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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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Når dette skrives, har vi for tredje dagen på rad satt ny norsk rekord i dieselpris. Aldri 
før har dieselen vært så dyr i Norge.  Reaksjonene er sterke landet over. Bedrifter, som 
har avtale med offentlige virksomheter, eller er underleverandør til en bedrift som har 
en avtale med f.eks. Statens vegvesen, fortviler. De får ikke en krone i kompensasjon. 
Egenkapitalen er snart brukt opp, og valget kan snart bli å parkere lastebilen før eller 
etter en tur innom skifteretten. 

Samtidig håver myndighetene inn penger. På dyr strøm og stadig dyrere drivstoff. 
Ingen tjener så mye på dagens situasjon, inkludert krigen i Ukraina, som den norske 
stat. Likevel toer Regjeringen, med finansminister Vedum i spissen, sine hender og 
venter på enda dårligere tider. De «vurderer situasjonen» – de «følger med» og vil 
kanskje gjøre noe hvis det blir enda verre. 

Vel, hvor mye verre kan situasjonen egentlig bli? Siden januar i fjor er listeprisen på 
diesel til transpornæringen nesten doblet. Siden januar i år har det gått opp fra 13,52 
kr.  Situasjonen har gått fra vondt til verre – til helt håpløst siste tiden. Deler av  
næringen er på bristepunktet. 

Vår næring skaper arbeidsplasser i by og bygd. Vi er med å opprettholde bosettingen 
i utkantstrøk og i dalstroka innafor. Vi skaper arbeidsplasser for ham der hun arbeider 
i helse og omsorg, skole og barnehage. Vår næring sørger for at landet får mat og 
medisiner. Råvarer inn og ferdigvarer ut. Vi brøyter om vinteren og gruser om  
sommeren. Uten oss stopper landet. Er det for mye forlangt at Regjeringen, som hev-
der å være til for vanlige folk, bruker noe av de enorme ekstrainntektene de får til å 
hindre at disse bedriftene går under og at arbeidsplasser forsvinner? 

Våre naboland forstår dette. Enda de ikke får noe mer enn økte kostnader som følge 
av krigen og energisituasjonen. Likevel finner de rom for å redusere belastningen som 
følge av de enormt høye drivstoffprisene. Spania, Frankrike, Tyskland, Storbri- 
tannia, Finland, Sverige – og ikke minst en rekke stater i USA. Og mange andre. De 
forstår at drivstoff er en nødvendighet og at staten må sørge for å holde prisene sånn 
noenlunde stabile. I Norge skremmer en med inflasjon og økte renter dersom drivstoff-
prisene ble satt ned til det de var ved årsskiftet. Det henger rett og slett ikke på greip. 

Våre medlemsbedrifter er frustrerte og mange truer med aksjoner. Det er ikke NLFs 
politikk å iverksette ulovlige aksjoner. Det kan fort slå motsatt vei. Men jammen er det 
lett å forstå den store frustrasjonen de opplever, de som ser livsverket smuldre bort 
mellom dieselregningene. 

At vi har en regjering som ikke ønsker å sette ned drivstoffavgiftene er trist. At vi 
har en regjering og et stortingsflertall som ikke synes å ta realitetene inn over seg og 
nekter å se de enormt negative konsekvensene en slik politikk kan ha for arbeids- 
plasser, bosetting og konkurranseevne til norsk næringsliv er ikke bare trist. Det er 
rett og slett skremmende.
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– Flere vurder er å aksjonere
Transportbransjen på bristepunktet etter Vedums nei:

– Situasjonen har eskalert! 
På få dager har vi to nye 
prisrekorder på diesel, landet 
flommer over av ekstra inn-
tekter – mens Vedum og 
regjeringen toer sine hender 
og hevder vi ikke har råd. 
Det står rett og slett ikke  
til troende, uttrykker admi-
nistrerende direktør i Norges 
Lastebileier-Forbund (NLF), 
Geir A. Mo.

I lang tid har NLF jobbet opp mot myn-
dighetene for å få kutt i veibruksavgiften 
på biodrivstoff i tillegg til lette i drivstof-
favgiften. Det har vært en lang kamp, 
men regjeringen har så langt ikke inn-
fridd. 

Har krevd avgiftskutt nok en gang
Som følge av at stadig flere europeiske 
land har satt ned drivstoffavgiftene, har 
NLF nok en gang krevd lette, også for 
norske sjåfører. Brevet ble sendt til  
Finansdepartementet 3. juni, og i midten 
av juni kom det nok et nei fra finans- 
minister, Trygve Slagsvold Vedum.

Videre har det blitt formidlet fra SPs 
mann i finanskomiteen, Geir Pollestad, 
at de skal ta saken opp igjen til vurdering 
i statsbudsjettet for 2023.

Dette får NLF til å reagere sterkt, og 
forbundet synes ikke det er mulig å ta 
dette utspillet seriøst.

– På få dager har vi to nye prisrekorder 

på diesel. Aldri før har dieselen vært så 
dyr i Norge. Så voldsomme økninger på 
kort tid fører til at bedriftene ikke får 
kompensert dette hos sine kunder – og de 
som er verst å forhandle med er det 
offentlige selv. SVV og andre 
offentlige aktører nekter å 
kompensere transport-
bedriftene, samtidig 
som staten selv håver 
inn milliarder, kom-
menterer administre-
rende direktør i 
NLF, Geir A. Mo.

Denne prisøknin-
gen rammer nærings- 
transport hardt. 

– Vi trenger målrettede 
tiltak for å unngå at norske ar-
beidsplasser forsvinner og at transporten 
stopper opp, slik NLF, sammen med 
mange andre organisasjoner har krevd, 
fortsetter Mo.  

 – Er på bristepunktet
– Regjeringen, med finansminister 
Vedum i spissen, har lenge sagt de skal 
vurdere situasjonen og sette inn tiltak hvis 

det blir verre. Nå er det ikke bare ver-
re, nå er det på bristepunktet!  

Norge har for tiden enorme 
ekstrainntekter og noe 

av dette forventer vi at 
brukes på å redde en 
næring rammet av 
konsekvenser langt 
utenfor vår kontroll. 
Land etter land setter 

inn tiltak, sist ute var 
Tyskland, som nylig 

satte ned avgiftene til  
minimumsnivået slik det er 

definert av EU. I Norge fryktes en 
renteøkning dersom dieselprisen blir satt 
ned til det den var ved årsskiftet. Det 
henger ikke på greip, understreker Mo. 

NLFs ADMINISTRERENDE DIREKTØR: Geir A. Mo. Foto: NLF/Arkiv
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Vi får stadig flere 
signaler om bedrifter 

som vurderer  
aksjoner.



– Flere vurder er å aksjonere
Transportbransjen på bristepunktet etter Vedums nei:
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Flere vurderer å aksjonere
Han forteller videre at NLFs medlems-
bedrifter er frustrerte, og at man frykter 
konkurser dersom ikke regjeringen trår 
til. 

– Dersom små og mellomstore be-
drifter rundt om i kongeriket ikke 
kommer seg gjennom denne krisen, 
frykter vi på sikt negative konsekven-
ser for bosettingsmønsteret slik vi 
kjenner det. Vi får også stadig flere 
signaler om bedrifter som vurderer 
aksjoner mot det de oppfatter som 
myndighetenes manglende vilje til å ta 
realitetene inn over seg, sier Mo.  

NLF-direktøren påpeker at transport-
bransjen er en internasjonal næring, og at 
dersom konkurrentene i omkringlig-
gende land nyter godt av ulike lettel-
ser som gir lavere drivstoffpris enn i 
Norge, vil dette føre til skjevhet i 
konkurransen, siden disse også ope-
rerer i det norske markedet.  
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Biogass:

Sømna Biogass, i Nord-
land, har et mål om å kunne 
produsere 70 GWH med 
biogass. Fabrikken kan stå 
klar i 2024, og vil bidra til at 
kommunen når Parisavtalen 
fire år før tiden.

Går det veien, vil biogassproduksjonen 
bidra til klimapositiv transport inn og ut 
av egen region. 

– Vi arbeider med konkrete planer om 
å starte produksjon av flytende biogass på 
Sømna (LBG) i Nordland i 2024, fortel-
ler Kristian Warholm, daglig leder i Søm-
na Biogass.

Fabrikken vil ha en prislapp på 300 
millioner kroner. Målet er at de skal pro-
dusere 103.000 tonn fullgjødsel og 70 
GWH flytende biogass (som tilsvarer ca 
syv millioner liter diesel). Ønsket er at all 

tungtransport, inn og ut av regionen, skal 
kunne benytte seg av dette. I tillegg skal 
det produseres 6.800 tonn flytende CO2, 
som er næringsmiddelgodkjent.  

Intensjonsavtaler
–  Som en del av etableringen blir det 
bygd en fyllestasjon inne på fabrikken 
som gjøres tilgjengelig for eksterne kun-
der. Vi har så langt intensjonsavtaler med 
Tine, Nortura og Felleskjøpet om at de 
skal benytte LBG på de bilene som ope-
rerer i området, forteller Warholm.

Satser på «kukraft» i N ordland

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0
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De har i første fase, allerede inngått 
kontrakter med ti biler og all gassen er 
solgt før den i hele tatt er produsert.

– Blant annet ost, produsert på Tine i 
Sømna, skal kjøres til Trondheim og kon-
sumvarer fra Tine Tunga skal kjøres i 
retur. Dette ble mulig da Gasum etabler-
te fyllestasjon for LBG på Tiller, forkla-
rer Warholm.

Kan nå Parisavtalen fire år for 
tidlig
Sømna Biogass har planer om en etable-

ring som vil ta ned de totale utslippene 
for landbruket i Sømna med 50 pro-
sent i et tiltak. 

– For Sømna kommune 
vil de totale klimagass-
utslipp reduseres med 
over 30 prosent, slik 
at kommunen når 
målene i Parisavta-
len fire år før tiden, 
mener Warholm.

Nå har Sømna 
Biogass søkt Enova 
om støtte til etablerin-
gen av biogassfabrikken, 
og de forventer svar i løpet av 
juni. 

– Vi har både tomt, investorer og bank-
finansiering. Ved positivt svar fra Enova, 
er det realistisk at fabrikken er ferdig byg-
get og i produksjon i 2024, bekrefter 
Warholm.

Sømnamodellen
Metoden som gjør det mulig å realisere 
prosjektet er gjennom en komplett sirku-
lær bio-økonomisk modelltenking, som 
de kaller for Sømnamodellen. 

– Initiativet kom fra landbruket som i 
samarbeid med kommunen har utviklet 
komplette verdikjeder hvor alle nærings-
stoffer blir ivaretatt i lokal plante- og 
matproduksjon. Det betyr at 53 bønder 
forplikter seg i 20 år til å levere husdyr-
gjødsel til å spre biorest fra fabrikken, 
forklarer Warholm.

Alle bøndene som er med, er en del av 
et samvirkeforetak. Det betyr at det 

ikke skal genereres overskudd, 
men at pengene fordeles 

til medlemmene i for-
hold til hvor mye de 
yter. 

– Dette kan sam-
menlignes med 
Tine, der bøndene 
får betalt for hvor 

mye melk man har 
levert, mens her får 

bonden betalt for hvor 
mye avfall de har levert 

inn til fabrikken, sier War-
holm.

På den måten ivaretas alt i verdikjeden 
og man unngår at nye avfallsprodukter 
blir til. 

– Modellen vil fungere som en pilot for 
landbruket og har betydelig overførings-
effekt til andre husdyrtette regioner i 
Norge, sier Warholm.

Også positivt for blå sektor
Han forteller videre at de også har avtaler 
med blå næring om substrater som vil øke 
gassproduksjonen og tilføre gjødselen 
viktige næringsstoffer. Foreløpig er ikke 
gjødsel produsert i biogassanlegg med 
innhold av fisk godkjent som økologisk 
gjødsel i Norge, men dette er lov i Sveri-
ge. Sømna Biogass ser det derfor som en 
stor mulighet å kunne leverer 
økologisk gjødsel til nabolan-

Satser på «kukraft» i N ordland

– Målet er å  
produsere 70 GWH 
flytende biogass.

GOD GRUNN TIL Å VÆRE FORNØYD: Styreleder, Stein Åge Reppe Karlsen (til venstre), og daglig leder, Kristian Warholm, 
har kommet langt i planleggingen av biogassfabrikken på Sømna.

STORT: Oppdrettsselskapet SinkabergHansen skal 
være med på eiersiden. De har akkurat bygget en 

stor fabrikk til nesten en milliard kroner i Bindalen, 
og fra den skal de levere slam og dødfiskensilasje 

som skal omdannes til biogass og økologisk gjødsel.  

STOR FABRIKK: 
Dersom alt går etter 
planen, kan Sømna 

Biogass fabrikk stå klar i 2024 
på denne tomten. Målet er at de skal 

produsere 103.000 tonn fullgjødsel og 70 
GWH flytende biogass (som tilsvarer ca syv 
millioner liter diesel). Foto: Sømna Biogass
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Biogass:

det og vil arbeide for at norske myndig-
heter benytter svensk tolkning av økolo-
giforskriften slik at man kan benytte 
gjødselen som økologisk gjødsel i Norge.

– Oppdrettsselskapet SinkabergHan-
sen skal være med på eiersiden. De har 
akkurat bygget en stor fabrikk til nesten 
en milliard kroner i Bindalen. Der skal 
det produseres stor smolt, eller det som 
kalles for postsmolt. Slammet derfra skal 
gå inn til oss, og anlegget ligger bare fire 
mil unna plasseringen av vår fabrikk. Vi 
skal benytte både slam og dødfiskensila-
sje og Sinkaberg skal også levere dødfis-
kensilasje fra hele deres produksjon, sier 
Warholm

Det bekreftes at de også er i dialog med 
andre oppdrettsaktører på å få levert slam 
og dødfiskensilasje.

– For den blå næringen betyr det at de 
blir kvitt sitt avfall, og samtidig oppnå 
høyere avkastning. Vi har mye biomasse 
i sjøen, så her er det et stort poten-
sial, mener Warholm. 

Dokumentasjon på kli-
manytte skal være pre-
sentert i en rapport 
fra Carbon limits, 
men tallene er fore-
løpig ikke offentlig-
gjort.

– Foreløpige tall 
tyder på at biogass 
produsert på vårt an-
legg er 145 prosent bed-
re enn diesel. Når en ener-
gi er 65 prosent bedre enn 
diesel, betyr det at den er klima-
nøytral. Vår biogass er altså klimapositiv 
hvis man ser på hele verdikjeden fra pro-
duksjon til forbruk, sier Warholm.

– Sømnamodellen kan kopieres
Nylig publiserte Enova hvilke fyllestasjo-
ner de ønsker å gi støtte til. I løpet av et 
par år vil det derfor trolig komme på plass 
14 nye fyllestasjoner rundt om i landet. 
Utfordringen er fremdeles å få en korri-
dor for biogass mellom Trondheim og 
Narvik.

Styreleder i Sømna Biogass, Stein Åge 
Reppe Karlsen, forteller at Sømnamodel-
lene er noe flere kan kopiere.

–  Man må kunne produsere omtrent 

40 GWH for at det skal lønne seg å pro-
dusere flytende biogass. Gårdsbrukene 
må i tillegg ha nok spredeareal innenfor 
et gitt område for å spre bioresten, og på 
den måten ta vare på næringsstoffene lo-

kalt og unngå et nytt avfallspro-
blem. Vi har noen områder, 

både rundt Mosjøen og 
Mo i Rana, (Vega, 

Bodø og Lofoten) 
hvor man kunne fått 
til å legge en fa-
brikk. Dersom man 
legger Sømnamo-
dellen til grunn, 
hvor gårdseierne tar 

initiativ, vil man trolig 
kunne fått en spredt 

biogassproduksjon langs 
kysten i Nordland. Det hadde 

betydd mye for logistikken mellom 
nord og sør, mener Karlsen.

Bedre støtteordninger i Sverige
Nå krysser Sømna Biogass fingrene for at 
de skal få støtte fra Enova.

–  I dag produseres det omtrent 800 
GWH med biogass i Norge, mens Sveri-
ge ligger trolig ti år foran oss. Der produ-
seres det to terrawatt, eller 2000 GWH, 
i tillegg til at de importerer to terrawatt 
fra Danmark, forteller Warholm.

Han forteller også at det svenske støt-
teprogrammet er basert på produksjons-
støtte der produsenten får utbetalt en gitt 
mengde kroner per produsert enhet. 

– I Norge får man en neve dollar, og må 

klare seg videre på egenhånd etter dette. 
Sverige og Danmark har begge bedre 
støtteordninger enn det vi har, og vi håper 
derfor Enova vil se dette prosjektet i et 
større perspektiv, og se den enorme nyt-
ten man vil ha for både et grønnere land-
bruk og ikke minst en grønnere trans-
portnæring, avslutter Warholm. 

KIMANØYTRALT: Tine Sømna og Slåttøy Transport skal bidra til et klimanøytralt landbruk på Sømna, og videre gi 
ikke-fossil energi både til meieridrift, og etter hvert til transport. Foto: Slåttøy Transport

– Biogass produsert 
på vårt anlegg er 145 

prosent bedre enn  
diesel. 

FAKTA:

Slik dannes biogass:
•   Biogass er en blanding av metan og 

karbondioksid som dannes når 
organisk materiale brytes ned i fravær 
av oksygen. 

•   Når kumøkka går gjennom en 
biogassreaktor «tas biogassen ut av 
gjødsla» og foredles til energi. Etterpå 
kan bioresten transporteres tilbake på 
gården og brukes som gjødsel. 

•   Bioresten erstatter bruk av kunstgjød-
sel og gjødselvirkningen er uforandret 
etter uttak av biogass. Bioresten kan 
også foredles videre til bruk i hager 
med mer.

•   Prosjektet vil skape et klimanøytralt 
landbruk på Sømna og videre gi 
ikke-fossil energi både til meieridrift, 
og etter hvert til transport. Det er dette 
vi kaller den dobbelte miljøeffekt. I 
tillegg vil fabrikken ta imot fiskeavfall 
fra fiskeindustrien i regionen



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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I vakre Fredrikstad, et steinkast fra gam-
lebyen, finner vi Bodahl-Johansen, som 
er Norges eldste, og antageligvis Norges 
mest profesjonelle, regummieringsfa-
brikk. De produserer regummierte dekk 
for flere leverandører, har eget merke 
(Scandekk) og ikke minst produserer de 
Continental regummierte dekk, som sel-
ges gjennom Dekkmann.

Feirer 100 år 
Administrerende direktør i Bodahl-Jo-
hansen, Erik Bodahl-Johansen forteller 
at det er trøkk i markedet om dagen. 

– Vi har holdt på med dekk i hundre år 
i år, så i år kan vi feire 100-årsjubileum. 
Regummiering har vi holdt på med helt 
siden 30-tallet. Da startet bestefaren min 
med å kjøpe de første maskinene fra Eng-
land, forteller Bodahl-Johansen, til NLF- 
Magasinet.

Siden den gang har utviklingen gått 
fremover, og inne på fabrikken er det full 
aktivitet. Hele produksjonen har på den 
ene siden blitt ganske så strømlinjefor-
met, mens på den andre siden kan det se 
litt gammeldags ut. Det er likevel denne 
måten dekk produseres på, og Bodahl-Jo-
hansen benytter den samme teknologien 

som inngår i produksjon av nye dekk.
En viktig del som skiller teknologien 

nå fra gamledager, er at kvaliteten har økt 
betydelig. Det er ikke nevneverdige fak-
torer som skiller et nytt og et regummiert 
dekk i dag.

Stor miljøgevinst
I produksjonen er det fremdeles mange 
manuelle operasjoner, og det er når vi ser 
hvordan dekkene produseres, at man for-
står hvilket håndverk som ligger bak.

Ved å regummiere dekk, sparer man 
miljøet for veldig mye utslipp. 

– Det store her er at vi bruker stam-
men på dekkene om igjen. I og med at vi 
gjør det, benytter vi kun en fjerdedel av 
råoljen og andre bestanddeler i dekket, 
som for eksempel stål, sier Bodahl-Jo-
hansen.

Han forteller at de ikke kan bruke ab-
solutt alle stammer, men at utvelgelsen 
går på kvalitet.

– En premium stamme er laget for å 
kunne regummieres minst tre ganger, og 
gjerne mer. De rimeligere stammene er 
dessverre ofte for dårlige, og de tåler rett 
og slett ikke at vi gir dem flere liv. Det 
har derfor noe for seg å kjøpe et premi-

Bra for miljøet:

Hundre år med 
regummiering – 
teknologien blir 
stadig viktigere
I mai tok NLF, sammen med Dekkmann, turen til  
Bodahl-Johansen for å se på hvordan regummierte dekk  
blir produsert. Her ligger det mange muligheter. Det er  
bra ikke bare for økonomien, men også for miljøet. 

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0
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um dekk, både økonomisk, men ikke 
minst ut fra et miljømessig perspektiv, 
understreker Bodahl-Johansen.

På den måten forskyver man søppel-
problemet flere generasjoner med dekk 
fremover. 

– Det å kunne utnytte ressursene på 
denne måten, vil bare bli stadig viktige-
re, mener Bodahl-Johansen, og legger til 
at det ikke bare er elektriske biler og hy-
drogenkjøretøy som skal redde klimaet.

Gamle dekk får nytt liv
Utenfor fabrikken er det et stort område 
hvor de gamle dekkene blir levert. Her 
er det stammer som kommer inn fra 
gummiverksteder over hele landet.

– Når en stamme blir tatt inn på fa-
brikken, skjer det en veldig viktig jobb. 
Her er et par hender og et sett med gode 
øyne avgjørende for å foreta en god ma-
nuell inspeksjon av stammene. Dette er 
råvaren vår, og det er ikke alle som har 
en brukt råvare, så det trengs noe ekstra 
for å se over, forteller Bodahl-Johansen. 

To ulike prosesser
Vulkanisering er en prosess som omgjør 
rågummi fra en klebrig, plastisk masse til 
et ferdig gummiprodukt med gode elas-
tiske egenskaper og styrke. Selve proses-
sen foregår på to ulike måter. Enten ved 
varmvulk eller ved kaldvulk.

– Begge metoder innebærer å raspe av 
den gummien som er til overs. Mange 

dekkstammer har mye mønster igjen når 
de kommer inn, mens andre har nesten 
ikke noen ting. Dekket settes inn i en 
maskin som stilles inn med riktig dimen-
sjon og radius, slik at omkretsen og bred-
den på stammene blir like, før de bygges 
opp igjen, forklarer Bodahl-Johansen. 

Deretter skiller de to prosessene lag.
–  På kaldvulk dekk, limes det på et 

ferdig mønster (bane), som er ferdig vul-
kanisert. Her er det viktig med riktige 
bredder og lengder og hver bane er tilpas-
set den enkelte stammen. Når alt er klart 
legges det på en millimeter tykk gummi 
på selve banen, som er uvulkanisert. Det 
er denne gummien som binder mønsteret 
til stammen slik at vi får en vulkanise-
ringsprosess som gjør at det herder og 
banen sitter fast når den kommer på vei-
en, forteller Bodahl-Johansen.

Luft er fienden
Før banen legges på dekket, må gummien 
punkteres. 

– Vår verste fiende, som regummie-
ringsprodusent, er om vi får luft mellom 
banen og stammen. Luft som blir glemt 
eller ikke kommer ut, vil bli oppvarmet 
når den kommer på veien, og utvider seg. 
Da kan man få problemer med at banen 
løsner fra stammen. Derfor sørger vi for 
å få all lufta ut, påpeker Bodahl-Johansen.

Banen presses deretter på stammen, 
men i denne prosessen vil det 
komme en skjøt som må skjøtes 

MØNSTER: Her limes banen på 
stammen. Foto: Elisabeth Nodland

100-ÅRS UBILEUM: Administrerende direktør i Bodahl-Johansen, Erik Bodahl-Johansen, forteller at det er trøkk i 
markedet om dagen. I år feirer selskapet 100 år, og er dermed godt rutinerte dekkprodusenter. Foto: Elisabeth Nodland
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i neste ledd. Etter vulkansiering blir det 
derimot ingen skjøter eller synlige over-
ganger. Deretter presses eventuell luft ut 
enda en gang med valser som presser ut 
luft. 

Viktig merking
Bodahl-Johansen forteller videre at de må 
følge EUs regulativer på hvordan man 
skal regummiere dekk.

– Det betyr at dekkene skal merkes 
med produsentnavn og nummer. I tillegg 
er det også viktig å få frem at dekkene er 
prosessmerket med three peak mountain, 
som er en merking som kreves i Norge, 
samt serienummer for sporing forteller 
Bodahl-Johansen.

Tradisjonell måte
Går vi til varmvulk, innebærer det at det 
må jobbes noe mer med selve stammen 
før den preges med mønster.

RASPES NED: Etter at første inspeksjon er tatt av dekkene, blir mønsteret raspet ned, slik at omkretsen og bredden på 
stammene blir like, før de bygges opp igjen. Foto: Elisabeth Nodland

VARMVULK: Her henger de dekkene som er klare til å preges i de store «vaffelpressene» på fabrikken som herder og setter mønsteret i dekket. Foto: Elisabeth Nodland

Bra for miljøet:

Gamle dekk
får nytt liv.



15NLF-MAGASINET 2022 • NR 4

– Dette er den tradisjonelle og gamle 
måten å regummiere dekk på. Det er den 
samme måten som nydekkprodusenter 
regummierer på. Ved bruk av varmvul-
kmetoden legges det på et tykt lag med 
gummi som skal preges i etterkant, sier 
Bodahl-Johansen. 

Videre forklarer han at de i den proses-
sen får muligheten til å legge på mer 
gummi nedover på siden og hele veien 
rundt og får et finsish-messig finere og et 
mer helhetlig vulkanisert produkt enn 
ved kaldvulkproduksjon. 

– Vi spinner på vår egen gummiblan-
ding på stammen og tar mellom 60-70 
runder med gummi. Dette blir grunnla-
get for den pregingen dekket skal gjen-
nom etterpå. Etter dette legges dekkene 
i det som kan se ut som gigantiske vaffel-
presser. Det er maskinene der varmvulk-
dekkene ligger i, og preges med sitt møn-
ster, sier Bodahl-Johansen.

Der ligger dekkene i omtrent en time 
før de er klare. 

Røntgen
Før siste post, som alle dekk må gjennom, 
er det en siste manuell inspeksjon for å 
kontrollere at alt er som det skal. Deretter 
skal de gjennom en røntgenanalyse.

– Det er her vi avslører om det er noe 
feil med dekkene. Først tas det 24 bilder 
av bane og sidevegger i atmosfærisk trykk. 
Deretter tas 24 nye bilder, men denne 
gangen med et lite vakuumtrykk. Når 
man tar disse bildene og legger dem oppå 
hverandre, får man frem alle former for 
luft, rust eller andre små andre ujevnhe-
ter. Går dekket gjennom her, er det klart 
til å settes på en hvilken som helst laste-
bil, avslutter Bodahl-Johansen.

Både NLF og Dekkmann går god for 
disse dekkene, og anbefaler å benytte re-
gummierte dekk inn i fremtiden. 

VARMVULK: Etter en time i de store «vaffelpressene» blir 
dekkene klargjort med mønster. Foto: Elisabeth Nodland

KALDVULK: Erik Bodahl-Johansen viser frem uvulkanisert gummi som skal feste banen til stammen ved kaldvulkanise-
ring av dekk. Foto: Elisabeth Nodland

VARMVULK: Her henger de dekkene som er klare til å preges i de store «vaffelpressene» på fabrikken som herder og setter mønsteret i dekket. Foto: Elisabeth Nodland
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Har du husket å melde på din bedrift som utstiller til

Se mer informasjon og påmeldingsskjema på 

www.automessen.no

Mulighetene i 2022:
 Treff 12.000-13.000 potensielle kunder  

 «face to face» i hyggelige omgivelser på   
 Norges Varemesse, Lillestrøm 

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

 miljø og markedskommunikasjon   
 i bilbransjen

 Lav kontaktpris pr. besøkende
 Tilgjengelighet for pressen
 Bredt seminarprogram

Norges største bilbransjeutstilling

Dette mente utstillerne i 2018:
Totalt sett, hva er  
ditt inntrykk av  
Automessen 2018 ? 
Er ditt firma interessert  
i å delta neste gang  
messen arrangeres? 
Hvor sannsynlig er  
det at du vil anbefale  
Automessen til andre ? 
Hvor fornøyd er du med 
antall besøkende på 
messen ?

86% Fornøyd/  
veldig  
fornøyd

88% …sier ja!

80% Sannsynlig /  
veldig  
sannsynlig

78% Fornøyd/  
veldig  
fornøyd

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

… hvis ikke, gjør det i dag!

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

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

Onsdag 28. september  
er det klart for et av årets  
høydepunkt for alle som er 
interessert i godstransport  
på vei. Sett av dagen.

I forbindelse med Automessen på Nova 
Spektrum, Lillestrøm vil NLF og NLA 
markere NLAs 10-årsjubileum. Dette vil 
markeres med både en konferanse og ut-
stilling. Jubileumskonferansen vil i tillegg 
til samferdselsminister, Jon Ivar Nygård, 
samle mange interessante foredragshol-
dere fra inn- og utland.  

Nordisk samarbeid 
Vi ønsker å fokusere på det politiske  
arbeidet NLA og våre organisasjoner job-
ber med, både i et regionalt, nasjonalt og 
internasjonalt perspektiv. I tillegg til nor-
diske politikere vil det også være mulig å 

høre hva representanter fra EU-parla-
mentet har å si. 

Videre skal vi rette søkelyset på det 
nordiske samarbeidet og hva det har be-
tydd for nordisk transportnæring, i tillegg 
se nærmere på hvilke konsekvenser kri-
gen i Ukraina har for transport-
næringen. 

 
Det grønne skiftet 
Temaene er mange og 
vi vil få ulike politis-
ke betraktninger og 
innspill på fremti-
den, som «Fit for 
55», det grønne skif-
tet, EUs taxonomi og 
implementering av mo-
bilitetspakken. 

Den tekniske delen av kon-
feransen vil også farges av det grønne 
skiftet, ikke minst skal vi se på hvilken 
tilgjengelig teknologi som finnes i dag og 
hvordan transportbransjen skal klare 
overgangen, og hva blir fremtidens tek-

nologi. Her blir det foredrag om alt fra 
nye biler, drivstoff, drivlinjer og støtte-
systemer. 

 
Fremtidens løsninger  
I tillegg vil det bli en flott utstilling med 

det nyeste av hva bilimportørene 
har å by på i dag, og hva vil 

de tilby i morgen. Leve-
randører av alternative 

drivstoff, ladeteknolo-
gi og andre som vil 
påvirke transport-
sektorens fremtid vil 
også være til stede og 

vise frem fremtidens 
løsninger. 
Er du interessert i 

transportnæringen i dag og 
hvordan overgangen til løsnin-

ger med lavere og nullutslipp vil foregå, 
er dette stedet å være 28. september 2022. 

Sett av dagen. Mer informasjon og 
detaljert program vil komme om ikke 
lenge. 

Høstens begivenhet i 
transportnæringen

Automessen 2022:

Vi markerer 
NLAs 10-årsjubileum 
med konferanse og 

utstilling.

KJELL OLAFSRUD ko@lastebil.no0

ILLUSTRASJONSFOTO: Volvo elektriske lastebiler
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I Norge er det totalt 796 
kvinnelige yrkessjåfører, 
mens det er 26 539 mann- 
lige. NLF fikk møte fire 
dyktige kvinnelige lastebil-
sjåfører som alle har tatt et 
bevisst valg om å bli yrkes- 
sjåfør. 

Det å være yrkessjåfør er fremdeles et 
svært mannsdominert yrke. Samtidig er 
det et satsingsområde, både for NLFs sine 
medlemmer og andre transportselskaper. 

Asko Norge er én av dem, og de hadde i 
april et eget seminar for kvinnelige sjåfø-
rer på Alnabru. Målsettingen med møtet 
var å se nærmere på hvilke utfordringer 
kvinner møter på jobb som yrkessjåfør, og 
hva som kan bedres for å gjøre det mer 
attraktivt for kvinner å ta dette valget. 

Sjåførmangel
Blant flere foredrag, var også NLFs egen 
prosjektleder på rekruttering, Christop-
her Sternefalk, til stede for å tale til for-
samlingen.

Han tok opp hvordan det står til med 
rekrutteringen generelt, og forskjellen 
mellom antall jenter og gutter som søker 
seg til yrket. 

– Per i dag er det stor sjåførmangel og 

man må klare å rekruttere 2000 nye  
yrkessjåfører hvert år for å møte det kom-
mende behovet som vil komme innen 
transport. Antall jenter som søker seg inn 
på yrkesfag har holdt seg på et jevnt høyt 
nivå, mens antall gutter er dalende. Pila 
peker derfor totalt sett nedover, sa Ster-
nefalk, under seminaret.

I 2021 utgjorde antall jenter, som søkte 
seg til yrkessjåførfaget, 16 prosent. 

– Dette er positivt, men det trengs fle-
re kvinner. I dag har Norge 796 kvinne-
lige yrkessjåfører, mens det er 26.539 
mannlige sjåfører, påpekte Sternefalk. 

Ble omskolert i 2017
Mange spørsmål ble reist under As-
ko-seminaret. Det var viktige temaer som 

REKRUTTERING

– Å være lastebilsjåfør er verdens fineste jobb

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0
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blant annet hvordan man kan bedre fasi-
litetene på døgnhvileplassene, hvordan 
man kan unngå trakassering og hvordan 
man kan kombinere familieliv med å være 
yrkessjåfør.

På kurset traff NLF Jeanette Stran-
denæs, som gikk gjennom en omskolering 
i 2007, og ble yrkessjåfør.

– Jeg har alltid likt å kjøre bil, så jeg 
tenkte at jeg like godt kunne bli betalt for 
å gjøre det, forteller Strandenæs.

I dag trives hun svært godt hos trans-
portselskapet Bunes (som for øvrig er 
NLF-medlem), men det har ikke alltid 
vært like enkelt som nå å være kvinnelig 
yrkessjåfør.

– Før jeg startet hos Bunes, har det vært 
en del tøffe tak med slibrige kommentarer 

og trakassering gjennom årene. Sånn sett 
fikk jeg en røff start, og kvinner må dess-
verre jobbe hundre ganger hardere for å 
bevise at de er like flinke som menn. Hos 
Bunes ble det derimot en helt annen hver-
dag, og en god plass å være kvinnelig 
sjåfør, forteller Strandenæs.

Gamle holdninger
Hun mener at det fremdeles henger igjen 
en del gamle holdninger blant transpor-
tørene, men hun er glad for at det har blir 
satt søkelys på det, og at transportbran-
sjen er i endring.

Det er akkurat slike kvinner yngre jen-
ter trenger som forbilder for å interessere 
seg for yrket. Mange kan lære 
av hennes erfaringer, og 
sammen bidra til en 
bedre hverdag, ikke 
bare for kvinner, men 
for alle i transport-
bransjen. 

Som mor, så 
datter
Eplet faller heller ikke 
langt fra stammen i 
dette tilfellet. Nå har dat-
teren hennes, Madelen Berg 
(18), utdannet seg til yrkessjåfør og 
nylig tatt lastebilsertifikat. Hun har vært 
lærling siden mai 2021 i det samme sel-
skapet som moren jobber i.

– Det ligger bare i blodet, siden jeg har 
vokst opp med en mor som er yrkessjåfør. 
Det var et naturlig valg for meg, og jeg 
synes det et spennende yrke med mange 
muligheter og stor frihet. Jeg er stolt av 
jobben min, sier Berg. 

Gikk «all in»
På samme kurs, traff også NLF Christina 
Oliversen og Jenny Daleng. For disse jen-
tene har det også ligget i blodet å bli las-
tebilsjåfør.

– Jeg er nærmest oppvokst i en lastebil 
og har vært med siden jeg var fire år. Jeg 

ble egentlig fortalt at jeg burde ta et annet 
valg, men det var yrkessjåfør jeg ønsket å 
bli, forteller Oliversen.

Hun betalte selv for utdannelsen og 
sertifikat, og trives god med livet langs 
veien. I dag kjører hun for transport- 
selskapet Westad.

Daleng, nikker og er enig. Hun mener 
absolutt at det må ligge en interesse for bil 
i bunnen for å velge å bli yrkessjåfør.

– Jeg skjønte raskt at dette var noe jeg 
mestret bra, og gikk «all in» for å bli  
yrkessjåfør. Interessen for bil var der, sam-
tidig var jeg skolelei og da var dette noe 
som passet utmerket, forteller Daleng.

Daleng jobber også for Buer Transport, 
og skryter også av sjefen, Thore Bunes.

– Han er en fyr som hilser kvinnelige 
sjåfører velkommen, og jeg har bare po-
sitive ting å si om å jobbe i dette selskapet, 
forteller Daleng.

– Folk glemmer hvilken viktig  
jobb vi gjør

En annen utfordring man møter på 
som yrkessjåfør, er andres ne-

gative holdninger til yrket. 
– Jeg synes ikke folks 

holdninger gjenspeiler 
viktigheten av den 
jobben vi faktisk 
gjør. Absolutt alt du 
omgir deg med, har 
vært på en lastebil, en 

eller annen gang. Sjå-
føryrket har derfor fått 

et mere frynsete rykte enn 
fortjent. Det virker som om 

mange tror at lastebilene er på 
veien for å irritere andre bilister, og så 
glemmer de faktisk vårt samfunnsopp-
drag, sier Oliversen.

Hun mener derfor at det er viktig at de 
står sammen, både kvinner og menn, for å 
komme det negative bildet til livs.

– Uavhengig om du er kvinne eller 
mann, må man være med på å dra lasset, 
mener Oliversen.

Frynsete rykte eller ikke, Daleng er helt 
sikker i sin sak:

– Å være lastebilsjåfør er verdens fineste 
jobb. Mens andre irriterer seg over kø, sit-
ter jeg inni bilen og koser meg, hører på 
musikk, får betalt samtidig som jeg vet at 
jeg gjør en viktig jobb for samfunnet, av-
slutter Daleng.

REKRUTTERING

– Jeg fikk en litt 
røff start. 

– Å være lastebilsjåfør er verdens fineste jobb

SEMINAR FOR KVINNELIGE SJÅFØRER: Fra venstre:  
Jenny Daleng, Christina Oliversen, Jeanette Strandenæs  
og Madelen Berg har tatt lastebilsertifikat og deltok på 
Askos seminar for kvinnelige yrkessjåfører. Foto: 
Elisabeth Nodland
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– Vi mener at Enova gir seg 
på feil tidspunkt. Behovet 
for videre støtte til utbygging 
av infrastruktur vil fortsatt 
være der og det er derfor 
altfor tidlig for Enova å si 
stopp nå, sier administreren-
de direktør i Norges Laste- 
bileier-Forbund (NLF),  
Geir A. Mo. 

Resultatet av Enovas siste søknadsrunde 
for biogass i transportsektoren er at 14 av 
29 søkere har fått støtte til å etablere nye 
fyllestasjoner for biogass. Fra nå av over-
later Enova til markedet å bygge ut fyl-
lestasjoner på kommersielle vilkår videre. 

Enova har gitt de 14 nye stasjonene til 
sammen 83 millioner kroner i støtte, i 
tillegg til 21 millioner fordelt på 120 bio-
gasskjøretøy. 

Med dette har staten, gjennom Enova,  
til sammen støttet 27 offentlig tilgjenge-
lige fyllestasjoner for flytende og kompri-
mert biogass.  

I januar gjorde Enova flere endringer i 
biogassprogrammet. Mens støtten til fyl-
lestasjoner ble faset ut, ble det enklere enn 
noen gang å søke Enova om støtte til kjøp 
av biogasskjøretøy.  

Gir seg på feil tidspunkt 
NLF mener at støtte til 14 nye fyllesta-
sjoner er veldig positivt, men at det er galt 
at det ikke skal gis støtte til flere. 

– Vi mener at Enova gir seg på feil tids-
punkt. Behovet for videre støtte til utbyg-
ging av infrastruktur vil fortsatt være der, 
derfor er det altfor tidlig for Enova å si 
stopp nå, sier NLF-direktør, Geir A. Mo. 

Han mener at kostnaden for å få på 
plass infrastrukturen ikke er noe aktørene 
kan betale alene.  

– Næringen ønsker å ta i bruk nye bio-
gassdrevne biler, men uten nok stasjoner 
å fylle biogass på, investeres det heller 
ikke i gassdrevne kjøretøy. Det blir derfor 
å starte i feil ende å ikke gi mer støtte til 
utbygging av infrastrukturen, men å pri-
oritere innkjøp av biler, sier Mo, og viser 
til initiativet NLF, sammen med flere 
andre aktører har tatt for å få regjeringen 
til fortsatt å støtte investeringer i infra-
struktur. 

– Få tildelinger i forhold til søkere 
Gasum Clean Gas Solution er en av de 
heldige aktørene som har fått støtte til 
fire nye fyllestasjoner.  

– Jeg synes 14 tildelinger er lite med 
hensyn til at det var 29 søkere. På flere 
steder ville det vært gunstig med flere 
fyllestasjoner på samme lokasjon, spesielt 
i byene. Vi er flere aktører på markedet, 
og det ville vært positivt at flere fikk støt-
te. Arbeidet med å få opp et nettverk av 
infrastruktur ville da gått raskere, sier 

business development manager i Ga-
sumClean Gas Solution, Jogeir Munkeby, 
til NLF-Magasinet.

Ingen fyllestasjoner mellom 
Trondheim og Narvik  
Munkeby mener det er både plusser og 
minuser ved tildelingen som ble annon-
sert mandag.  

– Vi er fornøyde med å få på plass kor-
ridorene Oslo-Kristiansand og videre til 
Stavanger og Vestlandet. Det vil være 
viktig for å få fart i investeringene til nye 
biogasskjøretøy. I fjor fikk man på plass 
en korridor mellom Oslo og Trondheim, 
men samtidig trengs det mer fortetting 
rundt Oslo-området. Det er heller ingen 
fyllestasjoner nord for Trondheim. Det er 
gitt Enova støtte til tre fyllestasjoner nord 
for Narvik, men ingen mellom Trond-
heim og Narvik, og det er en litt merkelig 
prioritering, mener Munkeby. 

–  De første stasjonene kan være 
klare høsten 2023 
Per i dag er det fire eksisterende fyllesta-
sjoner for flytende biogass og fire er under 

Enova støtter 14 
nye fyllestasjoner 
for biogass – ikke 
nok, mener NLF

TRENGER FLERE: Per i dag er det fire eksisterende 
fyllestasjoner for flytende biogass og fire er under 
bygging. I løpet av 2022, skal det være på plass åtte 
fyllestasjoner for biogass. Foto: André Kjernsli

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0
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bygging. I løpet av 2022, skal det være på 
plass åtte fyllestasjoner for biogass. Dette 
er utenom de 14 nye som det er gitt støt-
te til nå. GasumClean Gas Solution har 
fått tildeling til fire stasjoner.  

– Realistisk sett, kan de første av de fire 
stasjonene være klare høsten 2023. Om 
alle de 14 fyllestasjonene kommer på plass 
innen rimelig tid, vil vi innen 2025 ha bra 
dekning av fyllestasjoner for flytende bio-
gass i Sør-Norge, mener Munkeby. 

Regjeringens klimaplan har som mål at 
10 prosent av all tung transport skal fore-
gå på biogass innen 2030. 

Nå håper Munkeby på at det kan kom-
me på plass nye former for støtte for å få 
ytterligere fart på utbyggingen.  

– Om vi får til det, så tror jeg vi kan 
komme opp mot 20 prosent av all tungt-
ransport på biogass i 2030, mener Mun-
keby. 

– Håper at markedskreftene vil 
fortsette utbyggingen 
Direktør for bærekraft og kvalitet konsern 
i Litra, Morten Tønjumshagen, mener at 
tildelingen kommer sent, men godt. 

–  Dette skulle vært gjort for minst to 
til tre år siden for her kunne det vært re-
dusert betydelige mengder klimautslipp. 

Vi skulle selvfølgelig ønsket at det ble gitt 
støtte til etablering av enda flere stasjoner, 
men vi håper at markedskreftene vil fort-
sette utbyggingen på egenhånd i høyt 
tempo. Det som er viktig videre, er at 
myndighetene legger til rette for god drift 
av disse fyllestasjonene med eventuelle 
støtteordninger, samt at det er gode vilkår 
for å produsere biogass, understreker 
Tønjumshagen.   

Når ikke målet 
Litra har i konsernet cirka 300 vogntog, 
og de har hatt som mål å anskaffe 100 
biogassbiler innen utgangen av 2023. 

–  Det klarer vi ikke siden det ikke har 
vært utbygget infrastruktur som fyllesta-
sjoner.  Vi synes derfor det er leit at vi ikke 
klarer dette målet siden både biogassbiler 
og gass har vært tilgjengelig, men ikke 
fyllestasjoner, sier Tønjumshagen.   

Selskapet har likevel anskaffet seg i 
overkant 40 biogassbiler i Norge og i Sve-
rige, fordelt på 22 biogassbiler i trafikk i 
Norge, samt to nye til klargjøring. I til-
legg har de 18 biogassbiler i Sverige som 
også kan krysse grensen og komme lenger 
inn i landet.

Disse fikk støtte av Enova:
Lokasjon Selskap Støtte i NOK
Kristiansand Gasum Clean Gas Solution 6 403 113
Sandnes Gasum Clean Gas Solution 6 403 113
Ål Gasum Clean Gas Solution 6 922 284
Håbakken Gasum Clean Gas Solution 6 922 284
Bærum (Skui) Biogass Energi 6 211 369
Koppang Biogass Energi 6 186 769
Vestby Biogass Energi 6 068 549
Bergen (Nesttun) Biogass Energi 6 008 419
Åndalsnes Biogass Energi 6 031 083
Rudshøgda Biogass Energi 5 966 399
Seljord Biogass Energi 5 780 349
Alta Remiks Miljøpark 4 799 600
Tromsø Remiks Miljøpark 4 799 600
Bjerkvik Remiks Miljøpark 4 799 600

FAKTA:

FREMTIDEN: Hvis dette skal bli fremtiden trengs det god 
infrastruktur med nok fyllestasjoner. Foto: André Kjernsli
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Etter to dager med forhand-
linger kom partene til enighet 
om et generelt tillegg på fire 
kroner, samt å øke fagbrev- 
tillegget med to kroner fra  
1. april. 

Videre skal minstelønnssatsen heves med 
syv kroner fra 1. juli, gitt at resultatet blir 
godkjent i uravstemning.

Forenkling av lønnssystemet
Partene ble også enige om å avvikle langt-
ransporttariffen med virkning fra 1. juli. 
Dermed vil alle sjåfører følge samme 
lønnssystem etter dette. Inntil da løper 
nåværende lønnsbestemmelser for langt-
ransport med aktiv og passiv tid, inkludert 
det generelle tillegget og økt fagbrevtillegg 
fra 1. april.

NLF-direktøren tilfreds med 
resultatet
Geir A. Mo, administrerende direktør i 
NLF, er fornøyd med å ha kommet i mål 

med et krevende oppgjør uten å ende opp 
hos riksmekleren. 

– Selv om forhandlingene startet med et 
krevende utgangspunkt, opplevde vi hele 
veien en konstruktiv og løsningsorientert 
dialog mellom partene. Dette er et resultat 

jeg tror både våre medlemsbedrifter og 
deres ansatte vil leve godt med. 

Resultatet er anbefalt av begge parter, og 
svarfrist for uravstemning er satt til den 22. 
juni.

Unngikk riksmegling:

Enighet i årets lønnsoppgjør
ENIGE: NLF-ledelsen er fornøyd med å ha kommet i mål med et krevende oppgjør uten å ende opp hos riksmekleren. Foto: NLF/Arkiv

Nye minstelønnssatser gjelder for distribusjon/ 
nærtransport fra 1. april 2022:
37,5 timers uke Minstelønn pr. mnd.  Minstelønn pr. time
0-3 års ansiennitet kr. 30 888,50 kr. 189,50
3-6 års ansiennitet kr. 31 214,50 kr. 191,50
Over 6 års ansiennitet kr. 31 540,50 kr. 193,50
 
For langtransportsjåfører gjelder følgende fra 1. april – 30. juni 2022:
Sats for produktiv tid:  kr. 122,66 per time
Sats for passiv tid:  kr.   52,74 per time

Minstelønnssatser for alle sjåfører gjelder fra 1. juli 2022:
37,5 timers uke Minstelønn pr. måned Minstelønn pr. time
0-3 års ansiennitet kr. 32 029,50 kr. 196,50
3-6 års ansiennitet kr. 32 355,50 kr. 198,50
Over 6 års ansiennitet kr. 32 681,50 kr. 200,50

Fagbrevstillegget økes med kr. 2,00 og utgjør etter 1. april kr. 11,00 per time.

KNUT GRAVRÅK kg@lastebil.no0

Alltid tilgjengelig, 
uansett hvor dagens 
arbeidsplass blir.

Les mer på Telenor.no/bedrift



Alltid tilgjengelig, 
uansett hvor dagens 
arbeidsplass blir.

Les mer på Telenor.no/bedrift
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Fiskeavrenning:

Brødr. Sunde har utviklet 
en ny tett fiskekasse, som vil 
forhindret avrenning. Likevel 
har få oppdrettere tatt den i 
bruk. Laksenæringen er klar 
på at de har et stort ansvar 
for å få kontroll på proble-
met, men hvorfor de ikke 
benytter tette kasser, når de 
finnes på markedet, forblir 
noe uklart.

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har 
i lang tid satt søkelys på utfordringene 
rundt fiskeavrenning. Hvert år renner 
store mengder fiskevann ut fra lastebilene 
og ned på veien. Årsaken er at laksen 
fraktes i kasser med hull, slik at smelte-
vann fra isen, renner ut. 

Et typisk vogntog med laks slipper ut 
mellom 1800 og 3600 liter smeltevann på 
veien under transport. Dette kan utgjøre 
en potensiell risiko i trafikken. 

Vil bøtelegge transportnæringen
NLF, i samarbeid med Sjømatbedriftene, 
la frem en bransjestandard i 2020 og beg-
ge aktører har vært i jevnlig dialog med 
Statens vegvesen (SVV). Lite har likevel 
skjedd. I mai varslet samferdselsminister, 
Jon-Ivar Nygård (AP), at de ønsket å ta 

grep, og mulige sanksjoner ville være å 
innføre overtredelsesgebyr på stedet for 
transportbransjen. NLFs administrerende 
direktør, Geir A. Mo synes det er fint at 
statsråden endelig kommer på banen, 
men han mener at løsningen er for enkel.  

– NLF har krevd at transport av laks 
foregår i tette kasser, for det ville løst hele 
problemet. Da er det litt trist at det eneste 
tiltaket statsråden synes å foreslå er å bø-
telegge transportørene enda mer, sier Mo.

Sitter på en løsning
I Ålesund finner vi Brødr. Sunde, som er 
Skandinavias ledende tilbyder av ekspan-
derbar polystyren og ferdigprodukter av 
ekspandert polystyren (EPS), samt ek-
strudert polystyren (XPS). De produserer 
blant annet de tradisjonelle fiskekassene 

med fire hull, som oppdrettsnæringen 
benytter seg av i dag. Det som er mer 
spennende er at de også har utviklet tette 
fiskekasser.

–  Den tette kassen som vi har utviklet, 
ville ha løst hele problemet med fiskeav-
renning. Det som noen kanskje vil hevde 
er en ulempe, er at det vil koste 14 øre mer 
per kilo laks som skal fraktes, forteller 
direktør i Brødr. Sunde, Rolf Fagervoll, 
til NLF-Magasinet. 

Han er usikker på om dette er noe lak-
senæringen er villig til å betale. Utover 
det fungerer den akkurat på samme måte 
som de tradisjonelle kassene som benyttes 
i dag. 

–  Våre tette kasser har en rist i bunnen 
som smeltevannet renner gjennom og ned 
i bunnen på kassen. På den måten hindres 

Rolf produserer det som kunn e fått slutt på lakseavrenning

I fjor ble det eksportert 1,3 
millioner tonn med laks fra Norge. 
Et typisk vogntog med laks slipper 
ut mellom 1800 og 3600 liter 
smeltevann på veien under 
transport, og det er flere hundre 
biler med laks på veien hver dag.

TETTE FISKEKASSER: Direktør i Brødr. Sunde, 
Rolf Fagervoll, driver fabrikken som 
produserer tette fiskekasser.  
Foto: Pressefoto

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0

DETTE ER SAKEN:
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avrenning helt frem til kunden, i tillegg 
unngår man at fisken blir liggende i smel-
tevann, forklarer Fagervoll.

Tryggere veier
Han forteller videre at 

hver kasse samler opp 
tre liter smeltevann i 
bunnen, og under-
streker av kassen 
fylles og pakkes 
på samme måte 
som standard fis-
kekasse (Sun-
pack) med 22 
kilo fisk og 3-5 
kilo is.

– Dette vil ikke 
bare gjøre veiene 

tryggere, men det vil 
også være mye enklere 

å holde vogntogene rene 
etter bruk. Jeg har også fått 

tilbakemeldinger på at ferge-
selskaper  har fått bøter fordi de 

ikke raskt nok har fått spylt dekket til-
strekkelig etter å ha hatt lastebiler med 
laks om bord, forteller Fagervoll.

Kassene ble utviklet i 2018, og etter 
bruk kan de komprimeres, gjenvinnes og 
brukes til isolasjon. 

– Dessverre er den ikke i regulær pro-
duksjon, for foreløpig er det ingen av de 
store oppdrettsselskapene som har ønsket 
å ta den i bruk, forteller Fagervoll.

Erkjenner at det må settes  
inn tiltak
Sjømat Norge er landsforeningen for fis-
keri- og havbruksnæringen. De er Norges 
største sjømatorganisasjon, og dekker hele 
verdikjeden fra fjord til bord i norsk sjø-
matnæring. 

Viseadministrerende direktør i Sjømat 
Norge, Trond Davidsen, forteller at både 
de og deres medlemsbedrifter erkjenner 
at det må iverksettes tiltak for å forhindre 
avrenning fra sjømattransporten.

–  Det har vært en målrettet og økt inn-
sats fra Sjømat Norge i senere 
år for å komme problemet til 

Rolf produserer det som kunn e fått slutt på lakseavrenning

FORHINDRER AVRENNING: Med denne kassen kunne man fraktet fisk og samtidig forhindret avrenning på veiene. Den 
har rist i bunnen hvor smeltevannet renner ned, og fisken derfor blir ikke liggende i vann.

STOR 
FABRIKK: I 
Ålesund finner vi 
Brødr. Sunde, som er 
Skandinavias ledende tilbyder av ekspanderbar 
polystyren og ferdigprodukter av ekspandert 
polystyren (EPS), samt ekstrudert polystyren (XPS). 
Foto: Brødr. Sunde

ANSVAR: –  Næringen bærer selvsagt ansvaret for å finne 
løsninger som er i tråd med lovverket, sier kommunika-
sjonssjef i Mowi, Eivind Nævedal-Bolstad.
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livs. Vi har blant annet hatt i sving ei egen 
faggruppe satt sammen av medlemsbe-
drifter for å komme med forslag til kon-
krete tiltak, forklarer Davidsen.

Han forteller at organisasjonen har gitt 
et klart råd til sine medlemmer om kon-
krete tiltak som han vet følges opp av 
medlemsbedriftene. 

–  Konkret snakker vi om at emballerte 
ferske fiskerivarer skal kjøles ned til en 
temperatur som nærmer seg temperaturen 
i smeltende is før lasting. Temperaturen i 
fisken skal være nærmest mulig 0°C og 
helst ikke overstige 2°C. Dette er i hen-
hold til Animalieforskriften, som angir 
særskilte krav til temperatur for ferske 
fiskerivarer. Hvis dette følges opp av slak-
teri/pakkeri, vil problemet med avrenning 
bli redusert, mener Davidsen.

I tillegg har Sjømat Norge anbefalt 
medlemmene sine om å se til at lasterom 
på tralle er tilstrekkelig nedkjølt før las-
ting, og gjerne slik at en temperatur på 
om lag minus 8 grader kan holdes 6-8 
timer etter lasting. 

Oppdrettsnæringen har et ansvar
Han mener oppdrettsnæringen selvsagt 
har et ansvar. 

– Dette handler ikke bare om å unngå 
avrenning, men også om at en ubrutt kjø-
lekjede kan sikres frem til kunde for å 
ivareta god kvalitet på sjømaten. Derfor 
stiller da også flere selskaper klare krav 
overfor transportør om tilstrekkelig og 
riktig kjøling i forbindelse med transpor-
ten, sier Davidsen. 

Spørsmålet som NLF ikke får noe helt 
klart svar på, er hvorfor næringen ikke tar 
i bruk tette kasser, når de finnes på mar-
kedet. 

–  Det enkelte slakteri/pakkeri vil nok 
best kunne svare for sine emballasjevalg, 
men vi har mottatt mange begrunnelser 
for dette, enten dette er økt vekt per kas-
se, økte kostnader, mulige utfordringer 
med at sjømaten blir liggende og bade i 
smeltevann eller at det gir større utfor-
dringer for sluttkunde med å bli kvitt 
benyttet emballasje, avslutter Davidsen.

Benytter lavere temperaturer
Verdens største lakseprodusent, Mowi, er 
også klare på at oppdrettsnæringen har et 
ansvar for å unngå lakseavrenning under 
transporten.

– Vi jobber med ulike løsninger for å ta 
i bruk kasser uten avrenning for alt vo-
lum. Midlertidig har vi gått over til lave-
re temperaturer for å unngå avrenning. 
Næringen bærer selvsagt ansvaret for å 
finne løsninger som er i tråd med lovver-
ket, sier kommunikasjonssjef i Mowi, 
Eivind Nævedal-Bolstad til NLF-Maga-
sinet.

Har tatt i bruk tette kasser i 
båttransport
En annen oppdrettsgigant er SalMar. De 
er også opptatt av problematikken rundt 
lakseavrenning.

– SalMar har over lang tid jobbet med 
problematikken knyttet til redusering av 
avrenning fra biler. Det er viktig å få fak-
ta på bordet, slik at man treffer de rette 
tiltakene. SalMar ønsker å stille materiell 
og last til dispersjons for tredjepartsun-
dersøkelser for å bidra til å skape et slik 
faktagrunnlag, sier administrerende di-
rektør i SalMar, Linda Litlekalsøy Aase.

Hun forteller at aktørene gjør mye al-
lerede i dag, og det er ikke bare lukket 
kasse som er et alternativ. 

–  Vi bruker tørris på en stor andel av 
vår produksjon også i kombinasjon med 
våtis. I tillegg har vi en betydelig videre-
foredling og filetproduksjon (sist år 44,7% 

av vår produksjon) som i stor grad redu-
serer behovet for våtis og transport og 
med det avrenningsproblematikk. Videre 
går en stor andel av vår produksjon (ca. 
45%) til oversjøiske markeder, som alle-
rede i dag benytter tette kasser. Vi har 
også etterlyst og har deltatt i fora for å 
finne morgendagens løsninger, sier Aase.

Det bekreftes videre at SalMar vil fort-
sette arbeidet med å unngå avrenning, 
men hun er klar på at alle ledd i verdikje-
den, fra emballasje til fisken er pakket og 
frem til den når sin destinasjon, har et 
ansvar, også oppdrettsnæringen.

MÅ IVERKSETTE TILTAK: Viseadministrerende direktør i Sjømat Norge, Trond Davidsen, forteller at både de og deres 
medlemsbedrifter erkjenner at det må iverksettes tiltak for å forhindre avrenning fra sjømattransporten.

DELT ANSVAR: Administrerende direktør i SalMar, Linda 
Litlekalsøy Aase, er klar på at alle ledd i verdikjeden, fra 
emballasje til fisken er pakket og frem til den når sin 
destinasjon, har et ansvar, også oppdrettsnæringen. 
Foto: Pressefoto
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Ingen avgiftskutt på biodrivstoff i revidert nasjonalbudsjett:

Torsdag 12. mai la finansminister Trygve 
Slagsvold Vedum (Sp) frem endringene i 
revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen 
gjør en rekke endringer, og i forslaget har 
regjeringen funnet kutt for til sammen 
17,5 milliarder kroner. Samtidig øker ol-
jepengebruken med nærmere 30 milliar-
der kroner.  

Kutter 130 mill. kr til  
riksveiinvesteringer  
Det var på forhånd varslet kutt på sam-
ferdsel, og kutt har det blitt. Dette inne-

bærer mindre kutt i mange budsjettposter 
ved Samferdselsdepartementet under 
henvisning til nye reisevaner som er eta-
blert i pandemien.  

Videre fremgår det at økte behov 
innenfor departementets område er dek-
ket inn ved kutt i andre poster innenfor 
departementets ansvarsområde. 

Gratis ferge og ekstra tilskudd  
til fylkesvei i Agder 
Samtidig er det økte bevilgninger til 
OPS-prosjekter med 55 mill. kroner. 

Riksveiferjer og fylkesveiferjer får en økt 
bevilgning på 89 mill. kroner, hvorav seks 
mill. kroner går til gratis riksveiferjer til 
Værøy og Røst. Det fremgår ikke om det 
gjøres forskjell på passasjerer og gods. 

Til slutt foreslår regjeringen å gi til-
skudd på 39 mill. kroner til ny fylkesvei i 

– Merkelig 
prioritering
–  I stedet vil prisen øke som følge av vedtatte endringer. 
Dette er trist fordi det kunne ført til at vi oppnådde flere 
klimakutt, noe vi svært gjerne ville bidratt til, sier NLF- 
direktør, Geir A. Mo.

Her er de største kuttene:  
•  Redusert vedlikehold med 

49,5 mill. kroner 

•  Kutt i store kollektivprosjekter 
(transport i byområder) med 
250 mill. kroner 

•  Kutt i riksveiinvesteringer 
med 130 mill. kroner 

•  Kutt i smitteverntiltak med  
25 mill.  kroner fordi det ikke 
lenger er nødvendig. 

Redusert tilskudd til riksvei- 
investeringer vil trolig innebære 
noe lavere aktivitet innenfor 
riksveiinvesteringene i løpet  
av året. 

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0
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Agder, til batterifabrikk og næringsom-
råde i Arendal. 

– Synd at vedlikehold blir en 
salderingspost 
NLFs administrerende direktør, Geir 
A. Mo, synes det er lite nytt i 
revidert nasjonalbudsjett 
for transportsektoren. 

–  Det er synd at de 
reduserer på vedlike-
holdet, som dessver-
re er å gjenta tidli-
gere synder fra rød/
grønne regjeringer, 
som har en lang og 
vond historie med å 
saldere ved å redusere 
vedlikehold av både veier 
og bygg. Det er bare å sum-
mere opp det enorme etterslepet 
som vi har i Norge, sier Mo.  

Videre synes han det er dårlig nytt at 
dette følges opp av at de nå også kuttet i 
riksveginvesteringene.

– Dette er trolig bare starten på en om-
fattende reversering av infrastrukturinves-
teringer i årene fremover, kommenterer Mo. 

Ingen avgiftskutt på  
biodrivstoff 
Mo er også skuffet over at det heller ikke 
gjøres noe med avgiftsnivået på biodriv-
stoff, slik de har varslet i Hurdalsplattfor-

men. 
– I stedet vil prisen øke som 

følge av vedtatte 
endringer. Dette er trist 

fordi det kunne ført 
til at vi oppnådde 
flere klimakutt, noe 
vi svært gjerne ville 
bidratt til. Slik jeg 
ser det, fremstår det 
meget merkelig at 

tiltak som enkelt og 
uten investeringer raskt 

kunne kutte utslipp, skat-
tes i hjel, sier Mo. 

Veibruksavgiften står uendret 
Det er også klart at det ikke vil bli mid-
lertidig kutt i veibruksavgiften for trans-
portnæringen.  

Det var som forventet mener forbunds-
leder i NLF, Tore Velten. 

– Det betyr at bileierne fremdeles må 

gjøre jobben selv. Nå er det viktig å være 
enda tydeligere på de merkostnadene man 
har og de som kommer, slik at man kan 
få tilbakebetalt det man har krav på. Først 
da kan man drive butikken med økte av-
gifter og høye dieselpriser, sier Velten.  

Han er derfor klar på at NLFs viktigste 
jobb fortsatt vil være å hjelpe de bedrifte-
ne som ikke får det til.  

Flere benytter seg av NLFs  
tiltakspakke 
Velten bekrefter at det er stadig flere som 
benytter seg av tiltakspakken som NLF 
lanserte for et par måneder siden. 

– Den inneholder gode hjelpemidler, og 
det viktigste for medlemmene er at de må 
varsle kundene, dokumentere kostnadene 
og kommunisere godt med kundene sine, 
sier Velten. 

Han forteller videre at det er gledelig at 
det er et økende antall transportkjøpere 
som forstår at de må ut med mer, og flere 
har begynt å tilbakebetale sine transpor-
tører. I tillegg har mange selskaper også 
fått justert prisene sine.  

– Det er likevel flere som ikke har kom-
met helt i mål, men selskapene som kjører 
for de store riksentreprenørene er frem-
deles de som sliter mest, forteller Velten.  

Han vil derfor minne alle medlemmene 
på at de har en gratis time med advokat.  

– De kan bistå med å se på de ulike 
avtalene, se på mulighetene til å få dem 
reforhandlet og undersøke om det er mu-
ligheter for å komme seg ut av avtalene, 
sier Velten.   

Kan ikke vente på politikerne 
NLF-direktør, Geir A. Mo, er klar på at 
likviditetsutfordringene fremdeles er re-
elle, men også han ser at mange har klart 
å reforhandle sine avtaler og sånn sett 
klart å komme seg noe videre. 

– Man må, som Tore sier, bare få gjort 
jobben selv!  Nå kan vi ikke vente på at 
politikerne skal gjøre det for oss. Det har 
vi fått demonstrert til fulle en rekke gan-
ger, også i dag, sier Mo.  

Verken Mo eller Velten har gitt opp å 
få gjennomslag for et avgiftskutt, men 
inntil det eventuelt skjer, oppfordres alle 
til å fortsette å arbeide opp mot sine 
transportkjøpere for å få dekning for sine 
økte kostnader. 

– Dette er trolig bare  
starten på en omfattende 
reversering av infrastruk- 
turinvesteringer i årene  

fremover.

LITE NYTT: I midten av mai ble 
revidert nasjonalbudsjett lagt frem. 
Både forbundsleder, Tore Velten (t.v) 
og NLF-direktør, Geir A. Mo, mener at 

mye, dessverre, ble som forventet. 
Foto: NLF/Arkiv
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– Med dette vil sjåførene 
spare tid og får et mer  
målrettet opplegg med hen-
syn til den arbeidsdagen sjå- 
førene står i, forteller Jone 
Klingsheim, bedriftsrådgiver 
i NLF.

 
NLFs ADR faggruppe har siden sep-
tember 2021 jobbet med mulighetene 
som åpnet seg i forbindelse med evalue-
ring og oppdatering av direktiv 2003/59 
om yrkessjåførkompetanse. 

– Resultatet av dette arbeidet gjør at 
kursarrangører som er godkjent for gjen-
nomføring av YSK- og ADR-kurs nå 
kan utarbeide opplæringsplaner som 
fletter innholdet i disse kursene sammen. 
Det betyr at tema som er felles for kur-
sene kun gjennomgås én gang hvert fem-
te år, forklarer Klingsheim. 

Slås sammen 
YSK-kurs er den etterutdanningen alle 
yrkessjåfører må ta hvert femte år, som 
går over fem skoledager. ADR-krus er 
for alle yrkessjåfører som frakter farlig 
gods. Her vil antall dager med skole va-
riere mellom to til fem dager, alt etter-
som hva slags type transporter man job-
ber med.  

– Frem til nå har sjåførgruppene, som 
transporterer farlig gods måttet ta 
ADR-kurset separat, i tillegg til YSK.  
Nå kan disse kursene tas i sammenheng, 
forteller Klingsheim. 

Må melde seg på YSK og ADR 
samtidig 
Ordningen får ikke tilbakevirkende kraft. 
Det betyr deltager må melde seg på 
kurspakken bestående av YSK og ADR 
samtidig. Videre stilles det krav til under-
visningspersonell på YSK-kurset. Tema på 
YSK-kurset, som er en del av ADR, må 
være godkjent for å undervise både på 
YSK- og ADR-kurs, hos henholdsvis Sta-
tens vegvesen (SVV) og Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).   

Siden det er to ulike etater med hvert sitt 
ansvar for YSK og ADR, må disse nå for-
holde seg til felles kursdager. Ifølge 
YSK-forskriften er den klar på at man kan 
bruke et gitt antall skoletimer til det som 
er felles for ADR. Spesielt DSB ha stilt seg 
svært positivt til denne sammenslåingen.  

– Dette er en seier for NLF som har 
jobbet med å få til denne sammenslåin-
gen. Nå vil den enkelte sjåfør få en mer 

målrettet opplæring med hensyn til den 
aktiviteten sjåføren trenger opplæring i, 
samtidig som det vil være tidsbesparende, 
sier Klingsheim.  

ADR-tema på YSK-kurs 
YSK.kursene består av totalt 35 timer. 
Innholdet i 16 av disse timene er lovpå-
lagt, resterende 19 timer skal tilpasses 
yrkessjåførens arbeidsoppgaver. YSK-te-
ma, som sammenfaller med ADR-kurs, 
er det flere av. For å nevne noen er det 
spesielt G 3.2.3

Andre lover og forskrifter som berører 
transport av gods, G 3.2.4 Krav til doku-
menter, G 3.4.2 Varekunnskap og trans-
porttekniske egenskaper og G 4.3.4 Em-
ballasje. I tillegg til disse er også modul 1 
Ulykkesberedskap et felles tema. Kursar-
rangør må hensynta kravene innenfor de 
enkelte tema slik at de innfrir kompetan-
semålene for begge kurs. 

NLF-seier! Nå kan 
YSK etterutdanning og ADR 
grunnkurs kombineres

NLF-SKOLEN

NLF-skolen

SEIER: – Nå vil den enkelte sjåfør få en mer målrettet opplæring med hensyn til den aktiviteten sjåføren trenger opplæring 
i, samtidig som det vil være tidsbesparende, sier Klingsheim. Foto: NLF/Arkiv  
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Mange tror at dieselen som 
kommer ut fra pumpene er 
ren fossil diesel. Det stem-
mer ikke. Det blandes nem-
lig inn mer og mer biodriv-
stoff i dieselen. 

 
De fleste tror at de kjøper fossil bensin og 
diesel, men det stemmer bare delvis. Det 
ikke alle vet, er at det er blandet inn store 
mengder biodrivstoff i det drivstoffet som 
selges i Norge. Dermed blir det misvisen-
de å snakke om bensin og diesel som «fos-
silt drivstoff».  

– Grunnen til at det blandes inn  
biodrivstoff er todelt. For det første så 
ønsker bransjen å være mer miljøvennlig 
gjennom å blande inn biodrivstoff eller 
selge rent biodrivstoff. Den andre fakto-
ren er at bransjen faktisk er lovpålagt 
gjennom produktforskriften, som forval-
tes av Miljødirektoratet, at en mini-
mumsandel av det veidrivstoffet vi selger, 
skal være biodrivstoff.  I 2022 er dette 
kravet på 24,5 prosent, forteller Anders 
Kleve Svela fra Circle K, til NLF-Maga-
sinet.  

Han forklarer videre at det hele er gan-
ske sammensatt og at det ikke er slik at 
det drivstoffet man kjøper alltid består av 
24,5 prosent biodrivstoff.   

 – Det er ikke et innblandingspåbud, 
men et omsetningspåbud. Drivstoffleve-

Circle K forklarer: 

– Dieselen gir mindre 
CO2-avtrykk enn mange tror

VARIABELT INNBLANDING: – Det er ikke et innblandingspå-
bud, men et omsetningspåbud. Drivstoffleverandørene 
velger selv hvordan de vil løse dette påbudet. I praksis 
betyr det at noen steder blander vi inn mye, mens andre 
steder blander inn lite, sier Anders Kleve Svela fra Circle K.
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randørene velger selv hvordan de vil løse 
dette påbudet. I praksis betyr det at noen 
steder blander vi inn mye, mens andre 
steder blander inn lite. Deler av året blan-
des det inn mye, mens andre deler av året 
blandes det inn lite. I sum gjøres det på 
en slik at man i løpet av et kalenderår 
oppnår kravene på en mest mulig kost-
nadseffektiv og optimal måte, forklarer 
Svela.   

En del råstoffer teller dobbelt 
– Biodrivstoff som er laget av rester og 
avfall, i henhold til en helt bestemt liste 
som Miljødirektoratet har utarbeidet, tel-
ler dobbelt i oppfyllelsen av omsetnings-
påbudet. Minst ni prosent av omsetnings-
påbudet må oppfylles med slikt råstoff. 
Dette teller da som 18 prosent. Resten, 

det vil si 6,5 prosent, kan dekkes med 
råstoffer som ikke teller dobbelt. Dermed 
vil det fysiske omsetningspåbudet være på 
ni prosent dobbelttellende, pluss 6,5 pro-
sent enkelttellende. Totalt 15,5 prosent 
biodrivstoff. 

– Alternativt kan man løse hele omset-
ningspåbudet med 12,25 prosent dobbelt-
tellende biodrivstoff. Dermed blir omset-
ningspåbudet som på papiret er 24,5 
prosent, redusert til noe mellom 12,25 
prosent og 15,5 prosent fysisk andel bio, 
avhengig av hvordan det enkelte selskap 
løser påbudet.  

– Komplisert?  
– Ja, det synes vi også. Men slik er reg- 

lene, forteller Anders Kleve Svela.  

Mest mulig avfall som råstoff 
Circle K har som ambisjon å løse omset-
ningspåbudet med mest mulig dobbelt-
tellende råstoffer. Dette er de råstoffene 
som gir størst CO2-reduksjon, og som 
heller ikke kommer i konflikt med mat-
produksjon, arealbruk eller avskoging.  

Tidligere har det nemlig vært proble-
mer med at enkelte selskaper har brukt 
palmeolje som råstoff i biodrivstoff. Det-
te har blitt dårlig mottatt av både 
myndigheter og miljøorganisasjoner, 
ettersom bruk av palmeolje medfører 
høy risiko for nedhugging av regnskog.  

– Vi tok tidlig en beslutning om at vi 
ikke skulle bruke palmeolje. Det er vi 
stolte av, og vi er glade for at de selska-
pene som tidligere brukte palmeolje nå 

ser ut til å ha sluttet med dette, sier  
Kleve Svela. 

 
Frityr og slakteavfall
Chris Gregers, senior Key Account Ma-
nager for NLF-avtalen i Circle K, forteller 
at de råstoffene Circle K bruker mest av er 
brukt frityrolje og slakteavfall. 

– Dette gir biodrivstoff med en CO2-re-
duksjon på 80-90 prosent sammenlignet 
med fossil diesel, opplyser Gregers. 

Kleve Svela fortsetter med å forklare at 
dette er beregnet ved hjelp av en metodikk 
som er utviklet av EU, og som er felles for 
hele Europa.  

– Når det kjøpes inn biodrivstoff i mar-
kedet, får vi alltid med et bærekraftsertifi-
kat som forteller både om CO2-reduksjon, 
opprinnelsesland, råstoff og en lang rekke 
andre parametere. Dette brukes for å do-
kumentere overfor Miljødirektoratet at det 
biodrivstoffet som blandes inn er bære-
kraftig. Å bruke biodrivstoff som ikke er 
bærekraftig er uaktuelt, understreker Kle-
ve Svela. 

Tåler bilen biodrivstoffet? 
– All bensin og diesel som selges i Norge, 
skal tilfredsstille de europeiske standarde-
ne for bensin og diesel, uavhengig av 
mengde biodrivstoff. Man kan derfor føle 
seg helt trygg på at biodrivstoffet som 
blandes inn, ikke medfører risiko for bil 
eller motor. Mengden biodrivstoff er nøye 
tilpasset, slik at man alltid får drivstoff som 
er i henhold til kravene, avslutter Kleve 
Svela.  

– Dieselen gir mindre 
CO2-avtrykk enn mange tror FRITYR OG SLAKTEAVFALL: 

Chris Gregers, senior Key 
Account Manager for 
NLF-avtalen i Circle K, 
forteller at de råstoffene 
Circle K bruker mest av er 
brukt frityrolje og 
slakteavfall. Foto: Jamieson 
Pothecary.
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Etter god dialog og samar-
beid med Statens vegvesen 
(SVV), har NLF klart å få 
gjennom små endringer i 
skjemaene som sendes til 
media etter at SVV har holdt 
sine kontroller.  

Dette bekrefter også avdelingsdirektør i 
SVV, Kjetil Mansåker Wigdel, overfor 
NLF-Magasinet.

–  Etter tilbakemeldinger fra både in-
terne og eksterne har vi besluttet å gjøre 
noen små endringer. Den viktigste end-
ringen er at SVV har fjernet feltet for 
antall kontrollerte tunge kjøretøy når de 
sender rapporten til media. Fra nå av rap-
porterer de kun antallet de har hatt inn-
om kontrollplassen. Dette innføres fordi 
måten det frem til nå har blitt rapportert 
inn på, har ført til feil og mangler i tillegg 
til dramatiske overskrifter i media, sier 
Wigdel.  

Feiltolkes
Tidligere har SVV eksempelvis meldt om 
at det er feil på seks av 12 kontrollerte 
tunge kjøretøy, noe som kan oppfattes 
som om det er feil ved halvparten av alle 
tungbiler. Ved å kun fokusere på antallet 
de har hatt innom kontrollplassen, håper 
man på å få nyansert dette bildet.   

Det presiseres videre om at SVVs kon-
trollører skal fjerne alle kjennemerker, 
firmanavn i tillegg til at personer må slad-
des på de bildene vi sender fra SVV til 
media.  

–  Vi har ment at vår næring har blitt 
fremstilt helt feil og at resultatene av kon-
trollene har blitt dramatisert for å skape 
«gode overskrifter». Vi er derfor svært 

glade for at Statens vegvesen nå endrer 
måten deres meldinger skrives på ved at 
det fokuseres på totalantallet som har 
vært innom kontrollplassen og hvor stor 
andel av disse som det er reagert mot.  Vi 
tror dette vil gi et mye riktigere bilde av 
de faktiske resultatene og fjerne mulighe-
tene enkelte medier har til å lage et bilde 
som fremstår verre enn det er, sier 
NLF-direktør, Geir A. Mo.  

Godt samarbeid
Han legger ikke skjul på at måten presse-

meldingene fra Statens vegvesen, om re-
sultater av kontroller har blitt gjengitt i 
mediene, har skapt stor frustrasjon i NLF 
over lang tid. 

– Effektive og rett fokuserte kontroller 
er avgjørende for å sikre god trafikksik-
kerhet og like konkurransevilkår. Et godt 
samarbeid mellom næringen og Statens 
vegvesen er derfor svært viktig. Jeg er glad 
for at dialogen vår organisasjon har hatt 
med Statens vegvesen i denne saken har 
ført frem, og at vi kan offentliggjøre det 
som rett og slett er en gladsak i en tid med 
ellers mye negative saker for vår næring, 
sier Mo. 

Wigdel forteller vider at de også har 
delt opp feltet for kjøreforbud og avskil-
tinger. 

–  Nå er det ett felt for avskiltinger og 
ett felt for bruksforbud. Dette er også 
gjort for å avdramatisere resultatene noe. 
De nye skjemaene ligger allerede i kvali-
tetssystemet vårt, og er tatt i bruk, avslut-
ter Wigdel.

Slik skal NLF og SVV få 
ned unødvendig dramatiske 
overskrifter i media

Samarbeid:

GLADMELDING: – Vi er derfor svært glade for at Statens vegvesen nå endrer måten deres meldinger skrives på, sier 
NLF-direktør, Geir A. Mo. Foto: NLF/Arkiv

ENDRINGER: – Etter 
tilbakemeldinger fra 
både interne og 
eksterne har vi 
besluttet å gjøre noen 
små endringer i 
skjemaene som sendes 
til media etter våre 
kontroller., forteller 
Kjetil Mansåker Wigdel, 
avdelingsdirektør i 
SVV. Foto: NLF/Arkiv
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Statens vegvesens prioriteringer:

Statens vegvesen mener at 
det er spesielt fire veistreknin-
ger som er overmoden for 
oppstart. 

For bare få dager siden var det tydelige 
signaler på at det skulle bli mindre penger 
på samferdsel fremover, som følge av kri-
gen i Ukraina. Samtidig, i tildelingsbrevet 
for 2022, fikk Statens vegvesen (SVV) i 
oppdrag å levere et forslag til gjennomfø-
ringsrekkefølgen for sine prosjekter i den 
første seksårsperioden. Listen er nå sendt 
over til samferdselsminister, Jon-Ivar  
Nygård (AP). 

–  Ifølge den økonomiske situasjonen 

Norge står i, gjør at det er viktigere enn 
noen gang å få mest mulig samferdsel for 
pengene, sier samferdselsminister Jon-Ivar 
Nygård.

Oslofjordtunnelen på topp
SVV la nylig frem sin topp-20-liste med 
deres prioriterte veiprosjekter for 2023–
2027. Statsråden bekrefter at den er mot-
tatt og kommenterer at det er viktige inn-
spill som han vi ta med seg videre.  

Den statlige økonomiske rammen til 
Statens vegvesen i 2022–27 er på om lag 
200 milliarder kroner. 

På topp i årets prioriteringsliste er fire 
prosjekter som vurderes som helt klare for 
oppstart. 

– Dette er prosjekter som er klar til po-
litisk behandling, sier vegdirektør Ingrid 
Dahl Hovland. 

Disse fire prosjektene vil
Statens vegvesen prioritere: 
1.  E134 Oslofjordforbindelsen  

(Viken), 5,83 milliarder
2.  E134 Røldal – Seljestad  

(Vestland), 3,34 milliarder
3.  E6 Megården – Mørsvikbotn  

(Nordland), 10,27 milliarder 
4.  E16 Hylland – Slæen (Vestland),  

1,64 milliarder 

Prosjektene er vurdert ut fra planstatus, 
samfunnsøkonomisk nytte og virkninger. 
Tunnelsikkerhetsforskriften er en viktig 
faktor. Sammen med nasjonale bered-
skapshensyn, ifølge Vegvesenet. 

NLFs regionsjef for Østfold, Oslo og 

Dette er Vegvesenets topp -20-liste

Prioritet  Prosjekt Sted Milliarder kr. 
  1.  E134 Oslofjordforbindelsen (byggetrinn 2)  Frogn og Asker (Viken)  5,83 
  2.  E134 Røldal – Seljestad  Ullensvang (Vestland)  3,34 
  3.  E6 Megården – Mørsvikbotn  Sørfold (Nordland)  10,27 
  4.  E16 Hylland – Slææn  Aurland og Voss (Vestland)  1,64 
  5.  E134 Saggrenda – Elgsjø  Kongsberg (Viken) og Notodden (Vestfold og Telemark)  2,44 
  6.  E45 Kløfta  Alta (Troms og Finnmark)  1,23 
  7  E16 Arna – Stanghelle  Vaksdal og Bergen (Vestland)  14,93 
  8.  E39 Ådland – Svegatjørn (Hordfast)  Stord, Tysnes og Bjørnafjorden (Vestland)  41,14 
  9.  E18 Retvet – Vinterbro  Nordre Follo og Ås (Viken)  8,39 
10.  E39 Ålesund – Molde (Møreaksen)  Ålesund, Vestnes og Molde (Møre og Romsdal)  26,54 
11.  E134 Dagslett – kryss E18  Lier (Viken)  4,16 
12.  E10 Nappstraumen – Å  Flakstad og Moskenes (Nordland)  1,28 
13.  E39 Volda – Furuene  Volda (Møre og Romsdal)  1,10 
14.  E39 Storhaugen – Førde  Sunnfjord (Vestland)  3,29 
15.  Rv. 22 Glommakryssing  Lillestrøm (Viken)  3,22 
16.  Rv. 5 Erdal – Naustdal  Sunnfjord (Vestland)  2,29 
17.  E39 Ålgård – Hove  Gjesdal og Sandnes (Rogaland)  4,25 
18.  E8 Flyplasstunnelen Tromsø  Tromsø (Troms og Finnmark)  1,96 
19.  Rv. 36 Skjelsvik – Skyggestein  Porsgrunn og Skien (Vestfold og Telemark)  5,77 
20. Rv. 19 Moss  Moss (Viken) 
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Dette er Vegvesenets topp -20-liste
Akershus, J. Kristian Bjerke, har tidlige-
re uttalt at det er svært viktig at dette 
prosjektet ikke utsettes flere ganger. 

Politisk beslutning
Nå skal Vegvesenet vurdere riksveipro-
sjekter over en milliard kroner i Nasjonal 
transportplan en gang i året. Disse vur-
deringene skal tas før de eventuelt skal 
videre til politisk behandling.

– I en prioriteringsplan kan det være 
prosjekter som skifter plass dersom nyt-
teverdien øker og kostnadene går ned, 
sier vegdirektør, Ingrid Dahl Hovland. 

Det er politikerne som beslutter når et 
veiprosjekt kan starte opp. 

Både glede og skuffelse 
i NLF-regionene

Regjeringen gikk tnylig ut og varslet 
om at det kunne bli mindre penger 
til vei, som følge av krigen i Ukrai-
na. SVV har likevel ikke nedpriori-
tert veistrekninger de mener er vik-
tige. På toppen av listen står 
Oslofjordtunnelsambandet, noe som 
har gledet flere.  

Fornøyd
Før SVVs fremleggelse gikk region-
sjef for Østfold, Oslo og Akershus, J. 
Kristian Bjerke, ut og advarte om at 
det ville være uheldig om dette pro-
sjektet ble utsatt enda flere ganger.  

Etter pressekonferansen til SVV, 
slapp han derimot jubelen løs. 

– Vi er svært glade for at SVV og 
statsråden har lyttet til NLFs og næ-
ringslivets advarsler. Den kanskje 

viktigste grunnen til å forsere byg-
gingen av et nytt løp i Oslofjorden er 
sikkerhet og vi har i realiteten ingen 
tid å miste, kommenterer Bjerke. 

Samtidig synes han det selvsagt er 
skuffende at RV 19 i Moss ikke prio-
riteres høyere, sammen med E-18 
Retvet – Vinterbro.  

– Jeg har selv beskrevet Moss som 
et samferdselsmessig katastrofeområ-
de, og det er fare for at byen vil fort-
sette å være det i overskuelig fremtid, 
sier Bjerke. 

Skuffet 
For Innlandet er det ingen veier som 
kom med på topp 20-listen.   

– Her er det store bru- og tunnelpro-
sjekter, så det er skuffende 
at ingen av dem har havnet 

Tirsdag 10. mai la Statens vegvesen (SVV) frem sin 
liste over de 20 veiprosjektene de mener bør prioriteres 
de neste seks årene. Det er delte meninger rundt priori-
teringene blant NLFs regionsjefer.

OFTE STENGT: Oslofjordtunnelen er ofte stengt. Fornying av denne, ligger på toppen av de veiprosjektene SVV 
har rangert. Bildet er heldigvis bare hentet fra av øvelsene SVV har gjennomført. Foto: Statens vegvesen.
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på prioritert liste, mener regionsjef for 
Innlandet, Guttorm Tysnes.  

Samtidig legger han til at det er gjen-
nomført store vegutbygginger i regionen 
de siste årene. 

–  Mange kommende prosjekter er 
overført til Nye Veier og er 
ikke med i denne vurderin-
gen. Lange strekninger 
som riksvei 3 gjennom 
Østerdalen, riksvei 4 
Oslo-Gjøvik, E6 
Dombås-Ulsberg og 
E16 Hønefoss-Arna 
(gjennom Valdres) er 
med på Statens veg-
vesens liste over 13 
utvalgte strekninger 
som skal utvikles, sier Tys-
nes. 

Formålet med den prioriteringen 
er trinnvis utvikling av strekningene for 
å skape forutsigbar og effektiv gjennom-
føring av planlegging, bygging, drift og 
vedlikehold av veien. 

Positivt overrasket 
På Vestlandet kom derimot flere viktige 
veiprosjekter med på topp 20-listen. 

– Jeg ble positivt overrasket etter at 
SVV la ut sine prioriteringer, forteller, Jan 

Ove Halsøy, som er regionsjef for Hor-
daland, Sogn og Fjordane og Møre og 
Romsdal.  

Han forteller at det ikke er lang tid siden 
ble de forespeilet at viktige veiprosjekter på 

Vestlandet måtte utsettes som føl-
ge av krigen i Ukraina.  

– Blant annet så det ut 
som at veiprosjekter 

som E134 –Hauke-
lifjell og den nye 
Røldalstunnelen 
ville bli utsatt. Da 
er det er gledelig å 
se at det ikke er 

tilfellet, men at 
dette er veier som 

fremdeles ligger høyt 
oppe på prioriteringslis-

ten, sier Halsøy. 
 Selv om han ble positivt over-

rasket denne gangen, understreker han 
samtidig viktigheten av å fortsette den 
viktige jobben NLF gjør med å pushe po-
litikerne på stortinget, for å forsikre seg om 
at veiprosjekter kommer inn i budsjettene. 

– Det er var flere veier i min region som 
kom på topp 20-listen og jeg er også spe-
sielt glad for at Ringvei Øst i Bergen, E16 
Arna-Stanghelle, fikk prioritet før Hord-
fast-prosjektet, sier Halsøy. 

Ønsker mer nøktern planlegging 
Etter pressekonferansen har derimot 
samferdselsminister, Jon-Ivar Nygård 
(AP), gjentatt at handlingsrommet er 
mindre, og at pengene må brukes an-
nerledes enn det de hadde tenkt. Årsa-
ken er kostnader knyttet til krisen i 
Ukraina.  

– Da blir det enda viktigere å få pen-
gene til å strekke seg så langt som mu-
lig. For fremtiden vil det derfor bli vik-
tigere å planlegge mer nøkternt, sa 
Sande under Politisk kvarter på NRK 
P2, onsdag morgen.  

Han understreket at de ikke skal slut-
te å bygge vei, men bekreftet at de nå 
vil se nærmere på Hurdalsplattformen, 
og varslet at han ønsket en dreining av 
det han betegnet som den nye norma-
len, som Solberg-regjeringen la til 
grunn.  

– Vi skal bygge for fremtiden, men 
mange av de store prosjektene står ikke 
i stil til trafikkbehovet. Trailere kan 
uansett ikke kjøre i 110. Om vi bygger 
en god motorvei med 90 kilometer i ti-
men og får igjen gevinst og sparer pen-
ger, miljø og matjord, får næringslivet 
like mye ut av det som om vi hadde 
bygget en motorvei med 110-sone, sa 
Sande under Politisk kvarter på NRK.  

Statens vegvesens prioriteringer:

DELTE MENINGER: De ulike regionsjefene i NLF har ulike meninger om topp 20-lista som SVV presenterte. Fra venstre: Regionsjef for Østfold, Oslo og Akershus, J. Kristian Bjerke, 
regionsjef for Innlandet, Guttorm Tysnes og Jan Ove Halsøy, som er regionsjef for Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.  Foto: NLF/Arkiv

– Vi er glade for 
at SVV og statsråden 

har lyttet til NLFs 
advarsler.
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Planen bygger på erfaringene fra co-
vid-19-pandemien og tar også høyde for 
utfordringene EUs transportsektor har 
stått overfor siden starten av Ukraina-kri-
gen. Nordisk Logistikkforening (NLA) 
anser planen som en nødvendighet, men 
krever at avvik fra felles lovverk, ikke har 
forrang.  

Avgjørende
Begge krisene har hatt en alvorlig inn-

virkning på transport av varer og mennes-
ker, og ikke minst gjort transportsektoren 
mindre robust. På den andre siden har 
koordineringen mellom medlemslandene 
blitt bedret, og dette har vært avgjørende 
for EUs svar på disse utfordringene.

I beredskapsplanen er det snakk om en 
tipunktsplan med blant annet tilpasning 
av EU-lovgivningen på transportområdet 
i krisesituasjoner, hensiktsmessig støtte 
til transportsektoren, sikring av fri beve-

gelse over grenser, utveksling av informa-
sjon og samordning av transportpolitikk.   

– NLA mener det er helt avgjørende 
med europeiske løsninger når det oppstår 
kriser som utfordrer transportnæringen. 
Her er en beredskapsplan et godt og nød-
vendig verktøy når man har pandemien 
friskt i minnet, sier direktør i NLA, Tor-
sten Laksafoss Holbek. 

Gi ikke slipp
NLA-direktøren stiller likevel noen krav, 
og det er at man ikke skal gi slipp, eller 
gir slipp på mobilitetspakkens elementer 
før myndighetene nøye har vurdert alvo-
ret og nødvendigheten inn mot de rettig-
heter og plikter som blir fastlagt for trans-
portbransjens ensartede funksjon. 

Grunnen er at Holbek frykter at dette 
kan bli misbrukt av enkelte aktører.

EU-kommisjonen understreker for øv-
rig relevansen av «grønne baner», som 
sikrer at landbasert godstransport kan 
krysse grensene på under 15 minutter, et 
arbeid som også skal styrkes, ifølge pla-
nen.

– NLA anerkjenner helt klar etablerin-
gen av «grønne baner», som vi har hatt 
gode erfaringer med under pandemien. 
Det har fungert godt, og gitt god flyt i 
transporten, avslutter Holbek.

NLA ønsker EUs 
beredskapsplan 
velkommen

NLA:

EU-kommisjonen vedtok den 23. mai en beredskapsplan  
for transport, som vil styrke EUs transportsektor i krisetider. 
NLA støtter vedtaket, men med noen forbehold.

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0

AVGJØRENDE: – NLA mener det er helt avgjørende med europeiske løsninger når det oppstår kriser som utfordrer transportnæringen. Her er en beredskapsplan et godt og nødvendig 
verktøy, mener direktør i NLA, Torsten Laksafoss Holbek. Foto: NLF/Arkiv
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Etter at NLF lanserte 
sertifiseringen Fair Tran- 
sport, kan forbundet skilte 
med over 230 bedrifter som 
har oppnådd Fair Tran- 
sport-status. Det er fore- 
løpig få énmannsbedrifter  
i denne gruppen, og nå har 
NLF lagt til rette for at det 
skal bli enklere.

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

Fair Transport-sertifiser ingen er nå tilrettelagt 
også for énmannsbedrif ter

ØNSKER FLERE ÉNMANNSBEDRIFTER VELKOMMEN: – Når vi vet at transportnæringen i Norge består av en stor andel 
énmannsbedrifter og svært mange er medlem i NLF, har vi jobbet med en egen sertifiseringsløsning for disse, 
forteller prosjektleder i NLF, Eivind Karikoski.Foto: André Kjernsli

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0



43NLF-MAGASINET 2022 • NR 4

dokumentere kvalitetsarbeidet i virk-
somheten. 

Håper på flere sertifiseringer
Fair Transport-programmet følger 
NLFs visjon «Ansvarlig Transport» og 
målsettingen om å øke kompetansen og 
profesjonalisere våre medlemsbedrifter.

NLF håper at mange medlems- 
bedrifter, store som små, ønsker å bli 
Fair Transport-sertifisert. 

– Fair Transport er et kvalitetsstem-
pel, som fremhever bedriftens sam-
menhengende arbeid på å levere tra-
fikksikker, bærekraftig og ansvarlig 
transport, forklarer prosjektleder for 
Fair Transport i NLF, Eivind Karikos-
ki.

Tilrettelegger for énmanns- 
bedrifter
Det er i dag over 230 Fair Trans-

port-sertifiserte bedrifter, men bare 
noen få av disse er énmannsbedrifter. 

– Når vi vet at transportnæringen i 
Norge består av en stor andel enmanns-
bedrifter og svært mange er medlem i 
NLF, har vi jobbet med en egen serti- 
fiseringsløsning for disse. Denne er nå 
publisert og klar til bruk, forteller  
Karikoski.

Videre understreker han at det natur-
ligvis er færre lovkrav og formalia som 
stilles til en énmannsbedrift, uten an-
dre ansatte enn eieren selv.

Kjennskap til lover og forskrifter
– Det er likevel viktig at énbilseieren 
har kjennskap til blant annet gjeldende 
lover og forskrifter, kjøretøyets tilstand, 
forsvarlig sikring av last, nedlasting av 
kjøre- og hviletidsdata, utløp på serti-
fiseringer og regler ved bruk av under-
leverandører, sier Karikoski.

I tillegg er det like viktig for en én-
bilseier som for ansatte sjåfører å gjen-
nomføre kompetansehevende tiltak 
rundt skadeforebygging og trafikksik-
kerhet. 

– Derfor er årlig gjennomføring av 
NLFs nettbaserte trafikksikker-
hetskurs et av kravene for å beholde 
sertifiseringen, sier Karikoski.  

 
Får ekstra rabatter
Det er verdt å nevne at som NLF- 
medlem og Fair Transport-bedrift får 
du sikkerhetspoeng som gir deg rabatt 
på bilforsikringen hos If.

Medlemsbedrifter som ønsker å star-
te sertifiseringsarbeidet, enten det er en 
énmannsbedrift eller bedrift med man-
ge ansatte, vil man ved å henvende seg 
til NLF få tilsendt veiledningsmateriell 
og naturligvis få hjelp underveis i pro-
sessen.

Fair Transport-sertifiser ingen er nå tilrettelagt 
også for énmannsbedrif ter

Dersom du ønsker å bli 
Fair Transport-sertifisert, 
ta kontakt med NLF på 
ek@lastebil.no, og du vil 
få hjelp og veiledning gjen-
nom hele prosessen.
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Norges Lastebileier- 
Forbund, NHO Transport 
og Opplæringskontorene/
SOTIN setter rekruttering 
av yrkessjåfører på Norges-
kartet. Ferske undersøkelser 
viser at det er behov for 
minst 2000 nye sjåfører hvert 
år frem til minst 2030. 

For å vise frem yrket og utdanningsmu-
lighetene til landets ungdommer arran-
gerer vi den landsdekkende turnéen «Følg 
drømmen ikke strømmen 2022». 

Turneen dekker hele landet, fra Kirke-
nes til Kristiansand og kjøres med én buss 
og to lastebiler. I løpet av tre uker i sep-
tember kommer vi til å lage arrangemen-
ter på 40 ulike steder, der skoleelever, 
skoleansatte, foresatte, arbeidssøkere og 

alle andre interesserte ønskes velkommen 
til å lære mer om utdannings- og jobbmu-
lighetene i transportbransjen.

Det vil bli et godt og sammensatt pro-
gram med både fag og konkurranser. Vi-
dere blir det lastebilsimulator og kjetting-
konkurranse med flotte premier. Her får 

du treffe lærlinger og bedrifter fra ditt 
nærområde og det vil bli sosialt og det 
serveres både mat og drikke.

Turné-ruten er fremdeles under bear-
beiding. Foreløpig rute kan du se i tabel-
len under her, men med forbehold om at 
det kan komme endringer. 

REKRUTTERING

«Følg drømmen ikke strømmen» 
2022 kommer til din skole!

SETT AV TID: Husk å sett av datoen når «Følg drømmen ikke strømmen»-turneen kommer til ditt område. Foto: NLF/Arkiv

Østlandet 1  05. sep Fredrikstad Glemmen vgs
 07. sep Oslo Etterstad avd Ullevål
 09. sep Jessheim Jessheim vgs

Nord-Norge 05. sep Kirkenes Hesseng vgs
 06. sep Vadsø Under planlegging
 07. sep Hammerfest Under planlegging
 08. sep Alta Alta vgs
 09. sep Tromsø Ishavsbyen vgs
 12. sep Sortland Under planlegging
 13. sep Svolvær Under planlegging
 14. sep Fauske Fauske vgs
 15. sep Mo i Rana/Namsos Polarsirkelen vgs
 16. se Stjørdal Ole Vig VGS

Vestlandet 12. sep Kristiansund Kristiansund vgs
 13. sep Molde Romsdal vgs
 14. sep Ålesund Borgund vgs
 15. sep Stryn Stryn vgs
 16. sep Sogndal Sogndal Vgs
 19. sep Førde Førde VGS
 20. sep Os Os vgs

Vestlandet  21.sep Haugesund Haugaland vgs
 22. sep Sauda Sauda vgs
 23. sep Stavanger Bryne vgs
 24. sep Stavanger Under planlegging

Østlandet 2 12. sep Trondheim Charlottenlund vgs
 13. sep Tynset Tynset vgs.
 14. sep Otta Nord Gudbr.dal VGS
 14. sep Vinstra Vinstra vgs
 15. sep Lillehammer Lillehammer vgs 
 16. sep Gjøvik Under planlegging
 19. sep Våler Under planlegging
 20. sep Hamar KATTA
 21. sep Brumunddal Ringsaker vgs.
  
Viken Vest 09. sep Drammen Under planlegging
Vestfold 20. sep Skien Håndtverksmessa
Telemark og 21. sep Arendal Sam Eyde vgs
Sørlandet 22. sep Sandefjord Volmax Borgeskogen
 23. sep Notodden Notodden vgs

Dato Sted VGS Dato Sted VGS

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0



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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Oslo sliter med økende 
trafikk og store miljøproble-
mer. En av strekningene det 
har vært skarpt søkelys på,  
er RV 4 fra Grorud til  
Sinsenkrysset. Her bor det 
over 20.000 mennesker og de 
sliter med støy, dårlig luft og 
store trafikale problemer. Vil 
løsningen være å nedgradere 
riksveien til lokalvei?

Dette var spørsmålet da en beboerfore-
ning i Groruddalen nylig inviterte til fol-
kemøte om saken. Lokalet i det gamle 
Siemens-bygget på Østre Aker vei var fylt 
til randen og etter politikerfremmøtet å 
dømme, så er dette en sak de folkevalgte 
tar på ramme alvor. Ordfører Marianne 
Borgen (SV), som selv er fra Grorudda-
len, holdt en svært imøtekommende inn-
ledningstale og dermed var tonen satt for 
kvelden.

NMBU og TØI er positive
Flere forskere var invitert, blant annet en 
studentgruppe fra NMBU i Ås, som pre-
senterte hvordan området kan utvikles til 
et levende bymiljø, bare trafikken strupes. 
TØI (transportøkonomisk Institutt) fulg-
te opp med prognoser som viste at stren-
ge tiltak kun vil føre til 3-4 minutter 
lenger reisetid enn i dag. Alt ble brått en 
vinn-vinn situasjon. Så kom Statens veg-
vesen (SVV).

SVV skeptisk
Representanten fra SVV var plassert i 

løvens hule, men han gikk grundig til 
verks og forklarte at når det gjelder tra-
fikk inn og ut av Oslo, så henger alt 
sammen med alt. Han mente det fore-
ligger forskning som tilsier at trafikkpro-
blemene vil øke, hvis man struper denne 
viktige ferdselsåren. Han pekte på at SVV 
lenge har sagt at det må bygges en diago-
nal mellom RV4 (Trondheimsveien) og 
Østre Aker vei. Særlig tungtrafikken må 
ledes via denne diagonalen, forklarte han. 
Det er imidlertid ingen penger til dette 
prosjektet, så denne løsningen er foreløpig 
i det blå.

Fra fire til to felt og sambruksfelt?
NLF var selvsagt på folkemøtet og vår 

oppgave er først og fremst å sikre at 
næringstransporten kommer frem. Forsla-
get fra byrådet går ut på å redusere antall 
kjørefelt fra fire til to og sette ned farts-
grensen til 60 eller 50 kilometer i timen. 
En løsning som NLF kanskje kan leve 
med, er at ett felt i hver retning omgjøres 
til sambruksfelt. Dette har vi gode erfarin-
ger fra med andre steder, blant annet fra 
Fredrikstad. Så langt har imidlertid ikke 
forslaget fått fullt gjennomslag, og vi vet 
ikke hvordan det ender. Veien er viktig for 
nyttetransporten, både fra Innlandet og 
Stor-Oslo. Det beste hadde vært å bygge 
Fossumdiagonalen raskt og lede tunge kjø-
retøy ned på Østre Aker vei, men det blir 
spennende å se om dette noen gang skjer.

Byrådet i Oslo: 

GODT OPPMØTE: Lokalet i det gamle Siemens-bygget på Østre Aker vei var fylt til randen og etter politikerfremmøtet å 
dømme, er trafikk og miljøproblemer saker de folkevalgte tar på ramme alvor.

– Vil trolig gjøre Riksvei 4 
til villavei

J. KRISTIAN BJERKE jkb@lastebil.no0
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Spesielt i Østfold og Akershus. Vi nevner 
raskt RV 19 i Moss, Oslofjordtunnelen og 
E-18 Retvet til Vinterbro. I tillegg kom-
mer alle hindringene byrådet i Oslo har 
laget for effektiv og HMS-vennlig var-
elevering i hovedstaden. 

Nå skal også Fredrikstad i gang med sitt 
Grønne skifte og veien fra Øra/Borg havn 
til E-18, er utdatert for mange år siden. Ny 
«Sarpe-bru» MÅ komme på plass i løpet 
av ett til to år. Fredrikstadbrua har også 
startet nedtellingen, men uten at ny bro 
over Glomma er på plass. Utfordringene 
står med andre ord i kø.

«First we take Østfold,- then we 
take Akershus og Oslo»
Vi møter, og jobber ganske tett med lokal-
politikere og fylkespolitikere når det gjel-

der vei og trafikksikkerhet. Noen ganger 
må vi derimot trå til skikkelig og ta tak i 
våre stortingsrepresentanter. Denne våren 
har vi møtt flere av partiene i Østfold, 
Oslo og i Akershus. Spesielt viktig er det 
å få gode samtaler med regjeringspartiene 
i tillegg til SV. 

SV kan være nøkkelen
SV er regjeringens foretrukne samarbeids-
partner og det betyr at de har en sterk hånd 
på rattet. Vi har derfor truffet både Freddy 
A .Øvstegaard i Østfold og Kari E. Kaski 
fra Oslo. Kaski er i tillegg SVs finanspoli-
tiske talsperson, så henne er det kjekt å ha 
en dialog med. Tidligere utenriks- og for-
svarsminister fra Høyre, Ine M.Eriksen 
Søreide (H), har vi også knyttet kontakt 
med og hun har signalisert felles forståelse 

for våre utfordringer i hovedstaden. Det 
samme gjorde Christian Tybring-Gjedde 
(Frp) i Oslo.

Den gode dialogen fortsetter og vi har 
allerede avtalt lastebiltur med flere AP- og 
SP-representanter fra Østfold, samt at vi 
har direkte tilgang til både, Sverre Myrli 
(AP) og Tine Linnestad (H), fra Akershus. 

Møtene på Stortinget, både som grup-
per og enkeltvis, er viktige, spesielt opp 
mot NTP-behandlinger og statsbudsjettet. 
En million ekstra her og en million ekstra 
der, gir oss bedre hverdag og den enkelte 
Stortingsrepresentanten ekstra kred i lo-
kalpartiet.

Samferdselsutfordringene 
står i kø på Østlandet

UTFORDRINGER I KØ: Nå skal Fredrikstad i gang med sitt 
Grønne skifte og veien fra Øra/Borg havn til E-18, er 
utdatert for mange år siden.

Faste tilbud til 
NLF-medlemmer

Synsundersøkelse inkl. digitalt 
netthinnebilde og trykkmåling kr 490,-

(ordinær pris kr 740,-)

Førerkortundersøkelse inkl. attest kr 690,-  
(ordinær pris kr 840,-)
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Lastebilens dager ble  
en suksess. NLFs lokal-
avdelinger i Gausdal og 
Gudbrandsdal klarte å samle 
små og store lastebilvenner. 
Litt duskregn i starten la 
ingen demper på stem- 
ningen.

– Vellykket! Sier forbundsleder Tore Vel-
ten og fortsetter: - Mange folk møtte opp 
tross dårlig værmelding. Det var spesielt 
gledelig at det kom mange ungdommer. 
Jeg både håper og tror at flere av dem vil 
bli yrkessjåfører. 

– Vi må snakke mye om dieselpriser i 
disse dager. Samtidig er det viktig å vise 
at samfunnet trenger oss. Vi er optimis-
ter og vet at det skal fraktes enda mer 
gods på vegene våre framover. Slagordet 
UTEN LASTEBILEN STOPPER 
NORGE, gjelder mer enn noen gang, 
sier forbundslederen, som åpnet arran-
gementet. 

Flott utstilling 
– Jeg er også imponert over den store 
bredden i utstillingen.  Den eldste vete-
ranbilen var fra 1927 mens samarbeids-
partnerne hadde med topp moderne 
utstyr. Det er flott å se at påbyggerne er 
klare for større vekter og dimensjoner. 
Det er viktig både for transportøkono-
mien og klimautslippene. Et vogntog 
frakter normalt snaut 100 kubikk med 

flis. Med nytt utstyr og 24 meters leng-
de, går det på nesten 40 prosent mer. 
Vekten på flisa varierer og en må kjøre 
lovlig, sier Tore.

Forbundslederen trekker også fram 
lokalavdelingene i Gausdal og Gud-
brandsdal. Lederne Grethe Dalbu og 
Tore Slåsletten står i spissen. De har 
med seg en fantastisk dugnadsgjeng som 
får til mye. 

– Masse arbeid!  Men med den gjen-
gen som var med i år, så gikk det pro-
blemfritt. NLF-medlemmene og deres 
familier stilte virkelig opp. Ingen skul-
ket. Det er flott å være leder for slike 
folk.  Dessuten er det hyggelig med po-
sitive tilbakemeldinger fra samarbeids-
partnere, sier Grethe, som også ble in-
tervjuet på TV i NRK Innlandets 
direktesending.  

Full gass på Stavsplassen!
POPULÆRE EL-LASTEBILER: Sondre Joten Tullin synes det er gøy å sitte bak rattet.  

SATSER PÅ SJÅFØR-YRKET: Joakim Wang Rørdam, Håkon 
Øwre Skybakkmoen og Andrè S. Øwre vil alle satse på 
sjåføryrket.  Joakim har alt lastebillappen og jobb hos 
Trond Johnsen Transport.

SMÅ BILER OG MASKINER: er spennende for store gutter. 
Brumunddal RC-klubb viste fram ferdighetene. 

GUTTORM TYSNES hedopp@lastebil.no0
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FORNØYDE: Tore Slåsletten, Tore Velten og Grethe Dalbu hadde all grunn til å smile under Lastebilens dager.

MORSOMT: Astrid Marie Johansen testet simulatoren som opplæringskontorene hadde lånt fra Sogndal.  

BILKRASJ: Gudbrandsdal Bilberging slapp en bil fra snaue 25 meter rett i bakken. Skadene ved en frontkollisjon i 80 
km/timen er store.   

VIKING-VETERAN: Erik Willumstad og Stine Håkenstad 
studerer Gudbrandsdal Bilbergings Volvo TL388 fra 1954.  

VETERAN FRA 1947: Sigurd K. Bø kjørte bussen som eies 
av Sjoa Heidal Gammelteknisk Forening. Bussen ble bygd 
på et Volvo-chassis og hadde 29 sitteplasser. 

SMIL I KAFEEN: Per M. Opdal er tydeligvis fornøyd med 
servicen fra Hanne Kaulum.

REDNINGSMANNSKAPENE: Brannvesenet viser hvordan de 
frigjør fastklemte personer etter trafikkulykker.  
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Flere veiprosjekter i region 3 
vil bli stanset eller nedskalert 
betydelig dersom Naturvern-
forbundet får det som de vil. 

Blant annet rammes E134 Saggrenda – 
Elgsjø og E16 Skaret – Hønefoss dersom 
politikerne imøtekommer deres veislakt-
plan. 

Flere prosjekter skytes ned
Siste uken i mars fikk Naturvernforbun-
det mye oppmerksomhet i NRK for sitt 
forslag om revurdering av en rekke vikti-
ge veiprosjekter. De har utarbeidet en 
rapport hvor de radbrekker veiutviklings-
planer over store deler av landet. Deres 
viktigste budskap er at de vil ha slutt på 
bygging av fire felts motorveier med 110 
km/t fartsgrense. Noen prosjekter vil Na-
turvernforbundet ha stanset helt, og an-
dre vil de ha betydelig nedskalering av. 

Veistrekningene som kan rammes:
•  E134 strekningen Saggrenda – Elgsjø 

mellom Kongsberg og Notodden vil ha 
redusert til 2/3-felts vei med 90 km/t 
istedenfor den smale 4-feltsløsningen 
som det er lagt opp til. 

•  Prosjektet E16 Skaret – Hønefoss vil Na-
turvernforbundet ha stanset, og heller få 
en viss opprusting av dagens vei med 
montering av midtrekkverk. 

•  E18 Tvedestrand – Bamble vil de også 
betydelig ned i standard på, angivelig for 
å verne matjord.

•  E134 Gvammen – Vågsli foreslås skrin-
lagt. Det sammen gjelder andre helt nye 
traseer mellom Kongsberg og Hauge-
sund.

Rapporten til Naturvernforbundet ser på 
23 strekninger på til sammen rundt 850 
km, fra Lyngdal i sør til Steinkjer i nord, 
der det planlegges omfattende veiutbyg-
ging, i hovedsak motorveier for høy fart. 
Rapporten lister opp status for planene, 
peker på utfordringene med dem og pre-
senterer forslag til alternative løsninger.

De mener motorveibygging fører til be-
tydelige inngrep i natur, matjord og fri-
luftsområder og gir store klimagassutslipp. 
Overdimensjonerte motorveier hevder de 
koster samfunnet store beløp, og pengene 
mener de trengs til andre ting.

Hovedargumentet til Naturvernforbun-
det er at jo mer veimeterbredde en tar, dess 
mer belastes og bygges naturen ned.

.
Skuffende for næringslivet
Mange i transportnæringen vil nok opple-
ve det som skuffende at en organisasjon 

som Naturvernforbundet med et tilsyne-
latende godt formål inntar en sterkt poli-
tisert rolle hvor helhetssyn og verdiskap-
ning skyves til side. 

Å bygge litt bedre, men ikke godt nok, 
vil være samfunnsmessig og økonomisk 
negativt. Det vil gi en betydelig risiko for 
store kostnadsøkninger på lenger sikt iste-
denfor besparelser slik Naturforbundet 
kalkulerer med. Årsaken til det, er at den 
reelle trafikkutviklingen raskt vil gjøre at 
en halvveisløsning nå, om få år vil vise seg 
å ikke holde. Da vil kostnadene for å rette 
opp eventuelle underdimensjoneringer føre 
til langt høyere kostnader enn hvis ting 
hadde blitt gjort skikkelig i utgangspunk-
tet. Fra historien vil det kunne hentes frem 
en rekke eksempler på at manglende frem-
synthet har blitt kostbart i det lange løp. 

Optimale veier som er dimensjonert slik 
at det ikke oppstår køer og som har færrest 
mulig hindringer vil gi god flyt i trafikken 
og gi mulighet for å kjøre riktig, miljø-
vennlig og trafikksikkert. Det er det ikke 
bare nærings- og samfunnsøkonomisk for-
nuftig å bygge skikkelige veier, men det er 
også det mest miljøvennlige en kan gjøre.

Næringslivet og de som lever av den ver-
diskapning det står for må sette sin lit til at 
rikspolitikerne fortsetter å se veiutvikling 
i et større og langsiktig perspektiv, og at 
arbeidsplasser, miljø og trafikksikkerhet 
blir vektlagt høyt.

Naturvernforbundet med veislaktplan

Kommunene i Grenlandsområdet blir ikke enige 
hvordan de ønsker Rv 36 gjennom området. Pors-
grunn kommune med ordføreren og formannskapet 
i spissen er i ferd med å spenne beinkrok på hele 
prosjektet.

Nylig ble det avholdt folkemøte og debatten 
fortsetter å rase lokalt i området. Det er Pors-
grunn mot alle. Formannskapet med ordfører, 
Robin Kåss, i spissen ønsker ikke en gang å få 
utredet 4-felts alternativet som alle andre mener 
det er behov for, og nekter Statens vegvesen å 
vurdere løsning vest for Porsgrunnselva. Dermed 
begynner det å spøke for hele det viktige prosjek-
tet som kan komme til å miste sin prioriterte 
plass i NTP på grunn av Porsgrunnpolitikernes 
obstruksjon.

Skjærer gjennom
NLF Telemark sin fylkesleder har tidligere uttalt seg 
i sterke ordelag om saken. Han har bl.a. etterlyst 
virkemidler for å kunne skjære gjennom når lokale 
småkonger hindrer nødvendig og helhetlig utvik-
ling.

Konsernsjef Kenneth Lindquist hos Telemark Bil-
ruter tok også bladet fra munnen, og betegnet det 
som en katastrofe hvis Porsgrunn stopper utviklin-

gen for en hel region. I likhet med Frode Bjønnes 
mener også han at staten må gripe inn hvis det 
ikke kan oppnås enighet. Han mener regionen må 
få en skikkelig Rv 36 forbindelse mellom hovedåre-
ne E18 og E134. Alternativt peker Bjønnes på at det 
må ses på en løsning over Siljan, som er korteste 
vei mellom Skien og Indre Oslofjordområdet. Det vil 
imidlertid kreve en god del fordi det er store stig-
ninger og svært svingete der i dag.

Viktig med god infrastruktur
Telemark Bilruter er en viktig næringsaktør i fylket 
med sine over 200 ansatte som driver både person- 
og godstransport mellom landsdelene. Han påpe-
ker hvor viktig gode infrastrukturløsninger er både 
for dem og andre deler av næringslivet. 

Bypakkebaluba i Grenland
LIV OG RØRE: Nylig ble 
det avholdt folkemøte 
og debatten fortsetter 
å rase lokalt i 
området. Det er 
Porsgrunn mot alle! 
Foto: Frode Bjønnes

ROY N. WETTERSTAD rnw@lastebil.no0
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Rundt 1200 niendeklassin-
ger fra ulike ungdomsskoler i 
Drammensområdet har 
besøkt Åssiden videregående 
skole for å bli presentert for 
de ulike yrkesfagutdanninge-
ne ved skolen.

Transport- og logistikkutdanningen 
var blant dem som ble presentert. Ung-
dommene kom i puljer gjennom hele 
dagen til lokalene linjen har ved sko-
len. Der var representanter fra OLT, 
NLF og noen lokale transportbedrifter 
sammen med linjelærerne for å snakke 
om transportnæringen, sjåføryrket og 
utdanningstilbudet.

I informasjonsgruppen fra næringen 
inngikk alt fra bedriftsledere, sjåfører, 
lærling og ansatte i OLT og NLF. 
Transportselskapene hadde med seg 
lastebiler for å vise noen av de ulike 
typer transport som finnes. Fylkesle-
der Per Einar Stand stilte opp med sin 

bedrift GS Bulktransport AS. Han er 
meget godt fornøyd med å ha nådd ut 
til så mye ungdom i løpet av en dag. 
-Det er i denne fasen de fleste begyn-
ner å reflektere over yrkesvalg - og da 
må vi være på banen, sier han.

Fikk lære om sjåføryrket

REKRUTTERING: 1200 niendeklassinger fra 
Drammensområdet, besøkte Åssiden VGS for å lære 
mer om yrkesfagutdannelse.

YRKESSJÅFØR: Der var representanter fra OLT, NLF og 
noen lokale transportbedrifter sammen med 
linjelærerne, for å snakke om transportnæringen, 
sjåføryrket og utdanningstilbudet.
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Vi vil takke alle medlemmer, 
ledsagere og samarbeidspart-
nere for en kjempefin helg!

Helgen 14.-15. mai, ble det holdt årsmø-
ter for NLF Rogaland og Agder i Eger-
sund. Saker som ble livlig diskutert på 
årsmøtene var selvfølgelig drivstoffavgif-
ter og veibygging med søkelys på E134, 
som går en usikker framtid i møte, samt 
lønnsoppgjøret. Med dagens prisgalopp 
vil prosjekter før eller siden stoppe opp og 
da er vi i en «rød sirkel». 

Nye styrer i regionene: Rogaland:
•  Styreleder: Tore Sigmundsen, nestleder: 

Jarl Kvam.
•  Styrets øvrige medlemmer består neste 

året av Hans Kristian Aamodt, Paul 
Grude, Even Toth, Sigve Leirvik og 
Vegard Solheim.

•  Varamedlemmer i perioden er Mai Britt 
K. Nielsen og Kristian Nese

 
Agder:
•  Roar Osen ble gjenvalgt til styreleder og 

Kai Kristiansen som nesteleder. 
•  Styremedlemmer ble Dag Grødum, Ole 

Tom Løland, Lars Reidar Grimestad, 
Trond Veråsdal, Jon Arne Myrvang og 
Audun Skripeland.

•  Varamedlemmer Jan Hellestøl og Hilde 
Nyhaven. 

Hedret langtidsmedlemmene
Under årsmøtene fikk vi også markert 

medlemmer som har funnet nytte av å 
være medlemmer i 25, 40 og 50 år. Siden 
vi ikke fikk markert dette i fjor grunnet 
korona, var det både jubilanter for 2021 
og 2022. Rune Midstøl og Kai Nilsen 
fikk 25-årsmerket. Arne Inge Pedersen, 
John T Torgersen og Asbjørn Mollestad 
& sønner fikk 40-årsplakett. 

I tillegg var vi heldige og fikk markert 
50 år til Tor Agnar Mollestad, Ola Rams-
land & Sønner samt Ole Birger Oftedal.

Vi gratulerer alle jubilantene.

For andre jubilanter som ikke hadde mu-
lighet denne helgen vil vi forsøke å dele 
ut merker ved andre tilstelninger i år.

Vi oppfordrer alle til å sende saker til 
styremedlemmene slik at vi kan følge opp 
de sakene du brenner for. Du finner kon-
taktdata til styremedlemmer på NLFs 
hjemmesider og lenger bak i NLF-Maga-
sinet

Gode diskusjoner og nye styrer
Årsmøte 2022: 

50 ÅR SOM MEDLEM: Ola Ramsland og Ole Birger Oftedal JUBILEUM: Tor Agnar MollestadY, har vært medlem av NLF 
i 50 år.

GOD STEMNING: Etter gode diskusjoner og valg av styrer, ble det servert en utmerket festmiddag.  

REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no0

På hvert julemøte har Østre Agder lastebileier-
forening en utlodning. Inntekten går i sin helhet 
til et godt formål. I år var det Mekkeklubben i Tve-
destrand som fikk gaven. Dette er en klubb som 
samler mange ungdommer i byen fra 13 til 18 år. 
Et arbeidslag av ildsjeler er med og holder drift i 

Tvedestrand Mekkeklubb. Dette var derfor en god 
sak å støtte økonomisk for at ungdommen skal ha 
et godt tilbud.

10.000 KRONER: Mekkeklubben mottar sjekk fra Benn 
Tvedt.

Gav 10.000 kroner til mekkeklubb i Tvedestrand
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Vi er veldig fornøyde med 
at ny Røldalstunnel havnet 
på en andreplass på Vegve-
senets prioriterte veipro-
sjekter. Samtidig frykter vi 
utsettelser på grunn av kutt 
i budsjettene.

Vegvesenet la fram sin prioritering av 
strekninger tirsdag 10. mai. Her kom 
det inn tre prosjekter fra E134. Mest 
fornøyd er vi med at E134-Røldalstun-
nelene på en andreplass.

Tunnelsikkerhet er prioritert
For første gang har Statens vegvesen 
laget en anbefalt rekkefølge for de sto-

re prosjektene. Prosjektene er vurdert 
ut fra planstatus, samfunnsøkonomisk 
nytte og virkninger. Tunnelsikkerhets-
forskriften er en viktig faktor, sammen 
med nasjonale beredskapshensyn.

Uheldig prosjektstyring
Dagene etter at Statens vegvesen 
(SVV) fremla sine prioriteringer, kom 

samferdselsminister, Jon-Ivar Nygård, 
med melding om at det ville bli mindre 
penger til vei. Dette mener jeg alvorlig 
talt, ikke går an. Om ministeren velger 
å se fullstendig bort fra sin fagetats råd, 
vitner det om prosjektstyring etter «hva 
gir mest stemmer» metoden, slik det 
var om lag for 15 – 20 år siden. Vi hå-
per inderlig at norsk veibygging ikke 
nå blir satt i revers. 

På offensiven
Under årsmøtet i Agder og Rogaland 
ble E134 diskutert under den politiske 
debatten. Det var Tom Kalsås (AP) 
som hadde innlegg og han var veldig 
på offensiven i forhold til Seljestad – 
Røldal, og taler vår sak på Stortinget. 
Det ville vært en enorm nedtur for Øst 
-Vest forbindelsen om denne tunnelen 
ikke blir bygget etter planen. 

Håper ikke veibyggingen går i revers

STØTTE: Tom Kalsås (AP) taler NLFs sak på Stortinget.

Står på for å få gjennomslag for 
reduserte avgifter 
Siden krigen i Ukraina startet, har drivstoffprisen virkelig 
tatt av. Det er krevende for mange bedrifter.

Lokalt har vi hatt store oppslag i Fædrelandsvennen og 
NRK Sørlandet. Det har vært oppslag i Rogalands avis 
og Stavanger Aftenblad samt NRK Lokalen. Alt dette for 
at politikere og innkjøpere skal skjønne de utfordringene 
næringen står oppi.

Vi har jobbet opp mot våre lokale stortingsrepresentan-
ter og vi vet at regnstykkene våre har vært på bordet til 
statsministeren.

Foreløpig har vi ikke fått gjennomslag for reduksjon i 
avgiftene. 

NLF sentralt har hatt møter med mange ministre og 
deriblant finansminister, Trygve Slagsvold Vedum. Vi har 
skapt allianser med mange næringsorganisasjoner, men 
foreløpig uten gjennomslag.

Det er viktig at vi i en periode fram til oljeprisen går 
ned igjen i alle fall får bort veibruks- og Co2-avgiften for 
næringstrafikken.

REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no0

Ja, noen steder får vi mye  
vei for pengene
Mer vei for pengene er et mål i den siste NTP-en. Vi 
er godt fornøyde med både «mer vei for pengene» og 
«godt nok» begrepene. Vi er opptatt av en mest mulig 
effektiv transportåre og best mulig framkommelighet 
på en vei som gir et trygt arbeidsmiljø. Det er derfor en 
refleksjon når vi ser hvordan pengebruken er i forskjel-
lige prosjekter i regionen vår. Hva får vi egentlig for 
pengene?:

•   Ca. 250.000 per meter koster det når Nye veier byg-
ger firefelts motorvei i lett terreng.

•   29.800 per meter koster den dyreste stekningen når 
Statens vegvesen bygger RV9 i Setesdalen. 

•   Ca. kr. 950.000 kroner per meter koster det når By-
pakke Nord-Jæren bygger Bussveien mellom Sta-
sjonsveien–Gauselvågen. Bare kostnadsveksten fra 
august i fjor er nesten 72.000 kroner per meter.

•   94.000 per meter koster sykkelveien i Bypakke 
Nord-Jæren.
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Fylkesleder Møre og Romsdal Finn An-
dre Fredvig-Erichsen ønsket velkommen 
og la frem noen av utfordringene langs 
E136. Regionssjefene, Jan-Ove Halsøy 
og Guttorm Tysnes, fulgte opp med å 
fortelle om hva NLF gjør for å bedre tra-
fikksikkerheten. De understreket de sto-
re utfordringene på vinterføre og tok også 
diskusjonen rundt disponibel kjøre- og 
hviletid, som er et rigid regelverk. Det er 
mulig det burde justeres enklere i spesiel-
le situasjoner. 

Den viktige vinterkontrollen
Utekontrollen Møre og Romsdal ved 
fagleder, Leif Jarle Bergseth, gikk igjen-
nom generell erfaring med tungbilkon-
troller fra E136 og utviklingen de siste 
årene. Han la spesielt vekt på vinterkon-
troller denne sesongen. Han viste også til 
utekontrollens erfaring med dispensasjo-

ner under pandemien som de har hatt 
positive erfaringer med i denne perioden. 
Drift midt SVV la frem driftskontrakter 
E136 og viste frem standardkrav i kon-
traktene. De la også frem planer for nye 
kontrakter og drift- og vedlikeholdstiltak 
i 2022. Videre viste de til samarbeid mel-
lom driftsområdene og spesielle forhold 
som bør deles med transportbransjen. 
VTS midt holdt innlegg og presenterte 
VTS med oppgaver og spesielle forhold 
som bør deles med transportbransjen. 
Dette var et spennende foredrag. Veidek-
ke, Kjell Otto Bragstad, Direktør Drift 
og vedlikehold holdt innlegg om Veidek-
ke og løsninger på mer optimalt vinter-
vedlikehold. 

Gode signaler
Magnus Johansen, leder for drift og ved-
likehold i Nye Veier, holdt et godt inn-

legg. Stortinget har som kjent tildelt Nye 
Veier ansvaret med utbedring av E136 
som da vil bli ansvarlig for driften av vei-
en som er den mest krevende strekninge-
ne gjennom Romsdalen eller i alle fall det 
de utbedrer. Han gav tilbakemelding om 
god nytte av å delta på vintervedlike-
holdskonferansen for å få innblikk i situ-
asjonen på E136 fra ulike aktører. Ord-
fører Lesja, Mariann Skotte fortalte om 
«Hverdagen langs E-136» som alle på 
møtet hadde stor forståelse for at er veldig 
krevende. 

Det ble en innholdsrik og sosial dag 
med ulike aktører og NLF medlemmer. 
Vi oppfordrer som vanlig at dere kommer 
med forslag til tema som dere ønsker til 
medlemsmøter og arrangement. Send 
forslag til: hr@lastebil.no og joh@lastebil.
no 

Vellykket samarbeidsdag i 
tøffe lokaler på Bjorli låve
Det var gode foredrag og topp stemning under samarbeids-
dagen, og hovedtema ble hovedsakelig vintervedlikehold - 
Romsdalen E 136. VELKOMMEN: Fylkesleder Møre og Romsdal Finn Andre 

Fredvig-Erichsen ønsket velkommen og la frem noen av 
utfordringene langs E136. Foto: Heidi RudaaHEIDI RUDAA hr@lastebil.no0

Vegdirektør, Ingrid Dahl Hovland, fikk et 
innblikk i en lastebilsjåførs hverdag, og ble 
overrasket over realitetene. Hun har nå 
hatt første møte med NLF Hordaland og 
NLF Sogn og Fjordane. SVV har kommet 
med nye digitale løsninger for å bidra til å 
gjøre planleggingen av transport enklere.

Forutsigbar fremkommelighet er et program for 
fremkommelighet og kundefokus i Statens vegve-
sen (SVV). Programmet har til hensikt å gjøre hver-
dagen enklere for trafikantene, og har to definerte 
hovedoppdrag:
•   Økt forutsigbarhet og fremkommelighet for tra-

fikanter og næringsliv ved å utvikle nye digitale 
verktøy.

•   Etablere nye arbeidsmetoder i SVV for å sikre økt 
kundefokus og bedre samarbeid på tvers i eta-
ten.

Avgjørende med god planlegging
De av dere som deltok på NLFs fagdag på Hotel 
Alexandra i Loen den 12. mars i år, fikk med seg 
innlegget til vegdirektør Ingrid Dahl Hovland om 
forutsigbar fremkommelighet. Ifølge vegdirektøren 
er planlegging av transportetappene avgjørende 
dersom transportør og sjåfør skal få utført oppdra-
get på en effektiv og god måte, og innenfor gjel-
dende regler for kjøre- og hviletid.

På fagdagen fikk vegdirektøren derimot se hvor 
«enkelt» det er å planlegge et transportoppdrag 
fra eksempelvis Oslo til Førde, eller Oslo til Bergen. 
På strekningene kan det være fra 15 til 25 arbeids-
punkter, bestående av ledebilkjøring, manuell diri-
gering, venting inntil 45 minutter m.m. I tillegg 

kommer vinterutfordringer, ferger og kontrollvirk-
somhet som ytterligere forsterker utfordringene.

Vegdirektøren ble trolig overrasket av realitete-
ne, og ba om snarlige møter med styrene i NLF 
Hordaland og NLF Sogn og Fjordane. Onsdag 25. 
mai ble det første møtet avviklet i Bergen, der Sta-
tens vegvesen forklarte om det nye programmet, 
og NLF fikk forklart hvilke utfordringer transportør 
og sjåfør har daglig.

Fart i ny SMS-varsling
Tjenesten ble til i rekordfart etter at varslingstje-
nesten på 175 falt bort. Sterk kritikk fra NLF fikk 
SVV til å utvikle den nye sms-varslingstjenesten, i 
første omgang for fjelloverganger. Etter kun noen 
få uker var tjenesten på plass. Tjenesten har nå 
over 60 000 abonnementer. Har du abonnert på 
tjenesten?

Viktigheten av forutsigbar fremkommelighet

JAN OVE HALSØY nlfvest@lastebil.no0
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70 000 norske 
bedrifter bruker 
Tripletex til 
regnskap

Dette er ikke uten grunn. Finn ut 
hvorfor du bør ha kjørebok, utlegg, 
reiseregning, lønn, regnskap og 
faktura i samme system.

Les mer på tripletex.no

NLF Møre og Romsdal frykter at mangelen på 
vedlikehold de kommende årene, som følge 
av overføringen fra SVV til Nye Veier, vil 
forsinke utbyggingen av Romsdalen E 136 
(Vestnes- Bjorli).

NLF Møre og Romsdal vil derfor be Transportkomiteen 
om å ta dette videre med Regjeringen og sørge for 
at fremdriften ikke blir skadelidende som følge av 
at strekningen har blitt en del av porteføljen til Nye 
Veier.

Viktig med ansvarliggjøring
Det er ikke bare forsinkelsen på utbedring, men man-
glende ansvar på vedlikehold E136 som gir stor be-
kymring. NLF Møre og Romsdal ønsker, som resten av 
fylket, en utbedring av E136 Romsdalen og en trygg, 
sikker og forutsigbar vei snarest. 

Nye veier har startet kartlegging av dette viktige 
arbeidet, men vi ser det vil være viktig med en an-
svarliggjøring for gjennomføring. Statens vegvesen 
var klar til å starte i 2021. E136 er fortsatt i konkur-
ranse med flere andre prosjekt hos Nye Veier. Dette 
kan derfor dra ut i tid. Det er også viktig at det blir en 

god portefølje for hele E136 og ikke bare noen flaske-
halser. 

SVV er satt på vent
Slik situasjonen er nå så står alt på Nye Veier, men de 
har ingen ansvar for drift og vil heller ikke ha det om 
det bare er noen få flaskehalser som blir utbedret. 
SVV er satt på vent til de vet hva Nye Veier vil gjøre 
med E136. Nye Veier har kommet med 2024 som opp-
startsår. Dette er ambisiøst, men realistisk for noen 
flaskehalser, også sett i sammenheng med den nye 
verdenssituasjonen. 

NLF Møre og Romsdal ser at vegen nå blir skadeli-
dende av grepet som ble tatt i forbindelse med å 
sette Nye veier inn som ansvarlige for E136 i NTP. Vi 
har derfor sendt et brev om denne orienteringen til 
leder i Transport- og kommunikasjonskomiteen, Er-
ling Sande, for å be om at komiteen sender inn denne 
orienteringen i forbindelse med revidert til regjering 
og håper på en trygg sikker og forutsigbarvei så snart 
som mulig i Romsdalen. 

Ny tjeneste 
Ruteplanlegger for tungtransport er en 
helt ny tjeneste. Tjenesten tar foreløpig 
kun hensyn til veilister for normaltran-
sport. Den tar i første omgang  ikke hen-
syn til bruksklasse vinter, aksellast i 
teleløsningsperioden eller spesielle be-
grensninger for vogntoglengder. Men 
husk: Veilister er forskrift og gjelder all-
tid foran kartvisning. Veilistene blir lø-
pende lagt inn i kartdata. Innen kort tid 
vil planlagt rute tilpasses i forhold til 
veilister. Det vil også komme en rute-
planlegger for spesialtransport.

Utvalgte NLF-bedrifter er med under 
utvikling av de nye digitale løsningene. 
Statens vegvesen har i første omgang 
hovedfokus på strekningene mellom 
Oslo og Bergen, samt Oslo og Førde via 
Skei.

Bekymret for at E136 skal bli forsinket
NLFS REGION 5 :har sendt et brev til 
leder i transport og kommunika-
sjonskomiteen, Erling Sande (SP), 
der de uttrykker sin bekymring for 
E136.

HEIDI RUDAA hr@lastebil.no0
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Den 13. mai fikk vi endelig 
muligheten til å arrangere en 
bransjedag for våre AMO-
kurs. Etter pandemien var 
det godt å få komme ut til 
gode samarbeidspartnere 
igjen. 

Denne gangen var det kursene fra Stjør-
dal og Trondheim som fikk en flott og 
lærerik dag. 

Vi startet dagen hos Utekontrollen på 
Sandmoen, der de hadde lagt opp et pro-
gram med aktiviteter på forskjellige sta-
sjoner. Elevene fikk et meget godt inn-
blikk i hvordan saker og ting foregår på 
en kontrollplass. Det er viktig at man 
forstår hverandres roller og ikke minst 
hensikten med kontroll - trafikksikkerhet 
og like konkurranseforhold. I tillegg er 
det å bygge gode relasjoner til hverandre 
er svært viktig. 

Viktig å sette grenser
Vi fikk besøk av Audun Vårvik fra Poli-
tiet. Han jobber med kriminalitetsfore-
bygging, noe som også angår oss alle i 
hverdagen. Han påpekte hvor viktig det 
er at den enkelte setter grenser for hva 
som er greit og hva som ikke er greit. 

- Det kan selvsagt være krevende å 
komme ut til en ny arbeidsplass, med nye 
kollegaer og forventninger. Da er det vik-

tig at man er tydelig på hvem man er. Det 
er ikke greit å bli med på ting som strider 
med egne verdier. Det er også enklere for 
omgivelsene å forholde seg til en person 
som er tydelig på sine verdier og grenser, 
sa Vårvik til forsamlingen.

Besøkte Dekkmann
Dekkmann, som en av våre samarbeids-
partnere, ble selvsagt besøkt denne dagen. 
Her fikk elevene innblikk i dekkets ver-
den. Kunnskap om dekkets oppbygging 
og egenskaper, gir sjåførene bedre forstå-
else og grunnlag for kontroll med egne 
dekk. Her snakker vi både sikkerhet, 
miljø og økonomi. 

Vi avsluttet dagen hos MAN Truck & 
Bus på Tiller. Her fikk vi en grundig ori-
entering om MAN av daglig leder, Frode 
Joramo. Det var spennende å få innblikk 
i hvordan man jobber med det grønne 
skiftet. MAN hadde en elektrisk buss 
allerede i 1970, og det er ganske utrolig. 
Det viser bare at tanken om elektriske 
kjøretøy ikke er ny. Det spørs vel om da-
tidens løsninger er anvendbare i dagens 
verden, men det er ingen tvil om at vi går 
mot samme energikilde som den gang. 
Videre ble det en omvisning på anlegget, 
samt fremvisning av en ny bil.

Bransjedag for AMO-kurs

Det at man i dag ikke har tungbilberger på 
Fosen, er til stor bekymring for befolkning 
og næringsliv. 

Den 5. mai fikk vi muligheten til å møte politikerne 
i Ørland kommune. Temaet var tungbilberger på 
Fosen. Det at man i dag ikke har tungbilberger på 
Fosen, er til stor bekymring for befolkning og næ-
ringsliv. Stadig vekk opplever man at vegene er 
stengt i timevis når tyngre kjøretøy er involvert i 
ulykker. 

Lang ventetid
Det har seg nemlig slik at man er avhengig av at 
det kommer tungbilberger fra enten Steinkjer eller 
Trondheimsområdet. Da blir det som oftest mange 
timer å vente før arbeidet med å få åpnet vegen 
kommer i gang. Konsekvensene av dette er at næ-
ringslivet taper store penger, da de ikke får gjort 
arbeidet sitt mens vegen er stengt. Dette rammer 
i tillegg hjemmehjelpstjenesten, som ikke kom-
mer frem til de som er avhengig av omsorg og 
oppfølging. Utrykningsenhetene på Fosen er også 

sterkt bekymret for situasjonen. I verste fall er det 
snakk om liv og død. 

Foreslår løsning
Vårt forslag til løsning er at politikerne jobber for 
å få Fosen kommunene til å gå sammen med Fyl-
keskommunen om å finansiere 1,8 millioner kro-
ner til å bemanne en tungbilberger på Fosen. 
Dette vil sikre beredskap 24/7 hele året. Videre 
ber vi om at politikerne jobber videre for at bilber-
ging blir innlemmet i nasjonal beredskap. 

Krav om tungbilberger på Fosen

PÅ BESØK HOS SVV: 
God stemning hos 
Utekontrollen på 
Sandmoen.

Sheriffen av 
Nottingham

Det er vel ingen som har unngått å 
få med seg de enorme utfordringe-
ne næringslivet har opplevd så langt 
i år. Høye diesel- og strømpriser, 
samt økning i råvareprisene, har 
gitt mang en bedriftseier våkenetter 
og bekymringer. Det er mager trøst 
at regjeringen følger opp med fra-
sen om at de følger med. 

Vi er da nok folk i dette landet 
som følger med. Det er handling vi 
trenger, men så langt har det vært 
manglende vilje til å imøtekomme 
næringslivet på dette. Selvsagt er 
det nyanser i dette. Mange av våre 
bedrifter opplever at kundene er 
forståelsesfull og løsningsorientert. 
Dette gjelder i all hovedsak privat 
sektor, der man tydeligvis forstår 
verdikjedenes oppbygging og gjen-
sidig avhengighet av bærekraftige 
løsninger. Rammes en, rammes 
alle. Når det kommer til det offent-
lige, så kan det virke som om denne 
kunnskapen er fraværende. Para-
doksalt nok er Staten den store vin-
neren på økte kostnader, mens den 
er vanskeligst å få hull på når det 
kommer til oppgjør for de som ut-
fører tjenester for samfunnet. Men 
det er vel vanlige folks tur. God 
sommer.

ROAR MELUM rm@lastebil.no0

ROAR MELUM rm@lastebil.no0
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Hele 68 elever fikk oppleve 
en tilpasset variant av Venner 
på veien.

Den 9. mai besøkte vi niendeklassingene 
på Steinkjer ungdomsskole. Temaet for 
dagen var trafikksikkerhet. Hele 68 elev-
er fikk oppleve en tilpasset variant av 
Venner på veien. 

El-sparkesykler og trafikk
Det var greit å snakke om de utfordringer 
vi opplever med økt bruk av elektriske 
sparkesykler og sykler. Med lommene 
fulle av konfirmasjonspenger, er det nok 
mange som snart vil se på slike befor-
dringsmidler. Da er det viktig å forstå de 

utfordringer vi har med blindsoner, spe-
sielt med tanke på de økte hastigheter 
man oppnår med hjelp av fulladede bat-
terier. Det er ikke enkelt med full oversikt 
når situasjonsbildet endres så raskt. 

Aha-opplevelse
Gule Biler stilte med lastebil, slik at alle 
elvene fikk oppleve yrkessjåførens utfor-
dringer med blindsoner. Det var nok 
mange som fikk en aha-opplevelse. Det 
er kanskje dette som skal til for at man 
unngår farlige situasjoner i trafikken. 
Kunnskap er viktig for sikkerheten.

Stein Bjørnar Dahl fra Gule Biler, 
holdt innlegg for elevene, der han under-
streket mulighetene for jobb og karriere 
innenfor transportnæringen. Med stor 
mangel på yrkessjåfører i Norge og EU, 
har man jobbgaranti. Vi ble enige med 
skolen om at vi kan legge inn en egen se-
kvens under yrkesveiledning til høsten. 
Det er for lite kunnskap om hvilke mu-
ligheter som ligger innenfor transportnæ-
ringen.

Skadefri kjøring bidrar til trivsel 
og god økonomi
Det er ingen tvil om at de økte verkstedkostnadene setter press på bunnlinja i vår bransje. Skadefri 
kjøring blir i mange tilfeller helt avgjørende for om vi skal lykkes eller ikke.
Den 26. april var det nok en gang duket for undervisning på et av våre AMO-kurs. Fokus på skadefore-
bygging tillegges større og større vekt. Vi ser at kostnadene ved skader, øker i takt med en galoppe-
rende verkstedsindeks. Det er ingen tvil om at de økte verkstedkostnadene setter press på bunnlinja i 
vår bransje. 

Skadefri kjøring blir i mange tilfeller helt avgjørende for om vi skal lykkes eller ikke. Nettopp derfor 
blir det viktig med denne undervisningen. Jo flere yrkessjåfører med riktige holdninger og adferd, jo 
bedre lønnsomhet i våre bedrifter. Dere skal vite at AMO-kursene har meget høy kvalitet.
Vi ser også at skadeforebygging har positive resultater med tanke på mindre sykefravær og bedre 
miljø. Det handler selvsagt mye om kjøreadferd. Mindre stress og lavere risiko bidrar til en bedre ar-
beidshverdag for våre folk. 

ROAR MELUM rm@lastebil.no0

Venner på veien besøkte Steinkjer ungdomsskole

FOREBYGGER: Med Venner på Veien forebygger man 
trafikkulykker ved å lære barn og unge hvordan man bør 
forholde seg til trafikkbildet som myk trafikant. 

Kurs i kalkyler
Den 10. og 11.mai ble det gjennomført kalky-
lekurs i Trondheim og Steinkjer. Kurset er en 
del av NLF skolen og skal bidra til økt kunn-
skap om det å kalkulere våre oppdrag. De 
siste måneders kostnadsutvikling bekrefter 
nok for de aller fleste at man må ha kontroll 
på dette området. 

Vi har utviklet er nytt kalkyleverktøy som 
kurset gir opplæring i. Med dette verktøyet 
kan man få kontroll på sine faktiske kostna-
der, samt beregne hva enkelte oppdrag vil 
koste. Det er nok greit å vite dette før man 
begir seg ut på oppdrag. Det er som regel for 
seint å be om «riktig» pris når avtalen er 
inngått og oppdraget utført. 

Vi har på alle lokalårsmøter gjennomført 
kurs i Forhandlinger og kontrakter. Setter 
man dette sammen med kalkylekurset, så 
har man de beste forutsetninger for å komme 
frem til en avtale som er bærekraftig for alle 
parter. Det er viktig å redusere risiko.

KURS: NLF har utviklet er nytt kalkyleverktøy som 
kurset gir opplæring i. Her er bedriftsrådgiver, 
Jone Klingsheim, i full gang med opplæringen.

AMO-kurs for yrkessjåfører 
Kom mai, du skjønne milde, som det synges i en kjent sang. Det var nok ikke 
utpreget sommertemperatur som møtte elevene på første skoledag, ved Wright 
Trafikkskole i Trondheim. Likevel var det hyggelig å få treffe engasjerte elever 
som ser frem til å bli yrkessjåfører om noen uker. 

Det var selvsagt mange som var spente, spesielt med tanke på den omfattende 
teorien som venter dem. Vi forsikret dem om at de er i de beste hender. Wright 
Trafikkskole har lang og god erfaring med å utdanne folk til yrkessjåfører, så 
dette vil nok gå meget bra.

Vi ønsker elevene lykke til med utdanningen og selvsagt velkommen til en 
fantastisk næring.
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Region 7  Nordland, Troms og Finnmark

I år ble det arrangert felles 
årsmøte for fylkesavdelingen 
Nordland, Troms og Finn-
mark på Danskebåten. Det 
ble faglig påfyll og nye folk til 
flere av vervene.

I år samlet alle tre fylkesavdelingene seg til 
felles årsmøte på Danskebåten. Vi startet 
med fagprogram på fredag mens båten lå 
ved kai. Etter fagprogrammet ble det av-
viklet årsmøter i NLF Nordland, Troms 
og Finnmark. På lørdag var det to timers 
fagprogram og utdeling av utmerkelser. 

Riksentreprenørene utfordrer
Under den faglige delen på fredag gjen-
nomførte vi en dialog med medlem i 
Transport og kommunikasjonskomiteen 
på stortinget, Geir Inge Lien (SP). Ut-
gangspunktet var å påvirke til gjennomfø-
ring av flest mulig veiprosjekter i 
Nord-Norge også på fylkesveiene. Videre 
kom vi inn på avgiftslette på diesel, som er 
et klart NLF-krav. 

Det ble også diskutert hvordan våre 
medlemmer har opplevet og være underen-
treprenør for de store riksentreprenørene, 
med Mesta i spissen, under dieselkrisen. 
Til tross for at de får indeksregulert sine 
kontrakter med Statens vegvesen og fylke-
ne hvert kvartal med tilbakevirkende kraft 
viderefører de ikke dette til sine underen-
treprenører. Dette er noe våre medlemmer 
bør merke seg, og kanskje det ikke er verdt 
å ha kontrakter med slike oppdragsgivere.

Innom mange fagtemaer
Sjur Wetal, fra Nasta, dro oss gjennom 

tilgjengelig teknologi i det grønne skiftet. 
Ifølge ham, er det batterielektrisk, i tillegg 
til biogass som ligger lengst frem i løypa 
som fremtidige energibærere.  Markedsdi-
rektør, Kjell Olafsrud, orienterte til slutt 
om mange av nyvinningene i NLF som 
NLF skolen, NLF Kalkyle og Takco On-
line. 

På lørdag holdt vår administrerende di-
rektør et engasjerende innlegg om stoa i 
NLF og den generelle situasjon i lastebil-
næringen hvor han satte søkelyset på hvor-
dan NLF har jobbet med hensyn til den 
sterke kostnadsøkningen vi opplever og i 
særdeleshet økningen i dieselkostnaden. 
Budskapet ble godt mottatt av deltakerne 
på møtet.

Nye verv: NLF Nordland: 
Einar Endresen gikk av som fylkesleder 
etter 15 år i sjefsstolen, og vi takker Einar 
for en solid jobb som fylkesleder. 

Nils Harry Jakobsen gikk av som kasse-
rer og styremedlem i NLF Nordland etter 
22 år i vervet, og vi takker også Nils Har-

ry for en solid jobb som kasserer og styre-
medlem. 

Ny leder av fylkesavdelingen er Frank 
Brubakk og ny nestleder er Stig Kristian-
sen, fra Østbø. Rolf Eivind Alsos kommer 
inn som nytt styremedlem. 

Vi gratulerer alle med de nye vervene. 

NLF Troms: 
Alf Erik Eliassen fortsetter som leder, 
mens Karianne Ervik ble takket av som 
nestleder og styremedlem. Ny nestleder er 
Oddleif Nyseth og nytt styremedlem er 
Bjørn Sandbakk som er daglig leder i 
Transportsentralen i Harstad. Vi gratule-
rer.

NLF Finnmark:
Rune Holmen fortsetter som leder, mens 
Sten Haga ble takket av som styremedlem 
ettersom han har avsluttet lastebildriften. 
Vi takker Sten for god innsats over mange 
år i styret. Jan Steinar Nylund rykker opp 
fra vara til fast styremedlem. Ny vara er 
Jon Erik Aronsen fra Lakselv. 

ÅRSMØTE DANSKEBÅTEN: Einar Endresen og Nils Harry Jakobsen blir takket av som fylkesleder og kasserer i NLF Nordland

Flott årsmøtehelg på Danskebåten

ODD-HUGO PEDERSEN ohp@lastebil.no0

Onsdag 18.mai underskrev Bodø kommune avtalen 
som skal gjøre kommunen litt grønnere!

Det er svært ambisiøse målsetninger som legges 
frem. Målet er at man skal oppnå en reduksjon av 
utslipp på 50 prosent. På spørsmål om hvordan de 
har kommet frem til det tallet henvises det bare til at 

det er dette tallet politikerne har brukt.
Det fokuseres mye på alternative energibærere - el-
kraft (batteri) og hydrogen.

NLF fremla alternative og raskere løsninger på 
problemet og det innebærer å subsidiere biodiesel, 
åpne for modulvogntog på samtlige trekninger, øke 

aksellasten, samt å benytte elektrifiserte distribu-
sjonsbiler i lokalområdene.

Hvis vi skal vente på at bilparken blir byttet ut, vil 
de målsetningene som fremlegges, ikke bli realisert 
før vi er kommet langt ut i neste tiår.

Nå skal Bodø bli grønnere
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Transport og kommunikasjonskomiteen på stortin-
get var denne uken på reise i Finnmark. I utgangs-
punktet var hovedsaken havner og kortbaneflyplas-
ser, men det ble allikevel søkelys på vei. 

Programmet startet på Storskog grensestasjon 
mandag 23. mai. Derfra gikk turen i buss fra Stor-
skog til Vardø, med besøk og omvisning på Sjøtra-
fikksentralen. Mandag ettermiddag reiste komite-
en videre med Hurtigruta fra Vardø til Hammerfest. 

Satte søkelys på vei
Tirsdag 24. mai ble alle fraktet i en ny buss som til 
Alta og Øksfjord. Herfra tok komiteen ferga til 
Hasvik, hvor hele programmet for onsdag 25. mai 
fant sted.

Underveis på hele reisen var det representanter 
fra ulike samfunnsaktører som presenterte pro-
sjekt og planer for framkommelighet og kommuni-
kasjon i regionen. Lokalstyre, myndigheter, tran- 
sportetater og næringslivsaktører belyste tran- 

sportutfordringene i Finnmark. NLF var represen-
tert ved regionsjefen som holdt ett innlegg på 
bussen fra Storskog grensestasjon. 

E45 og RV 94
Fra NLF sin side rakk vi å komme innom ulike tema 
på vår tilmålte tid. Søkelys på å få i gang veiut-
bygginger og da med særskilt søkelys på «gamle» 

Finnmark hvor reisen foregikk. Hele korridoren fra 
Hammerfest via Alta til grensestasjon på Kivilom-
polo er en korridor i Statens vegvesen sin korridor-
tekning, vi valgte å fokusere på å få i gang E45 
Kløfta og to parseller RV 94 Skaidi -Hammerfest 
nærmest byen. 

Vi kom også inn på ulike veiprosjekter i Troms 
og Nordland og spesielt Sørfoldprosjektet. 
Det ble gitt en rekke innspill på nye veiprosjekter 
ved neste rullering av transportplan om tre år, 
spesielt RV 92 fra Gievdneguoikka – Karasjok, 
samt fullføringen av korridorene Hammerfest-Ki-
vilompolo og Fauske-Tromsø. 

Det er også behov for flere døgnhvileplasser og 
rasteplasser, og dette ble også belyst. 

Vedlikehold og dieselpris
Styrking av drift og vedlikehold er ett tema vi ofte 
fremhever i vår myndighetskontakt det ble gjort 
også denne gangen. Den eksplosive kostnadsøk-
ningen i dieselprisen ble også tatt opp hvor vi 
kritiserte at det ikke er gjort noe fra myndighete-
nes side. Disse dagene indikerer viktigheten for 
NLF å være på slike arenaer. På den måten får vi 
fremmet våre budskap, for veibygging er langsik-
tig arbeid som gir resultater om ikke i morgen, så 
en gang i fremtiden. 

Transportkomiteen på 
rundtur i Finnmark

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



60 NLF-MAGASINET 2022 • NR 4

Jubilanter:

85 år 
17.  Thudor Rasmussen, 4375 Hellvik

80 år    
3.  Kjell Arne Halvorsen, 2054 Mogreina
3.  Tor Kolloen, 2642 Kvam
4.  Bjarne Brusveen, 3525 Hallingby
5.  John Petter Erga, 4352 Kleppe

75 år    
6.  Anders Piltingsrud, 3516 Hønefoss
8.  Øivind Sundby, 2040 Kløfta
9.  Åge Steinar Nyjordet, 2170 Fenstad
13.  Bjørnar Bentzen, 8414 Hennes
17.  Kurt Oskar Liland, 3176 Undrumsdal
21.  Ingebrikt Wiberg, 7340 Oppdal
25.  Frank Udneseth, 2283 Åsnes Finnskog
27.  Aanen Grimestad, 4519 Holum
27.  Torstein Willassen, 8475 Straumsjøen

28.  Ole Johan Myrene, 4618 Kristiansand S
31.  Tormod Ødegård, 1634 Gamle Fredrikstad

70 år    
13.  Villy Kristiansen, 4617 Kristiansand S
16.  Tor Lund, 2750 Gran
16.  Jan Roar Nordli, 9325 Bardufoss
20.  Tomas Vang, 7670 Inderøy
22.  Frode Vollengen, 2388 Brumunddal
27.  Hans Tore Rølland, 4634 Kristiansand S
27.  Kjell Hermann Berge, 5630 Strandebarm

60 år    
9.  Viggo Eriksen, 9610 Rypefjord
15.  Geir Tore Rosland, 4325 Sandnes
18.  Jan Tamnes, 7374 Røros
20.  Arnt Ove  Nordahl, 7863 Overhalla
21.  Kristian Nese, 4352 Kleppe
23.  Einar  Løndal, 0605 Oslo

25.  Morten Engh, 1827 Hobøl
26.  Henning Tjølsen, 3120 Nøtterøy
26.  Helge S. Vatne, 5260 Indre Arna
26.  Jon Steinar Haugsvær, 5983 Haugsvær
29.  Arne Tore Titterud, 1890 Rakkestad
29.  Johan Arnstein Aune, 7777 Nord-Statland

50 år    
13.  Marianne Berge, 2973 Ryfoss
14.  Vognmann Jeppedal As, 2090 Hurdal
14.  Roger Langerud, 3735 Skien
19.  Glend M. Olsen, 3158 Andebu
20.  Jan Drange, 4387 Bjerkreim
28.  Gøran Karlson, 1890 Rakkestad
28.  John Erstad, 6610 Øksendal

85 år    
7.  Ragnar Kåre Bråthen, 1920 Sørumsand
    
80 år    
3.  Bård Mølland, 4645 Nodeland
6.  Oddmund Holmøy, 3174 Revetal
23.  Harald Skretteberg, 3170 Sem
23.  Helge Dovland, 4735 Evje
    
75 år    
1.  Tom Leivestad, 1475 Finstadjordet
10.  Ove Hatlebrekke, 6084 Larsnes
11.  Gunnstein Hoem, 6419 Molde

11.  Niklaus Haugrønning, 7070 Bosberg
14.  Knut Murstad, 2340 Løten
    
70 år    
5.  Jostein Rui, 3940 Porsgrunn
16.  Stein Kristoffersen, 3340 Åmot
16.  Dag-Jomar Naavik, 7633 Frosta
21.  Reidar G. Haugstad, 4362 Vigrestad
    
60 år    
3.  Jan Olav Mundal, 3145 Tjøme
9.  Jan Helge Nielsen, 5563  Førresfjorden
20.  Roger Undli, 2847 Kolbu

21.  Nils Jonny Båtberget, 2647 Sør-Fron
22.  Sam Sjøgren, 2090 Hurdal
23.  Thor Skogen, 2870 Dokka
24.  Jan Vidar Johnsen, 3295 Helgeroa
25.  Jan Otto Nedreberg, 6827 Breim
    
50 år    
9.  Johnny Gangnes, 2100 Skarnes
12.  Roy Tore Andersen , 9980 Berlevåg
20.  Jonny Kvinlaug, 4492 Kvinesdal
27.  Richard Sæther, 1803 Askim
31.  Monty Frellumstad, 3185 Skoppum

Fødselsdager i juli

Fødselsdager i august

50
20.07

Jan Drange, 4387 Bjerkreim
Jan har jobbet i familiebedriften heile karrieren. Han overtok driften av forretningen i 2013 etter sin far, 
men resten av familien samarbeider om den daglige driften. Jan har kjørt lastebil siden 1993, og det er 
en Scania han kjører akkurat nå. Totalt har selskapet seks biler og driver for det meste med lokal kjøring 
og langtransport. Jans store hobby er og blir lastebil.

75
11.08

Niklaus Haugrønning, 7070 Bosberg
Niklaus er controller i Nik. Haugrønning AS, og i august er det jubileum. Selskapet har 35 biler og stort 
sett kjører Niklaus en Bedford med dipp og kran. Han leverer et bredt spekter av tjenester, blant annet 
kjøring av krankjøring, byggevarer, stål og betongelement, distribusjon og spesialtransport. Når han 
ikke er i bilen, liker han å drive med både bridge og geværskyting. 
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NLF-SKOLEN

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

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

MODUL 1 – Medlem og sertifisering
1.1	 Velkommen	til	NLF

1.2	 Ny	som	tillitsvalgt	i	NLF

1.3	 Tillitsvalgt	i	NLF

1.4	 Fair	Transport

Modul 4 – NLF-Temakurs 
4.1	 Kjøre-	og	hviletid

4.2	 NLF	trafikksikkerhet

4.3	 Lastsikring

4.4	 Transportkjøper

4.5	 Lærling	i	bedrift

4.6	 Fagbrev

4.7	 Førstehjelp	og	skadested

4.10	 Bruk	av	Tacho	Online

4.11	 Hvordan	bestille	Tacho	Online

4.12	 Foretakskontroll	med	Tacho	Online

4.13	 Sjekklister

4.14	 Fraktberegning

4.15	 Tacho	Fleet

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

2.2	 Arbeidsavtalen

2.3	 Arbeidstid

2.4	 Risiko	og	transport

2.5	 Dokumentert	sikkerhetsopplæring

Modul 3 – Transportøkonomi 
3.1	 Kjøp,	salg	og	vedlikehold

3.2	 Forsikring

3.3	 Regnskap	og	finansiering

3.4	 Kalkyle

3.5	 Transportavtale
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Nyansettelser:

Prosjektleder
Christopher Sternefalk (31) startet som 
prosjektleder rekruttering i NLF den 1. 
april. 

Opprinnelig kommer han fra Tjøme, 
men er nå bosatt på Hauketo i Oslo, hvor 
han bor sammen med sin samboer og en 
kattunge. 

Sternefalk er utdannet fra Universitetet 
i Sørøst-Norge (USN) hvor han har en 
bachelor i skipsfart og logistikk, og en 
master i maritim ledelse. I tillegg har 
Sternefalk praktisk-pedagogikk utdan-
nelse (PPU).

Tidligere har han jobbet i stillingen 
som logistikk-koordinator i Asko Tran- 
sport i Vestby, hvor han jobbet med for-
skjellige prosjekter som stort sett dreide 
seg om CRM system.

– Skal vi dekke inn sjåførmangelen må 
det jobbes intensivt med rekruttering i 
tiden som kommer. Jeg har kommet litt i 
gang, men gleder meg til fortsettelsen, 
forteller Sternefalk.

Videre vil han som prosjektleder re-
kruttering jobbe tett opp mot NAV, for-
svaret og opplæringskontorene, i tillegg 
til å være en ressurs for faggruppen re-
kruttering for NLF.

IT-sjef
Asbjørn Klevjer (35), ble nylig ansatt som 
ny IT-sjef i NLF, og startet opp 2. mai. 

Han bor i Bærums Verk sammen med 
kone og to barn.

Klevjer er tatt sin utdannelse i sam-
funnsøkonomi og i ettertid tatt ytterlige-
re utdannelse i informatikk/informa-
sjonssikkhet. Han kan derfor skilte med 
en bachelor i Politisk økonomi ved 
NTNU, en bachelor i Informatikk ved 
UiO, samt en master i Informasjonssik-
kerhet ved UiO

Tidligere har han jobbet som konsulent 
innen informasjonssikkerhet, med sikker-
hetsovervåkning og hendelseshåndtering. 
De siste to arbeidsgivere var Politiets 
IKT-Tjenester og Orange Cyberdefense.

 Hos NLF skal han jobbe med IT, som 
betyr utvikling av nettside og intern IT 
sikkerhet samt å videreutvikle  Lastebil.
no og planlegge nye digitale plattformer.

– Målet er å få et tydelig målbilde for 
digitale tjenester og opparbeide god 
struktur på de ulike arbeidsmetodene. I 
tillegg blir det viktig med gode tjenester 
for medlemsbedriftene og får på plass en 
automatisering av interne prosesser, for-
teller Klevjer. 

Politisk rådgiver
Stian Skarheim Magelssen (28), startet 
som ny politisk rådgiver i NLF den 7. 
juni. 

Han er oppvokst i Oppegård, og har 
siden studietiden vært politisk engasjert 
og aktiv i en del organisasjoner, blant an-
net Unge Venstre og Europeisk Ungdom. 
Videre ble han valgt inn i studentparla-
mentet og har jobbet to år fulltid som 
studenttillitsvalgt. Først ett år på Univer-
sitetet i Bergen, og så ett år med politisk 
påvirkning nasjonalt, i Norsk Studentor-
ganisasjon.

Magelssen har en bachelor i Sammen-
liknende Politikk fra UiB, i tillegg til ett 
år med internasjonale miljø- og 
utviklingsstudier på NMBU

Tidligere har han jobbet som politisk 
rådgiver i Landsrådet for Norges barne- 
og ungdomsorganisasjoner (LNU) og 
vært praktikant i Næringsseksjonen i Ber-
gen Kommune.

– Jeg ønsker å spille NLF gode og job-
be for at vi er med i de politiske prosesse-
ne og bidra til gjennomslag for medlem-
menes interesser. Politisk gjennomslag er 
ikke et sololøp og det er heller ingen 
sprint. Derfor håper jeg å få være med på 
et NLF-lag som gjennom å være en sam-
let kraft sikrer denne enormt viktige næ-
ringens plass fremover. En næring som er 
en viktig del av løsningen på samfunnets 
behov både i dag og i framtida, sier Ma-
gelssen.

NLF har styrket staben
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NLF-appen
– for alle NLF-sjåfører og andre ansatte

Med eget abonnement 
eller KMV-abonnement 
gir NLF-appen deg 
mulighet til å lage og 
bruke sjekklister. Sjekk- 
listene administrerer du 
enkelt på www.lastebil.no

s

1. HMS for små bedrifter  
(1–3 ansatte). KMV mini
Et enkelt system, som er bygd noe ut for å ivareta 
HMS-ansvaret for ansatte. Systemet er elektronisk. 
HMS-systemet er spesialtilpasset bedrifter som driver  
med godstransport på vei. Pris for innføring og  
abonnement er kr 2.000 eks. mva. per år

2. Kvalitet og Miljø på vei (KMV)
Dette er et fullverdig kvalitetssystem for transport- 
bedrifter som får krav til kvalitets- eller miljøsertifisering. 

KMV gir deg blant annet kvalitetssikring, miljøregn-
skap, systematikk for oppfølging av ditt arbeidsgiver-
ansvar, HMS og direkte adgang til oppdaterte lover  
og regler.

•   Du møter kundens kvalitets- og miljøkrav.
•   Du møter myndighetenes krav og kan puste rolig 

ved bedriftskontroll.
•   Du kan enkelt dokumentere bedriftens kvalitetsnivå.
•   Du får bedre oversikt over EU-kontroller, utløps- 

datoer for førerkort og andre sertifikater osv.
•   Du sparer penger, ved å unngå feil.

«Kvalitet og miljø på vei» er et enkelt  
styringssystem for transportbedrifter.
•   Omfatter også HMS/internkontroll.
•   Forbedrer bedriftens kvalitet.
•   Godkjent bransjestandard.

KMV er nettbasert, noe som gjør at du til enhver tid 
kan ha et oppdatert system, også når det gjelder 
 endringer og tillegg i forskrifter og regler.

Prisen for KMV er kr 18 000 eks. mva. første 
år og kr 8 000 eks. mva. andre år. Har du Tacho 
Online betaler du kun kr 8 000 eks. mva. per år.

Last ned NLF- 
appen på App Store 

eller Google Play

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



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: Anders Krog 97 76 11 68 anders@krogtransport.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

66 NLF-MAGASINET 2022 • NR 4



             
 

 
 
 
 
 
 
 

 
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      
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går helt etter planen 

71
94

3_
0 

If
C

A
 N

O

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

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

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

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

I samarbeid med:


