minner om årsmøtet i Egersund 6. – 8. 
mai.  Det blir et politisk innslag med Tom 
Kalsås fra Transport- og kommunikasjons-
komitéen på Stortinget. Forbundsleder Tore 
Velten vil være med oss hele helgen. 

Grand hotell i Egersund er et av «de his-
toriske» hoteller. De er veldig gode på mat. 
Det er noe for alle her med gode foredrag, 
fantastisk ledsagertur, interessant pro-
gram og de beste folka rundt deg. 

Mangler du informasjon: ring 907 73 207 
eller sender mail til rr@lastebil.no

MANGE PÅ KURS: Det var mange som deltok på 
NLFs kalkulasjonskurs i Haugesund

VIKTIG DISKUSJON: Gunnar Hunsbedt (til venstre) og 
Stein Roger Nilssen snakket om dårlige veier, beredskap 
og muligheter for ekstra tiltak i de bakkene vi vet det 
står vintertid.

FREMTIDENS LASTEBILSJÅFØRER: NLF har vært med opplæringskontoret for å vise ungdommen mulighetene som ligger i 
yrkessjåførsegmentet.

NLF møtte potensielle 
nye sjåfører

Tok med driftsdirektøren på befaring 
av «verstingstrekninger» på E39
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Stordalen er den som har lengst fartstid i 
Transport- og kommunikasjonskomiteen 
på Stortinget, representerer Fremskritts-
partiet og kommer fra Tønsberg i Vest-
fold. Han har blitt et kjent ansikt for oss 
i denne landsdelen og stiller ofte opp når 
han blir spurt. 

Stort engasjement
Morten har alltid hatt et gryende enga-
sjement for tungbilnæringen og dens 
rammevilkår. Før han ankom i Loen 
denne fredagen rakk han flere møter i 
Oslo, deriblant region 3 sitt arran-
gement på Kielfergen. Der 
deltok han sammen med 
flere andre politikere. 
Morten er glad i vei og 
det meste av det som 
går på hjul, synes 
derfor ikke det var et 
problem å kjøre egen 
bil etter sin møtema-
raton på Østlandet før 
han ankom Loen natt til 
lørdag. 

Fra talerstolen var det et 
gryende engasjement, og han nølte 
ikke med å fortelle publikum hva han 
mente var det viktigste å satse på frem-
over.  

– La meg være helt klar på at den store 
satsningen på samferdsel som kom på 
plass med FrP i regjering nå ikke må 

stoppe opp, og i hvert fall ikke reverseres, 
mente Stordalen.

Vil forbedre dagens  
tungbilkontroll
Videre orienterte han om et forslag han, 
sammen flere av FrPs representanter på 
Stortinget, har fremmet. 

Forslaget går ut på å styrke og forbedre 
dagens tungbilkontroll. Særlig gjelder det 
å øke muligheten for å holde tilbake  
kjøretøy som ikke er riktig utstyrt.

Dagens hjemmel tillater nemlig ikke å 
holde tilbake kjøretøyet dersom 

kontrollen foregår på bar  
asfalt. Det betyr at biler 

som stanses og som ikke 
er riktig utstyrt, med 
eksempelvis kjetting, 
kan kun ilegges gebyr 
og kan dermed kjøre 
videre til tross for at 
vedkommende senere 

på turen skal over snø-
dekte veier. Dette under-

streket Stordalen var noe 
han svært gjerne ville ha en 

endring på.
–  Riktignok er det gjort mye for å bed-

re sikkerheten langs veiene ved at det 
holdes tilbake stadig flere vogntog som 
ikke har noe på norske vinterveier å gjøre, 
men det må gjøres mer. Jeg mener ute-
kontrollen bør få den nødvendige hjem-

melen til å ilegge midlertidig bruksforbud 
dersom man ikke har med seg tilstrekke-
lig med kjetting slik at man unngår situa- 
sjoner som man hadde på Sørlandet tid-
ligere i vinter. I tillegg er det brukt mye 
penger de senere år på både bygging av 
nye veier, i tillegg til at det er gjort mye 
positivt knyttet til økt veivedlikehold, sa 
Stordalen under fagdagene.

Ber om midlertidig avgiftslette
Nå mener han det må satses enda mer på 
de veiene som binder landet mer sammen, 
nemlig de viktigste næringsveiene som 
også ofte er fylkesveier. 

– Mange av veiene fra en god riksvei og 
frem til havner og næringsarealer er ofte 
dårlige veier. Ingen jeg kjenner er opptatt 
av hvem som er veieier. Gods- og vare-

Klar tale under fagdagene i region 5: 

– Ekstraordinær 
situasjon krever 
ekstraordinært tiltak
Morten Stordalen representerer Frp, og han har blitt et kjent 
ansikt for mange i transportnæringen. Under NLFs fagdager 
i region 5 stilte han villig opp på Hotel Alexandra Loen, der 
arrangementet ble holdt den 12. mars. 

HEIDI RUDAA hr@lastebil.no0

– Avgiftene må  
fjernes snarest dersom 

konkurser skal  
unngås
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transporten kjenner ingen grenser, men 
derimot er dårlige veier både dyrt og  
farlig for både folk og næringsliv, sa  
Stordalen.

Når det kommer til dagens drivstoff-
priser, er han krystallklar på at man mid-
lertidig må fjerne veibruksavgift og CO2- 
avgift på diesel.

– Den må fjernes snarest dersom kon-
kurser skal unngås. Ekstraordinær situa-
sjon krever ekstraordinært tiltak! Derfor 
har FrP allerede fremsatt et slikt forslag i 
Stortinget, signaliserte Stordalen. 

Oppgitt
Han bekrefter videre at han kjenner på 
oppgitthet når han hører at andre partier 
nå uttaler at et slikt forslag vil kunne bety 
rentehevinger grunnet press i økonomien. 

– Dette er jo med respekt å melde bare 
tull. Selv med fjerning av de to avgiftene 
så ville dagens literpris fortsatt ligge over 
hva den gjorde når regjeringen lagde sitt 
statsbudsjett for 2022. Det blir derfor 
ikke økt etterspørsel, kun anledning for 
at man kan opprettholde driften i tran- 
sportbedriftene, sa Stordalen, som ikke la 
skjul på at han var oppgitt over de øvrige 
partiene. 

Han understreket at man klarte å snu 
seg rundt under pandemien med ekstra-
ordinære tiltak, og nå mener han at man 
også burde klare det denne gangen.

– Nå haster det å få på plass en slik  
tiltakspakke som kan redde flere i laste-
bilnæringen som sliter økonomisk, under-
streket Stordalen.

Viktig å fremsnakke næringen
– Noe som også er veldig viktig, og det 
som er mitt aller beste tips, er viktigheten 
av å fremsnakke næringen i sin helhet. 
Det gjelder også oss politikere, vi må også 
trekke frem positive ting rundt næringen. 
Skal næringen klare å rekruttere tilstrek-
kelig antall sjåfører i fremtiden,  må vi alle 
fortelle om alle fordelene det er å gå inn i 
denne bransjen, mente Stordalen.

Han la vekt på at det som er viktig å 
fremme er at det stort sett er ordnede for-
hold i lastebilfirmaene som har hatt 
skarpt søkelys på ryddighet og trygghet i 
næringen. 

– Tenk også på hvor flott det er å kunne 
fortelle en ungdom eller andre som vur-
dere å gå inn i denne bransjen at man 
stort sett har nye lastebiler da de fleste 
bytter ut etter et par år. Det er ikke alle 
forunt å få muligheten til å kunne kjøre 
så nye og flotte doninger som lastebilei-
erne kan friste med, avsluttet Stordalen.

HASTER: – Nå haster det å få på plass en tiltakspakke 
som kan redde flere i lastebilnæringen som sliter 
økonomisk, sa Morten Stordalen under fagdagene i region 
5. Foto: Heidi Rudaa

Hatlebrekke ble hedret 
som 60-årsjubilant fra NLF 
Møre og Romsdal
Under festmidda-
gen på årsmøtet er 
kveldens høyde-
punkt når erkjent-
lighetsmerkene ut-
deles til jubilantene. 

NLFs erkjentlig-
hetsmerker deles ut 
til forbundets med-
lemmer som fyller 
forutsetningene i 
statuttene for disse.

Ove Hatlebrek-
ke, fra NLF Møre 
og Romsdal, var 
invitert til NLFs årsmøte og ble hedret som 60-årsjubilant. Han driver 
O. Hatlebrekke Lastebiltransport og er fra Larsnes. 

Hatlebrekke er alltid godt synlig og engasjert på årsmøtene til NLF. Selve 
utdelingen av erkjentlighetsmerkene, blomsteroppsats og plakett stod fylkes- 
leder Finn André Fredvig-Erichsen for, sammen med administrerende direktør 
i NLF, Geir A. Mo. 

HØYTIDELIG: NLFs erkjentlighetsmerker deles ut til Ove Hatlebrekke av fylkes- 
leder Finn Andre Fredvig Erichsen (på podiet) og administrerende direktør i 
NLF, Geir A. Mo. Foto: Heidi Rudaa
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Temaet var selvsagt dieselpriser og miljø. 
Hun fikk en grundig gjennomgang av 
hvordan dieselprisene påvirker våre virk-
somheter. I tillegg til dieselprisen, så var 
det viktig å belyse de øvrige kostnads- 
økningene vi opplever som en konsekvens 
av høye energipriser. Vi snakket da om 
dekk, AdBlue og øvrige driftskostnader 
som har skutt i været. 

Ytterligere press
Pågående lønnsoppgjør ser også ut til å 
legge press på våre bedrifter. Samtidig var 
det viktig å understreke at man må se hele 
verdikjeden. Selv om transportørene opp-
når full kompensasjon for sine kostnadsøk-
ninger, er det fortsatt stor bekymring for 
at sluttbrukeren ikke er i stand til å betale 
regningen. Flere melder om at kundene 
sliter økonomisk, noe som igjen fører til at 
vi ikke får betalt for våre tjenester. Vi ser 
også en utvikling der flere prosjekter settes 
på vent grunnet usikkerheten rundt ener-
giprisene. Det hjelper lite med riktige 
transportpriser dersom oppdragene uteblir. 

Vårt klare budskap til partilederen var 
at vi trenger ikke politikere som følger 
med, men politikere som handler. Næ-
ringslivet opplever en likviditetskrise 
grunnet energiprisene. Dette skjer mens 

Staten håver inn penger på skatter og av-
gifter. Vi trenger tiltak nå.

En gavepakke til det  
grønne skiftet
Når det kommer til miljø og det grønne 
skiftet, var vi tydelig på at transportnæ-
ringen har bidratt med enorme utslipp-
skutt gjennom årene. Dagens  
motorer, teknologi og bedriftens kompe-
tanse rundt økonomisk drift, har sørget 
for dette. 

Næringens vilje til å omstille og inve- 
stere i riktig teknologi er en gavepakke 
til det grønne skiftet, men vi er avhengig 
av at fossilfrie løsninger er tilgjengelige 
i markedet og at samfunnet vil betale for 
disse. Selvsagt skal vi være i forsetet for 
overgangen til en fossilfri transportnæ-
ring, men det blir ikke et grønt skifte 
med røde tall på bunnlinjen. 

Vårt klare budskap til Listhaug var 
insitamenter istedenfor avgiftspisk. Ned-
fallsfrukter som vekter og dimensjoner 
kan med et pennestrøk bidra til store 
miljøgevinster og bærekraftige løsninger 
for alle parter. Det er på tide at noen 
minner Vegdirektoratet om at utviklin-
gen har løpt ifra gårdagens løsninger. Da 
venter vi i spenning.

Krevende tider krever 
handlekraft:

Baklengs inn 
i framtiden
Mange gledet seg til rolige påskedager 
med påskeegg og solfylte dager ved 
fjell og fjord. Ved inngangen til påsken 
fikk vi derimot besøk av en påskehare 
som kom med en kalddusj for oss som 
har vegen som arbeidsplass.

Vi har lenge gledet oss til storstilt og etter-
lengtet vegutbygging i Trøndelag. Nye Veier er 
i full gang med prosjekter på E6, både nord 
og sør for Trondheim. Ekstra gledelig var det 
at vi fikk kjempet inn videreføring av E6 mel-
lom Åsen og Steinkjer. En firefelts motorveg 
med fartsgrense på 110 skulle sikre en frem-
tidsrettet E6 gjennom Trøndelag. Det er derfor 
liten forståelse for at Marit Arnstad (Sp) går 
ut og tar til orde for en nedskalering av pro-
sjektet. Nok et gufs fra fortidens vegbygging 
der politikerne detaljstyrer uten respekt for 
faglige vurderinger. Historien viser at det vi 
sparer på slike løsninger, fører til enorme 
merkostnader og tap for samfunnet i det lan-
ge løp. Vi må bygge for fremtiden.

Og om ikke dette var nok, så kom nok en 
kalddusj til. Nye Veiers påskeegg var at de må 
utsette prosessen med ny E6 mellom Berkåk 
Vindåsliene. De sier at følgene av krigen på-
virker markedet gjennom blant annet man-
glende leveranser på viktige innsatsfaktorer 
og vesentlig høyere priser enn forventet. Det 
er ikke sagt noe om hvor lang utsettelsen blir. 
Samme dag som nyheten kom ut, gikk vi 
sammen med ordførerne i kommunene Mel-
hus, Midtre Gauldal, Rennebu og Oppdal, der 
vi utarbeidet en felles uttalelse med tydelige 
forventninger til Regjeringen. 

Vi forventer at staten i en usikker tid sørger 
for å opprettholde sysselsetting ved å garan-
tere for pågående prosjekter.

Det finnes flere løsninger, to mulige løsnin-
ger kan være å styrke rammebetingelsene til 
Nye Veier for å møte det nye kostnadsnivået 
samt bruke avgiftspolitikken aktivt for å sikre 
forutsigbarhet.

Gav Sylvi Listhaug en 
grundig gjennomgang

LYTTET: Den 7. april 
besøkte Sylvi Listhaug 
(FrP) transportselskapet 
Leiv Sand på Gråmyra. Der 
fikk partilederen en 
grundig gjennomgang av 
hvilke utfordringer 
transportnæringen står i 
akkurat nå.

Den 7. april besøkte Sylvi Listhaug (FrP) transportselskapet 
Leiv Sand på Gråmyra. Her fikk vi et to timers langt møte 
med partilederen. 

ROAR MELUM rm@lastebil.no0
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Etter ett år med manuell 
dirigering, ble 23. mars en 
merkedag, og en endelig 
åpning av en midlertidig 
bru over Stavåa. 
Etter mye frustrasjon og forbannelse 
var det mange som jublet denne dagen. 
Det har vært manuell trafikkdirigering 
ved eksisterende bru siden april 2021. 
Kun ett kjørefelt har vært åpent, og det 
har i tillegg vært redusert lastklasse. 
Dette har ført til kø og lange omkjø-
ringer for våre bedrifter. Flere bedrifter 
har meldt om at denne perioden har 
påført dem store tap.

Den gamle brua fra 1942 holdt ikke 
ut i påvente av at Nye Veier skal bygge 
ny veg på strekningen Nedgård – 

Berkåk. Derfor måtte Statens vegvesen 
etablere en midlertidig bru for å sikre 
en trygg og forutsigbar fremkommelig-
het på E6. 

Etter et krevende prosjekt, sitter vi 
igjen med Norges lengste midlertidige 
bru. Med et totalt spenn på 140 meter, 
hvorav 99 meter fritt spenn, utgjør brua 
den beste strekningen på E6 i Renne-

bu. Når den nye E6-traseen ferdigstil-
les, vil den midlertidige brua bli de-
montert og inngå som ei av Statens 
vegvesens beredskapsbruer. Slik har 
den også videre gjenbruksverdi.

Brua er dimensjonert for 10 tonns 
akseltrykk og totalvekt 60 tonn. Has-
tigheten vil være 60 km/t som tidligere, 
med bakgrunn i kurvaturen på vegen.

Stor jubel over at Stavåbrua endelig kunne åpne

JUBEL: Engelsk ingeniørkunst gav en etterlengtet midlertidig bru over Stavåa.
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Onsdag 30. mars gjennom-
førte Region 7 møte med 
Statens vegvesens divisjon 
for drift og vedlikehold. Det 
ble et meget vellykket møte.

Under møtet fikk NLF fremlagt sine 
synspunkter på brøyte-kontrakter og 
veieiers mulighet til å se hovedentrepre-
nøren i kortene. Det er mange utfordrin-
ger knyttet til dette temaet, men vi tror at 
budskapet fra NLF ble tatt godt imot. 

Det var regionsjef Roar Melum fra 
Trøndelag som presenterte saken.

Det ble i tillegg fokusert på nye infor-
masjonssystemer som skal gjøre kommu-
nikasjonen mellom veieier og veibrukere-
ne bedre. Dette prosjektet som har det 
beskrivende navnet «Forutsigbar frem-
kommelighet» ble gjennomgått av Tore 
Lysberg fra Statens vegvesen, og det  

råder stor optimisme knyttet til de mu-
lighetene som finnes – både med hensyn 

til datafangst og kommunikasjon ut til 
veibruker.

Ellers ble det mye prat om modulvogn-
tog og problemstrekninger i landsdelen. 
Det er enkelte strekninger som ennå er 
uaktuelle for modulvogntog, men viljen 
til å kjøre test-turer er stor. Dette vil kun-
ne akselerere åpningen av nye strekninger 
også i Nord-Norge.

Positivt møte med Statens vegvesen

VELLYKKET MØTE: Bildet er hentet fra møte med fylkeslederne i regionen, Einar Endresen, Alf-Erik Eliassen og Rune 
Holmen.

FRANK LAURITZ JENSEN flj@lastebil.no0

I mars gjennomførte NLF 
og MEF et felles møte på 
Fru Haugans hotell og på 
Sortland Hotell. Temaet 
var som overskriften indi-
kerer, brøyting.

Dette møtet rettet søkelys på utfordrin-
gene knyttet til avtalen, arbeidstids- 
begrensinger og kostnader. 

Det var relativt beskjedent oppmøte 
- og da spesielt fra lastebilsektoren. Det 

er ikke tvil om at denne type møter har 
stor betydning for hvordan våre med-
lemmer svarer på anbudsforespørsler. 
Det er mange utfordringer knyttet til 

kontraktene og mange elementer som 
kan bli oversett i signaturøyeblikket.

Vi satser på at oppmøtet tar seg opp 
ved senere anledninger.

Brøytemøte i Mosjøen og på Sortland

BETYDNINGSFULLT: Det 
var ikke så mange 
fremmøtte, men møtet 
er likevel av svært stor 
betydning for hvordan 
våre medlemmer svarer 
på anbudsforespørsler.

KLART BUDSKAP: Divisjonsdirek-
tør i Statens Vegvesen, Bjørn 
Laksforsmo, tok vel imot 
budskapet fra NLF.

FRANK LAURITZ JENSEN flj@lastebil.no0
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Stedet ble ekstra populært blant trailersjåfører:

– Arne var en hedersmann som var stolt av sitt yrke. 

Jeg glemmer ikke hjelpen jeg fikk da dieselen frøs 

på Lesja i 1965. Arne satte standarden for andre i 

bransjen.
   Per Waagan, transportør

Arne Haugerud, alias Castro på Dovre, er 

mobbeofferet og skoletaperen som ble en vinner. 

Til tross for at oljeselskapet vendte tommelen 

ned, skapte han og kona Astrid kanskje landets 

mest kjente bensinstasjon. Den ble sågar kåret �l 

Europas beste Texaco-stasjon i 1986.

PS: Du kan også lese om Bandar Abbas Express i 1970. 

– To cowboyer bak rattet levde kanskje et farligere 

liv enn westernfilmens John Wayne.
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Arne «Castro» Haugerud Boka kan kjøpes på YX Dovre,
eller bestilles på tlf : 90 16 08 17
Pris  : kr. 500 + evt. porto.

Stedet ble ekstra populært blant trailersjåfører:

– Arne var en hedersmann som var stolt av sitt yrke. 
Jeg glemmer ikke hjelpen jeg fikk da dieselen frøs 
på Lesja i 1965. Arne satte standarden for andre i 
bransjen.  Per Waagan, transportør

NLF og MEF ble denne 
uken invitert til møte med 
fylkesråd for næring Karin 
Eriksen og næringssjef i 
fylkeskommunen, Nils  
Arne Johnsen. 

Bakgrunnen var den alvorlige situasjon 
som transport- og maskinentreprenør-
bransjen befinner seg i. 

Fra NLF og MEF orienterte vi om si-
tuasjon med galloperende dieselpriser og 

andre innsatsfaktorer til aktiviteten vi 
bedriver. Vi valgte å fokusere på det vi har 
foreslått overfor myndighetene som er 
fjerning av veibruksavgiften og CO2-av-
giften på diesel inntil situasjon normali-
serer seg. 

Vi ba også fylkeskommunen, som opp-
dragsgiver, å finne løsninger på sine kon-
trakter for å imøtekomme sine kon-
traktspartnere. Her opplevde vi fylkes- 
råden som oppriktig interessert i å bidra 
til å bedre situasjon med det mulighets-
rommet de har, og den påvirkningsmu-
ligheten de har overfor sentrale myndig-
heter. Fylkestinget har allerede gjort ett 
vedtak der de ber sentrale myndigheter å 
gjøre tiltak. 

Møte med fylkesråd for næring i Troms 
og Finnmark fylkeskommune

GOD ORIENTERING: Fylkesråd for næring, Karin Eriksen, 
inviterte både NLF og MEF til møte hvor hun ble orientert 
om konsekvensene av de galloperende dieselprisene.

FRANK LAURITZ JENSEN flj@lastebil.no0
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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,-)

60
30.06

Gunni Kverndal Amundal, 7170 Åfjord
Kjørte opp for lastebil i -87, og kjørte da noen kveldsturer med tømmerbilen for å avlaste sin far.  Videre jobbet hun som kokk 
og har også vært lærer på videregående på kokkelinja. Gunni har også vært innom fiskerifaget, men lastebil, tømmer og 
landevei har alltid vært den største interessen. Da hennes far døde i 2003, tok hun over firmaet sammen med sin mann.  De 
driver i dag Kverndal Tømmertransport med en bil. De kjører i dag rundt med en Volvo 750 tømmerbil. Hun har vært leder i 

lokalavdelingen i mange år, og er nå fylkesleder i NLF Trøndelag. På fritida er det camping, sommer og vinter, matlaging, og arrangerer gjerne 
selskap med mange gode venner. Til slutt er hun glad i å være sammen med barnebarn.

50

60

14.06

01.05

Ida Bakkene, 1390 Vollen
Ida driver med blomsterkjøring for Mester grønn og har kjørt lastebil siden 1997. Per i dag har hun 19 biler, en varebil og 18 
lastebiler. Blomsterfrakt er og blir både jobben og hobbyen og det er en livsstil og hennes første prioritet. Når hun ikke kjører 
lastebil liker hun å fotografere mennesker, dyr og natur. Hun mener selv hun er heldig som er omgitt av en så fin gjeng med 
flotte sjåfører og kollegaer. Det beste med jobben er at ingen dager er like og at hun lærer noe nytt hver dag.

Per Ottar Amundal, 7170 Åfjord
Kjørte opp for lastebil som 20-åring, og har siden tilbrakt 40 år på landeveien. Han startet karrieren hos Stjern AS i Åfjord, der 
han kjørte bygningsvarer i en Volvo F 10. Der jobbet han i nesten 19 år.  Per Ottar kjørte også sporadiske turer med svigerfars 
tømmerbil, og tok over firmaet sammen med sin kone da svigerfar døde i 2003. Firmaet har i dag en tømmerbil, Volvo 750. Det 
har vært Volvo hele vegen, med unntak av fem år med en Mercedes tømmerbil. Trives godt med tømmerkjøring, og kona som 

sjef. Fritid tilbringes i campingvogna, samt vedlikehold av tømmerbilen.

Jubilanter:



             
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Transporthistorisk Forening vil i år få ønske Dere velkommen til Magnor 

travbane lørdag 2. juli. 
 

Frammøte senest kl. 09.00 Start kl. 10.00 
 

Løpet er åpent for alle nyttekjøretøy eldre enn 30 år. Deltakere kan være nyttekjøretøyer i alle 
størrelser/kategorier. Ikke kjøretøy registrert som campingbuss/bil. Prøveskilt godtas ikke. 

Dersom du har et spesielt kjøretøy eller du synes det er noe som bør nevnes ved starten så send oss noen ord 
om dette. 

 

Påmelding fra 1. mai til og med 31.mai   

 

Kr. 500,- pr. bil  -  ikke medlem kr.600,-  
 

Påmelding på nettsiden vår http://www.transporthistorisk.no 
(Klikk på: Om Vognmannen og deretter påmelding her. Fyll ut skjema.) 

 

For spørsmål kontakt Tommy Olsen T. 91 65 24 90 
 

Max. antall deltagende kjøretøy er 180.  Medlemmer av THF vil bli prioritert ved for mange 
påmeldte. Alle påmeldte vil bli tilskrevet ca. 1 uke før løpet. De som ikke får delta vil få 
startkontingenten tilbakebetalt. Fortelt på campingvogn er ikke tillatt.  
 
Vennlig hilsen  
 
Transporthistorisk Forening    
Vognmannskomiteen       
 
Hovedsponsorer Vognmannen 2022: 
                 

VOGNMANNEN 2022      
 

 

 

 
 

 



Jubilanter:

85 år
27.  Per Eiler Pedersen, 8641 Hemnesberget

80 år
20.  Torbjørn Sandberg, 2870 Dokka
25.  John Kristoffersen, 4321 Sandnes

75 år
2.  Carl Nicolay Edvardsen, 1711 Sarpsborg
9.  Finn Røyne, 3158 Andebu
9.  Jens Sygna, 6973 Sande i Sunnfjord
14.  Ola Tarud, 2640 Vinstra
15.  Jarl Solheim, 6910 Florø
18.  Tor Åge Torsberg, 3825 Lunde
19.  Osvald Guttorm, 9730 Karasjok
20.  Tom R. Kristensen, Mo i Rana
23.  Brede Stalsberg, 2635 Tretten
30.  Nils Seljord, 3677 Notodden

70 år
1.  Harald Reinertsen, 4373 Egersund
5.  Arnt Kr. Bergan, 3350 Prestfoss
6.  Oddbjørn Strøm, 2350 Nes på Hedmarken

60 år
1.  Otto Arne Ravndal, 6819 Førde
1.  Per Ottar Amundal, 7170 Åfjord
5.  Bjørnar Hansen, 1900 Fetsund
19.  Ivar  Pladsen, 1726 Sarpsborg

50 år
4.  Helge Bjørge, 2320 Furnes
4.  Krzysztof Wiecek, 6795 Blaksæter
5.  Tor Egil Nikkerud, 3320 Vestfossen
6.  Kjetil Henriksen, 4342 Undheim
11.  Gjermund Gjermundbo, 3514 Hønefoss
12.  Terje Melby, 2020 Skedsmokorset
14.  Ivar Hansen, 8202 Fauske
21.  Frank Johnsen, 7070 Bosberg
22.  Erik Bentzen, 7607 Levanger
24.  Jan Roger Sigfridstad, 2270 Flisa
28.  Kai Kristiansen, 1415 Oppegård
31.  Paul Øivind Svensgaard, 2063 Jessheim

90 år
19.  Kjell Kristensen, 3178 Våle
29.  Magne Madsen, 8481 Bleik

85 år
2.  Ole Moe, 3274 Larvik

80 år
1.  Lars Erik Nordli, 2100 Skarnes
6.  Pål Ytterdahl 7820 Spillum
7.  Arnfinn Negaard, 6657 Rindal
20.  Wiggo Søraas, 8514 Narvik
25.  Kjell Høiseth, 3748 Siljan

75 år
6.  Harald Samuelsen, 3442 Hyggen
7.  Oleif Simensen, 9517 Alta
8.  Torbjørn Mikalsen, 9520 Kautokeino
10.  Gunnar Aal, 6200 Stranda
12.  Arne Johan Egge, 5916 Isdalstø
18.  Knut Okkenhaug, 7870 Grong
20.  Kjell Venner, 2030 Nannestad
24.  Eva Talseth, 6493 Lyngstad
30.  Per Magnar Velde, 5576 Øvre Vats
30.  Oddvar Pedersen, 9443 Myklebostad

70 år
1.  Gudmund Nedrebø, 6443 Tornes i Romsdal
1.  Jan Magne Holten, 6644 Bæverfjord
8.  Vidar Strøm, 2013 Skjetten
12.  John Fossli, 7550 Hommelvik
21.  Robert Bangås, 8007 Bodø
22.  Bjørg Unni Stene, 4313 Sandnes
28.  Hans Gjefle Hasvold, 2870 Dokka
28.  Steinar Hanssen, 8610 Mo i Rana

60 år
5.  Tormod Magne Josdal, 4440 Tonstad
6.  Jan Kåre Hansen, 4820 Froland
7.  Roar Helland, 7058 Jakobsli
25.  Jan Gunnar Lerdahl, 1719 Greåker
25.  Tore Olsen, 8614 Mo i Rana
30.  Gunni Kverndal Amundal, 7170 Åfjord

50 år
4.  Terje Natedal, 3902 Porsgrunn
14.  Ida Bakkene, 1390 Vollen
19.  Jan-Martin Aasen, 6829 Hyen
23.  Kai Rune Aulie, 1406 Ski
26.  Vidar Dyrendahl, 7100 Rissa

Fødselsdager i mai

Fødselsdager i juni
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Spørsmål? Kontakt Grethe Dalbu 900 76 081 | Tore Slåsletten 416 29 555  |  Jonny Ruud 911 41 487
Arr.: Gausdal og Gudbrandsdal lastebileierforening

Åpner for innkjøring fredag 20.05. kl 12:00
Lørdag åpent for publikum fra kl 10:00

4 Lastebilutstilling fra da til nå: 1927–2022

4 Lastebilsimulator

4 Blindsonedemonstrasjon

4 Dropping av bil m/frigjøring

4 Stands / telt

4 Salg av mat & drikke

GRATIS INNGANG

PUB
Trubadurene
Kim&Bjørn
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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: Alv Ervik 90 94 14 30 ae@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



Besøk legen – uten å ta fri
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Hvis noe skjer, er vi her for å hjelpe deg. Det er det en forsikring skal gjøre.  
Men en god forsikring gir deg også noe mer. Med vår helseforsikring har du og dine 

ansatte alltid tilgang til lege – uten å ta fri eller dra noe sted. Trenger du en  
henvisning, en resept eller bare en prat med en lege kan du gjøre det med en  
videosamtale på mobilen. Du kan på mange måter si at med helseforsikring  

fra If har du alltid legen ved din side.

Konsultasjon med legene på KRY er inkludert i helseforsikringen din  
– og du betaler ingen egenandel.

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

I samarbeid med:


