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– Det som er sikkert er at godstransport på vei kommer til å øke betydelig frem 
mot 2050. Byene blir aldri kvitt lastebiler, derfor blir bilfrie byer et begrep som 
lett misforstås. NLF-direktør Geir A. Mo. Side 5
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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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Da brua i Tretten kollapset, var det igjen, som ved så mange tidligere anledninger, flaksen 
som gjorde at ingen liv gikk tapt. Det var første skoledag og broen kunne vært full av  
skolebarn, eller en buss fylt med skolebarn. Da hadde katastrofen fort vært et faktum. 

Nå vet vi ikke årsaken til brokollapsen på Tretten. Det vi vet – eller i alle fall kan anta,  
er at den kunne vært forhindret. Ett eller annet sted underveis er det noe som har sviktet. 
For sikkerhetens skyld må årsaken finnes så raskt som mulig. Vi kan ikke leve med  
usikkerhet knyttet til denne typer broer. 

Det er dessverre ikke bare broen på Tretten som var i dårlig stand. Vegdirektoratet ga i 
våres ut en rapport som viser at av landets ca 17000 broer er godt over 5000 i så dårlig stand 
at de utgjør en fare for trafikksikkerheten. Nesten 350 broer har så graverende feil at de er 
en alvorlig fare for trafikksikkerheten. Hvorvidt broen på Tretten var en av disse vites ikke. 

Det er nesten så en ikke tror det en leser. Nesten 350 broer! Hvor er tiltaksplanene for å 
rette opp i dette? Hvor er de ekstraordinære bevilgningene? Hvor er Riksrevisjonen og 
Stortingets kontrollkomité? Stort sett dessverre totalt fraværende. Når det gjelder veiene 
våre, er det ikke behovet som styrer aktivitetene, men manglende vilje til å bruke ressurser. 

Rådgivende Ingeniørers forening, RIF, har regnet seg frem til et behov på ca 1000 milliar-
der for å få riks- og fylkesveger opp på dagens standard. Det høres ut som forferdelig mye 
penger, noe det selvfølgelig også er, men det er mye mindre enn det oljefondet fikk redusert 
verdien sin med første halvår i år! Tenk om de verdiene hadde vært investert i harde og 
varige verdier i Norge i stedet for i usikre verdipapirer på verdens børser?  

Med dagens standard på veier og broer i Norge er det dessverre bare et spørsmål om 
tid før det skjer igjen. Tretten bru føyer seg dessverre inn i en lang rekke alvorlige hendel-
ser som skyldes dårlig og manglende vedlikehold og rassikring. Brua over Badderelva i 
Kvænangen er et annet eksempel. Den raste sammen i mai og delte Norge i to. Et skrekkens 
eksempel på konsekvensene av manglende vedlikehold av veinettet. Dette er ikke en 
krise bare for norsk infrastruktur og sikkerhet, men en krise for liv og helse for alle oss 
med jobb bak rattet. 

Veiene er våre ansattes fabrikkgulv. At en lastebilsjåførs arbeidshverdag kan innebære 
kampesteiner som ruller ut i veibanen, livsfarlige bruer som kollapser, og isglatte vinterveier 
som ikke strøs, er uholdbart og skandaløst. En så risikabel arbeidssituasjon ville i andre 
næringer ført til ramaskrik og krav om at «arbeidsgiver» stenger arbeidsplassen umiddel-
bart. For transportnæringen er «arbeidsgiveren» med ansvar for veiene Staten og Fylkes-
kommunene. Vi har advart om konsekvensene lenge, men i stedet for å innfri løfter om å  
gjøre norske veier tryggere varsler regjeringen om kutt i samferdselsbudsjettene. 

Lastebilene og framtidige sjåfører står klare til å få Norge til å gå rundt, men manglende 
politisk vilje blir en stor bremsekloss. Konsekvensene av manglende vedlikehold blir nå så 
tydelige at dersom regjeringen nekter å lytte til en samlet næring sine bekymringer og ta 
grep, er det en fallitterklæring. Norge trenger en sikker infrastruktur for at mat, varer og 
medisiner skal komme fram, og sjåførene våre har krav på en arbeidshverdag som ikke 
innebærer livsfare. Vi finner oss ikke lenger i at myndighetene skalter og valter med  
sikkerheten på våre veier.
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Det var knyttet stor  
spenning til om man kunne 
klare å få av lastebilen fra 
den kollapsede brua trygt  
på land igjen. 

Mandag 15. august kollapset Tretten 
bru. Heldigvis kom ingen fysisk til ska-
de, men både en privatbil og en lastebil 
ble tatt med i raset da bruen kollapset. 
Både føreren av privatbilen og sjåføren 
av lastebilen kom seg trygt ut. Det var 
deretter lenge knyttet stor spenning til 
om man kunne klare å redde lastebilen 
fra å falle i den strie elven.

– Vi planla redningsaksjonen i lang tid 
i forkant, og jeg kan bekrefte at alt gikk 
som det skulle. Nå er lastebilen endelig 
kommet seg av bruen, og arbeidet gikk 
helt etter planen, forteller Espen Thore-
sen, som leder Gudbrandsdal bilberging.

Videre forteller han at bilen kun har 
fått noen småskader under, og den var i 
så god stand at den kunne kjøre fra ste-
det for egen maskin.

– Hafjell Maskin og AF Decom gjor-
de en god innsats med å få lagt bruen 
langt nok ned i tillegg til å lage en kjø-
rerampe fra bruen og over til land. For-
arbeidet var det som tok tid. Det var mye 
som kunne gå galt. Viktigst var det å få 
sikret bruen og ikke minst bilen, slik at 

den ikke skulle gli lenger bakpå. Selve 
jobben med å få dratt den av, var derfor 
relativt enkelt når forarbeidet var så nøye 
planlagt, forteller Thoresen.

Plassen rundt bruen ser nå mer eller 
mindre ut som et anleggsområde.

– Det var behov for mye utstyr for  
å gjennomføre denne bilbergingen.  
For å få på plass mobilkrana og alle  
lastebiler og gravemaskiner, måtte vi  
utvide området. Det ble også fylt ut  
litt mot elven for å ta av noe av vanntryk-
ket mot brua, men nå er vi først og 
fremst glade for at alt gikk bra, avslutter 
Thoresen.

På jobb igjen to dager etter
Det var Terje Brenden, som er ansatt i 
NLF-bedriften Sigurd og Ola Grim-
stad, som ble sittende fast i lastebilen på 
Tretten bru. Han har tidligere uttalt til 
Lastebil.no om en dramatisk time før 
han endelig ble reddet ut av luftabulan-
sen.

Han har uttalt at det føltes som et jord-
skjelv da bruen raste, og at han trodde det 
var slutten. Heldigvis kom han seg omsi-
der trygt på land. 

Brenden var tilbake på jobb bare to 
dager etter brukollapsen. Han er i fin 
form, ifølge et intervju på NRK.

Slik gikk det med laste bilen på Tretten bru
Brukollaps:

SKUMMELT: Bruen er senket og bilen er sikret, og bildet sier litt om hvor dramatisk denne hendelsen har vært. Foto: 
Gudbrandsdal Bilberging

FORARBEID: Det var mye forarbeid som måtte gjøres for å 
få bilen trygt av brua. Området rundt brua ser ut som et 
anleggsområde. Foto: Gudbrandsdal Bilberging

TUNGE TAK: Her dras 
lastebilen til Sigurd og Ola 
Grimstad AS av Tretten 
bru. Foto: Gudbrandsdal 
Bilberging

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0
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– Det har gått veldig greit. Faktisk bed-
re enn jeg hadde regnet med, men jeg 
merker opplevelsen litt hver dag. Og jeg 
gruer meg til å kjøre over trebruer. Hittil 
har jeg kun kjørt på småbruer, sa Terje til 
NRK.

Stengte bruer 
Som følge av brukollapsen ble det raskt 
bestemt at ytterligere 14 bruer ble stengt 
for en grundig inspeksjon. Det skjer for  
å være helt sikre på at noe slikt ikke  
skal skje igjen, og bruene som er stengt  
er alle bruer av samme type som  
Tretten bru.

Nå mener Norges Lastebileier-Forbund 
(NLF) det er på tide at dagens politikere 
tar ansvar. Regjeringen varslet tidligere i 
år om at det vil bli betydelig mindre pen-
ger til vei og vedlikehold, noe NLF krever 
reverserers.

– Dagens regjering og storting kan ikke 
lenger gamble med folks sikkerhet på 
bruer og veier, men må sørge for et histo-
risk løft for å ta igjen det enorme ettersle-
pet vi har på riks- og fylkesveier.  Vi 
snakker om hundrevis av milliarder kro-
ner for å ta igjen generasjoner med poli-
tisk vanstyre på disse områdene, sier Geir 
A. Mo, administrerende direktør i NLF.

Åpner midlertidige bruer
Statens vegvesen har vært raskt ute, og 
det jobbes på spreng med å sette i stand 
erstatningsbruer. I skrivende stund er det 
lange omkjøringsveier som igjen skaper 
utfordringer for lastebiltransporten. Spe-
sielt stengningen av Tveit bru i Vang har 
skapt trøbbel.

Et vogntog veltet kort tid etter steng-
ningen av Tveit bru i Liagardane. NLF 
har, etter innspill fra medlemmene, 
prøvd å få flyttet ressursene fra omkjø-
ringsvegen og til brua. Det ble foreslått 
trafikkdirigenter, lyttepost og at en og 
en bil slapp over. Saken gikk helt til 
topps hos vegmyndighetene uten posi-
tivt resultat. Men det positive var at 
NLF fikk løfter om at E16 Tveit bru ble 
prioritert på topp blant de 14 stengte 
bruene.

Den 22. august sendte SVV ut en mel-
ding om at flere erstatningsbruer snart 
er klar for åpning. 

Brua som skal erstatte Moumbekken 
bru, på riksveg 22 i Fredrikstad, ble 
varslet å kunne åpne den 23. august, 
mens den midlertidige brua for Tveit bru 
på E16 i Valdres, er bestemt å kunne 
åpne den 24. august.

Det blir videre meldt om at det jobbes 

på spreng med å få åpnet resten av erstat-
ningsbruene så raskt som mulig.

Seksjonssjef i SVV, Gunnar Eiterjord, 
beklager ulempene omkjøringa medfører 
for bilister og ikke minst de mange  
gående og syklende langs fylkesvegene. 

Slik gikk det med laste bilen på Tretten bru

LETTET: Arvid Grimstad (til venstre), daglig leder i 
NLF-bedriften Sigurd og Ola Grimstad AS, er glad for at 
det gikk bra med Terje Brenden. Foto: Guttorm Tysnes

FAKTA:

Bruene som ble stengt tirsdag 
denne uken og som nå skal 
spesialinspiseres er:

•   Moumbekken bru i Fredrikstad
•   Bliksland bru i Indre Østfold
•   Statsrådveien bru i Eidsvoll
•   Sundbyveien bru i Eidsvoll
•   Fjell-Leet bru i Eidsvoll
•   Blakkesrud bru i Eidsvoll
•   Sletta bru i Eidsvoll
•   Majorplassen bru i Kongsberg
•   Evenstad bru i Stor-Elvdal
•   Skubbergsenga bru i Eidskog
•   Ny Flisa bru i Åsnes
•   Norsenga bru i Kongsvinger
•   Tveit bru i Vang
•   Skytebanen bru i Grane

NØYE PLANLAGT: Det var mye forarbeid for å få dratt lastebilen av brua. Her har redningsmannskapet fått senket bruen 
til den nybygde kjørerampen. Foto: Gudbrandsdal Bilberging
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Per Hatterud Maskin:

– Bestefaren min drev lastebilfirma i sin 
tid, og han jobbet mest med transport og 
vegvedlikehold. Jeg var med i bilen fra jeg 
klarte å gå, og jeg hang derfor tidlig i las-
tebil og traktor, forteller Hatterud. 

Lastebil var og ble den store interessen 
og tok det meste av oppmerksomheten 
hans. Siden barneskolen var planene kla-
re for fremtiden: han skulle drive eget 
firma.

– Drømmen om eget firma kunne nok 
ta litt overhånd, for jeg hadde en lærerin-
ne på skolen som ikke helt visste hva hun 
skulle gjøre da jeg fortalte henne at det 
var uaktuelt å ta en stor prøve fordi det var 
midt i våronna. Man kunne rett og slett 
ikke bruke tiden på å lese til prøve i en 
slik hektisk tid, forteller Hatterud, etter-
fulgt av klingende latter.

Tiden gikk og endelig var Hatterud stor 
nok til å ta lastebilsertifikat. Så snart han 
fylte 20 år var lappen i boks, og han var 
klar for å starte sitt eget lastebileventyr. 

Har drevet eget firma i 34 år
Per Hatterud Maskinfirma blir etablert i 
1988. Han startet med et innkjøp av en 
traktor og tok oppdrag for Statens vegve-
sen samt oppdrag fra enkelte gårdbruke-
re som ønsket hjelp til våronn samt diver-
se annet onnearbeid. Selskapet fortsatte å 
vokse, og i 1994 ble det mulig å kjøpe seg 
sin aller første lastebil.

– Det ble en Mercedes 1719-1974 og jeg 
drev med landbrukstjenester, brøyting og 
vegvedlikehold lokalt. Jeg var faktisk med 
på å brøyte før vinter-OL på Lilleham-
mer i 1994 med denne bilen, forteller 
Hatterud.

Videre vokste bilparken med en hjullas-
ter med freser samt en Samson gjød-
selvogn. Han drev enmannsfirma ganske 
lenge, og det var ikke før i 1998 at han 
fikk sine aller første ansatte.

Flyttet inn på Rudshøgda
– Det var først i 1998 det ble skikkelig 

fart i bedriften. Da flyttet vi bedriften 
mer sentralt og etablerte oss på Rudshøg-
da. Der bygde vi lokaler og et verksted på 
400 kvadratmeter. Markedet åpnet seg 
mer for oss, og etterspørselen etter utkjø-
ring av husdyrgjødsel økte raskt. Vi skaf-
fet oss også etter hvert spesialbiler for å 
mikse gjødsel, i tillegg til egne «møkkbi-
ler», som vi kaller det, forteller Hatterud. 

I 2001 vokste selskapet nok en gang, og 
blir omgjort til et aksjeselskap.

– I 2007 oppførte vi en ny lagerhall på 
1400 kvadratmeter som i dag brukes til 
lager for deler til gjødselutstyr og garasje 
til utstyr. Det er også oppført et nytt kon-

Ny døgnhvile-
plass på Ruds- 
høgda skal stå 
klar til høsten
Per Hatterud (53) fra Brumunddal har helt fra han var 
liten, visst at det å kjøre lastebil, var det han ville gjøre. I  
dag eier og driver han Per Hatterud Maskin, som siden 
etableringen i 1988, stadig har vokst seg større. Det nyeste 
tilskuddet på stammen er en døgnhvileplass.

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0
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torbygg på 300 kvadratmeter fordelt på to 
plan.

Historien stopper heller ikke her, for i 
2010 sikre de seg tomt og kontorlokaler 
av Ringsaker Transport på Rudshøgda for 
å utvide sine arealer og eiendomsporteføl-
je. Videre ble det i 2015 gjort oppkjøp av 
terminal og eiendom fra Kirkestuen 
Transport i 2015. I 2017 kjøpte de et små-
bruk på 50 dekar. Dette arealet er nå re-
gulert til døgnvileplass. I 2020 ble det 
gjennomføre en strukturendring. Hatte-
rud Gruppen etableres med datterselska-
pene Hatterud Maskin, Hatte-
rud Utleiesenter og Hatterud 

GJØDSEL: Per Hatterud Maskin flyttet til mer 
sentrale lokaler på Rudshøgda i 1998. 

Etterspørselen etter utkjøring av husdyrgjødsel 
økte og Per Hatterud viser frem en av gjødselbilene 

sine. Foto: Elisabeth Nodland

BRØYTING: Per  
Hatterud har  
lang fartstid i 
bransjen. Her er et 
eldre bilde fra han var  
med å brøyte veiene før  
vinter-OL på Lillehammer i 
1994. Foto: Per Hatterud 
Maskin
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Per Hatterud Maskin:

Eiendom. I dag har den rutinerte laste- 
bileieren ti biler og 10 ansatte.

NLF-medlem
Per Hatterud Maskin er også medlem i 
NLF, og har vært det siden 2015.

– Det viktigste er at man treffer andre 
som driver med det samme. Guttorm Tys-
nes er også veldig grei å snakke med, og 
han er raskt på ballen dersom det skulle 
være noe. Forteller Hatterud.

Selskapet har også benyttet seg av flere 
av fordelene med et medlemskap og spesi-
elt kalkylekurset trekker Hatterud frem 
som svært nyttig.

God på prisjustering
På tross av tøffe tider i transportbransjen 
med stadig økning i dieselprisen, har sel-
skapet klart seg bra.

– Noe av grunnen til det, er at vi var 
veldig raskt ute med å få på plass diesel-
tillegg overfor våre kunder. Dette var noe 
de aller fleste viste stor forståelse for. 
Samtidig har det vært viktig å ikke prise 
oss ut, så vi har delt den økte kostnaden 
mellom oss. Utover det justerer vi våre 
priser hver måned, forteller Hatterud. 

Han mener at det er viktig 
med jevnlig justering av 
priser, ikke bare på 
grunn av dieselprisene, 
men fordi alt blir dyre-
re.

– Både dekk og an-
net utstyr, samt prise-
ne på bil er økende. 
Dette må man hele ti-
den følge med på å fange 
opp tidlig for å lykkes, me-
ner Hatterud.

Han synes også at det trengs en pro-
fesjonalisering av bransjen, særlig når det 
kommer til økonomien. 

– Jeg tror det ville vært en fordel om 
man hadde fått på plass bedre styrings-
verktøy på hva man driver med, men det 
er ikke enkelt dersom man har en en-
mannsbedrift. Da er nøkkelen til å over-
leve at man må være god på planlegging. 
Det innebærer å vite hva det koster å 
drive og hva man kan få for den jobben 
man gjør. Klarer man å planlegge litt 
frem i tid, er det større sjanse for å lyk-
kes, mener den rutinerte lastebileieren.  

Stabil arbeidsstokk
I dag utdannes det for få yrkessjåfører, 
men det har ikke vært noe problem for 
selskapet å skaffe seg gode sjåfører.

– Vi har vært veldig heldige med de 
sjåførene vi har. De aller fleste har vært 
med oss lenge, og har derfor en stabil ar-

beidsstokk, forteller Hatterud.
Selskapet har også betalt las-
tebilsertifikat på flere av sine 

ansatte gjennom årene. 
– De som startet tid-

lig hos oss og kjørte 
traktor, fikk sertifikat 
hos oss. Videre er det 
viktig med riktig lønn 
og at man trives på ar-

beidsplassen. Vi har li-
ten administrasjon og er 

avhengig av dyktige og selv-
stendige folk. Det er våre ansat-

te som driver dette, ikke vi som sitter 
her på kontoret, mener Hatterud. 

Utover det mener han at noe av grunnen 
til at det er vanskelig å rekruttere nye sjå-
fører handler om ugunstige arbeidstider.

– Spesielt i langtransport blir det lange 
dager, men også lønn er sikkert en faktor 
for noen. I tillegg har lastebilyrket har nok 
også fått et ufortjent rykte, og det er derfor 
viktig å få snudd, mener Hatterud. 

Selv mener han at den friheten han har 
gjennom arbeidsdagen er noe av det aller 
beste med å være lastebilsjåfør. 

– Det er også variert dag sammenlignet 

med mange andre yrker. Som yrkessjåfør 
er man på mange måter sin egen herre, sier 
Hatterud.  

Ny døgnhvileplass
Det neste spennende som står på agenda-
en til Hatterud, er at han er i ferd med å 
etablere en døgnhvileplass. Til dette har 
han egen tomt som etter en lang prosess, 
har blitt omregulert til formålet. 

– Vi driver også med entreprenør på 
graving, så vi bygger den selv. Den skal 
ligge et steinkast fra hovedkontoret, og 
vi har så smått begynt å starte arbeidet. 
Målet er at det skal være plass til 20 
biler, men det kan hende det blir flere. 
Her blir det dusj, toaletter, strømstolper 
samt et oppholdsrom. Vi har en kon-
trakt med Nye veier i 12 år, og det had-
de ikke vært mulig å etablere uten den-
ne forutsigbarheten i ryggen, mener 
Hatterud.

Døgnhvileplassen ligger tett på E6 som 
tar deg videre vestover og nordover, og 
tomta er godt plassert med annen trans-
portvirksomhet som PostNord og Collie-
Care.

– Torsdager er det mange som skal 
oppover mot Vestlandet, eller videre 
nordover og gitt mangelen på døgnhvile-
plasser har jeg god tro på at dette vil bli 
en attraktiv plass å stoppe, som har gode-
fasiliteter, avslutter Hatterud. 

Planen er at døgnhvileplassen skal stå 
klar på høsten. 

– Vi var veldig raskt  
ute med å få på plass  
dieseltillegg overfor  

kundene våre.



Finn din lokale Dekkmann på www.dekkmann.no

KAMPANJE PÅ 
DEKKPAKKER TIL 
LASTEBIL!

Du som NLF medlem får nå tilgang til eksklusive dekkpakker. Ta kontakt med din nærmeste 
Dekkmann avdeling for bestilling. Kampanjeperioden varer fra 15.06 - 01.09. Frist for bestilling er 
01.09.2022. Faktureres til avtalt pris ved påmontering i høst, senest den 01.12.2022. Alle priser er 
eks mva og miljøavgift. Prisen varierer ut ifra type dekk og dimensjon. 

Vinter regummiert Trailer
Alle aksler:         
385/65R22.5 
CONTITREAD HTW2 
SCAN

TRUCK KAMPANJE 
SERVICE 6 DEKK

6 dekk ferdig montert 
på tilhenger:

18 571,-

Vinter Tippbil
Framdekk (2 DEKK):       
385/65R22.5 
FULDA WINTERCONTROL 
160K/158L 

Drivdekk (8 DEKK):         
315/80R22.5 
REGUMMIERT TECNO 
TREAD-A-TRW 3PMSF

TRUCK KAMPANJE 
SERVICE 10 DEKK
      
10 dekk ferdig montert 
på lastebilen:

34 464,-

Premium Vinter Transport
Framdekk (2 DEKK):       
385/65R22.5 
CONTINENTAL SCAN HS3 
164K (158L)3PMSF

Drivdekk (4 DEKK):         
295/80R22.5 
CONTINENTAL SCAN EX 
HD3 152/148M3PMSF

TRUCK KAMPANJE 
SERVICE 6 DEKK
      
6 dekk ferdig montert 
på lastebilen:

36 864,-
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Onsdag 28. september 
er det klart for et av årets  
høydepunkt for alle som er 
interessert i godstransport  
på vei.

I forbindelse med Auto-
messen på Nova Spek-
trum, Lillestrøm vil 
NLF og NLA markere 
NLAs 10 års-jubileum. 
Dette vil markeres 
med både en konferan-
se og utstilling. Ju-
bileumskonferansen vil i 
tillegg til samferdselsmi- 

nister Jon-Ivar Nygård 
også samle mange in-
teressante foredragshol-
dere fra inn- og utland. 
Programmet er klart, og det 
finner du neders i saken.

Nordisk samarbeid
Vi ønsker å fokusere på det po-

litiske arbeidet NLA og 
våre organisasjoner jobber 

med, både i et regionalt, 
nasjonalt og interna-
sjonalt perspektiv. I 
tillegg til nordiske  
politikere vil det også 
være mulig å høre hva 

representanter fra EU- 
parlamentet har å si. Vi-

dere skal vi rette søkelyset 

på det nordiske sam-
arbeidet og hva har det 

betydd for nordisk 
transportnæring, i tillegg 

se nærmere på hvilke kon-
sekvenser krigen i Ukraina har 

for transportnæringen.

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

Den tekniske delen av konferansen 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 teknologi. Her blir 

Nova Spektrum, Lillestrøm – 28. september:

Se og hør siste 
nytt om transport- 
næringen

KJELL OLAFSRUD ko@lastebil.no0
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det foredrag om 
alt fra nye biler, 

drivstoff, drivlinjer 
og støttesystemer.

Fremtidens løsninger 
I tillegg vil det bli en flott utstil-

ling med det nyeste av hva bilimportøre-
ne har å by på i dag, og hva de vil tilby i 
morgen. Leverandører av alternative 
drivstoff, ladeteknologi og andre som vil 
påvirke transportsektorens fremtid vil 
også være til stede og vise frem fremti-
dens løsninger.

Er du interessert i transportnæringen i 
dag og hvordan overgangen til løsninger 
med lavere og null utslipp vil foregå, er 
dette stedet å være 28. september 2022.

Sett av dagen! 

Se og hør siste 
nytt om transport- 
næringen

UTSTILLING:
Se fremtidens 

transportteknologi og 
løsninger. Blant annet 
alle bilmerkenes nye 

modeller.Fremtidens 
transportløsninger

•   Åpning av NLAs 10 års-jubileumskonferanse v/president i Autobransjens 
Leverandørforening, Terje Holm og styreleder i Nordic Logistics Association, 
Erik Østergaard 

•   Åpningstale messe og konferanse v/statsråd Jon-Ivar Nygård,  
Samferdselsdepartementet 

•   Godt nordisk samarbeid er avgjørende for næringens rammebetingelser.  
Hva har skjedd de siste årene og hva står på agendaen nå?

•   Oppdatering på EUs «Fit for 55»-pakke i lys av krigen i Ukraina,  
implementering av den vedtatte mobilitetspakken og andre aktuelle saker

MEDVIRKENDE:
– Ewa Ptaszynska, Policy Office, EU-kommisjonen 

– Marian Raluca, International Road Transport Union, IRU 

– Carsten Horn-Hansen, tidligere samferdselsråd ved den norske EU-delegasjonen 

– Erik Østergaard, styreleder Nordic Logistics Associatio

•   Det store bildet, hvilke muligheter finnes og hvorfor tror vi dette er løsningen? 

•   Hva er utslippsreduksjonene for de ulike løsningene? 

•   Hvilke energikilder finnes i dag og hva kommer vi til å bruke i fremtiden? 

•   De tekniske løsningene – hva blir fremtiden – og hvor fort vil det gå? 

•   Når kommer ladenettverket for tungbiler og hvordan vil det fungere? 

•   Hvordan nå klimamålene for transport – barrierer og muligheter? 

•   Når blir ny teknologi lønnsom? 

•   Er ny teknologi en bremsekloss for en raskere overgang til reduserte utslipp?

MEDVIRKENDE:
– Sjur Haugen, Director Product Quality & Development, Circle K Norge 

– Sebastian Blum, leder E-mobilitet Lastebil / eMobility Manager Trucks, Bertel O.Steen 

– John Lauvstad, direktør for markedsføring, kommunikasjon og bærekraft, Norsk Scania 

– Sigve Aasebø, Senior Advisor, Statens vegvesen 

– Ingelin Noresjø, prosjektleder, Grønt landtransportprogram 

– Inger Beate Hovi, Forskningsleder, TØI 

– Trond Hovland, CEO, ITS Norge

UTSTILLING: Under Automessa på 
Lillestrøm blir den første lastebilen som 

går på metanol utstilt. Elbil skal være en 
del av løsningen, men først må det 
komme nok ladestasjoner på plass. 

Under NLFs jubileumskonferanse, vil det 
diskuteres hvilke energikilder finnes i 

dag og hva som vil komme i fremtiden. 
Kanskje metanol er løsningen.

Konferanseprogram

Kl. 11.00-13.00

Kl. 14.00-16.00
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Statens vegvesen:

Statens vegvesen lanserer  
to hjelpemidler til yrkes- 
sjåfører som kjører lastebil. 

En ruteplanlegger for tungbil og appen 
«Vegvesen trafikk» med etterlengtede 
funksjoner som mulighet for å legge inn 
høyde på kjøretøyet og få opp tilpasset 
rute, samt få oversikt over alle døgn- 
hvileplasser.

Plutselig stenging av fjelloverganger 
eller kolonnekjøring. Fulle døgnhvile-
plasser og manglende informasjon om 
hvor de finnes. Dette er problemstillinger 
yrkessjåfører har strevd med i lang tid. 

Tiltakene er kommet i stand etter nært 
samarbeid med tungbilsjåfører som har 
delt sine behov med Vegvesenet.

– Det er bra at Statens vegvesen har 
invitert kunden - som er oss - til å være så 
nær i produktutviklingen av disse tjenes-
tene. Å legge inn høyde på kjøretøyet og 
få oppgitt den raskeste ruten er etterleng-
tet og det er bra vi får være med å styre 
utviklingen sier Geir A. Mo, administre-
rende direktør i Norsk Lastebileier- 
Forbund (NLF).

Digitalt
Nå tilbyr Statens vegvesen en digital  
ruteplanlegger og appen «Vegvesen tra-
fikk» som skal gjøre reisen enklere for de 
som ferdes mest på veien. 

– Dette er to etterlengtede og et-
terspurte tjenester fra lastebilsjåførene. Vi 
har nå tatt første steg på veien for å gjøre 
hverdagen til yrkessjåføren hakket lettere, 
sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Appen har oversikt over alle rasteplas-
ser og døgnhvileplasser samt fasilitetene 
og kapasiteten på disse i tillegg til mulig-
heten for å legge inn høyde på kjøretøyet 
og få opp tilpasset rute deretter.

– Dette vil absolutt gjøre hverdagen til 
våre medlemmer og deres sjåfører enkle-
re, sier NLF-sjef, Geir Mo.

Første skritt i en langsiktig  
satsning fra Statens vegvesen 
Vegdirektøren understreker at tjenestene 
vil bli oppdatert jevnt og trutt. Nye ver-
sjoner som har med seg stadig ny og for-
bedret funksjonalitet for sluttbrukeren 
vil komme i nær fremtid.

– Dette er et første steg i en langsiktig 
satsning på å forbedre arbeidshverdagen 
for yrkessjåførene i Norge som har veien 
som daglig arbeidsplass. Vi ønsker å leg-

ge til rette for at deres arbeidsdag skal bli 
mest mulig effektiv, forutsigbar og beha-
gelig, som igjen gir en viktig verdi til 
norsk økonomi, forklarer Hovland.

Gode løsninger
I ruteplanleggeren kan du legge inn fra-til 
steder, velge bruksklassen du kjører, velge 
vogntoglengden og legge inn høyde på 
tungbilen. Raskeste rute vises og tar også 
hensyn til parameterne du oppgir. 

Siden TrafikkApp ble lansert i juni , så 
har den blitt oppgradert i løpet av som-
meren. I TrafikkApp er det lansert rute-
planlegger for tungbil. Innledningsvis har 
vi støtte for normaltransport, men vil 
komme med støtte for tømmertransport, 
modulvogntog og spesialtransport utover 
høsten

Appen inneholder en kartløsning som 
du kan bruke til å lage en rute og vise 
informasjon langs ruten. Du kan også 
tegne et område i kartet og vise informa-
sjon i området. Du får raskt informasjon 
ved å lagre trafikkmeldinger, rasteplasser 
eller webkamera som favoritter.

Den 13.september arrangeres det et 
webinar om forustigbar fremkommelig-
het og enklere reisehverdag. her vil disse 
tjenestene bli vist og presentert. Meld 
deg på via SVV hjemmesider.

– Dette vil gjøre hverdagen til 
NLFs medlemmer enklere

LYTTET TIL SJÅFØRENE: – Vi har nå tatt første steg på 
veien for å gjøre hverdagen til yrkessjåføren hakket 
lettere, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland. 
Foto: Caroline Nilsen/SVV

NY APP: Nå kan yrkessjåfører legge inn høyde på kjøretøyet og få oppgitt den raskeste ruten.

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0

Hvis bærekraft er målet, er Mercedes-Benz helelektriske varebiler gode midler. De gir  
deg god rekkevidde, høy lastekapasitet og hurtig lading. eVito Long Range har rekkevidde  
på 366 km*, eSprinter har hurtiglading på 30 minutter, lastevolum på 11 m3 og nyttelast  
på 891 kg, mens eVito Long Range Tourer gir deg hele ni seter, hurtiglading på 45 min og  
en rekkevidde på 366 km*.

*Elektrisk energiforbruk og rekkevidde er fastsatt i henhold til målemetoden WLTP. Vi tar forbehold om trykkfeil.  
Avbildet modell kan avvike fra tilbud. Importør: Bertel O. Steen AS. Les mer på mercedes-benz.no/vans.

Bærekraft møter bærekraft med
Mercedes-Benz helelektriske varebiler.
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Arendalsuka gikk av stabelen den 15. au-
gust, og NLF fant seg godt til rette i både 
Samferdselsteltet og på egen stand.  

Trafikksikkerhet på agendaen
Forbundet er opptatt av trafikksikkerhet, 
og under det første NLF-seminaret var 
det nettopp denne problemstillingen som 
ble løftet opp og fram.

– Fra tid til annen er det stygge ulykker, 
og det siste året har det dessverre vært en 
betydelig økning. Det er derfor viktig at 
vi ser på trafikksikkerhet i fellesskap for 
å bedre finne gode måter å løse det på, sa 
administrerende direktør i NLF, Geir A. 
Mo, i sin innledende runde av seminaret. 

NLF hadde i den forbindelse invitert 
med seg, Toril Presttun, seniorrådgiver i 
Statens vegvesen i tillegg til styreleder i 
Syklistenenes Landsforening, Baard 
Amundsen, og seniorrådgiver i Trygg 
Trafikk, Bård Morten Johansen, til dis-
kusjon og debatt i Samferdselsteltet.

Transportbehovet på vei vil øke
– Det som er sikkert er at godstransport 
på vei kommer til å øke betydelig frem 
mot 2050 i alle kategorier. Akkurat den-
ne utviklingen kan vi verken regulere oss 
bort fra eller politisere oss fra, ved å flyt-
te det til bane og sjø. Det vi kan gjøre er 
å sørge for at vi gjør jobben vår med å 
frakte det vi skal, på en bedre og tryggere 
måte med minst mulig ulykker. I tillegg 
skal det skje på en bærekraftig måte med 
minst mulig utslipp, understreket Mo.

Han mener også at man må slutte å 
fremme bilfrie byer som et begrep.

– Det blir ofte misforstått, for det ska-
per en illusjon om at det vil være helt tomt 
for biler i byen. Man blir ikke kvitt laste-
bilen, for det vil være varelevering, politi 

som patruljerer, offentlige etater, renova-
sjon etc. Så, det vil være biler av alle stør-
relser i byene, sa Mo. 

Sykkeltransport kan ikke erstatte 
lastebil
NLF-sjefen pekte videre på at sykkeltran-
sport neppe vil kunne erstatte varelevering 
med lastebil, selv om tanken er god.

– Det er mange lastebiler i Oslo på en 
dag. Dersom alle disse skal erstattes med 
sykkelfrakt, får man nye utfordringer. En 
treakslet lastebil har omtrent en last på 14 
tonn. Hver sykkel kan frakte rundt 300 
kilo, så for å erstatte én lastebil må det 
altså 45 sykler til. Hvordan man skal få 
tak i alle syklistene til å ta seg av denne 
frakten, er fremdeles et åpent spørsmål, 
sa Mo. 

En av de aller største utfordringene er 
å samkjøre sykkel og lastebil på samme 
vei. Diskusjonen går mye på hvordan man 
skal bedre sykkelfelt og jobbe på for å 
skille harde og mye trafikanter på best 
mulig måte. 

– Teknologi er til hjelp, men det kan 
også være utfordrende ved at den tar vekk 
sjåførens fokus. Samtidig vil uten tvil 
bedre kameraer, sensorer, biler som snak-
ker sammen, blindsonevarslere etc. være 
teknologi som kan bidra positivt til å få 
ned antall ulykker. Kanskje det også er 
mulig å ha tilsvarende teknologi på sykle-
ne, på sykkelhjelmen eller sykkelbaggen, 
påpekte Mo. 

– Må benytte mer teknologi
Bård Morten Johansen, i Trygg Trafikk, 
er enig i at teknologien kan hjelpe til med 
å redusere antall alvorlige ulykker, men 
påpekte at man må vite hvilken effekt de 
har, og prioritere der etter. 

– Selv om vi vet at trafikkopplæring har 
en effekt, må vi nok støtte oss mer på tek-
nologi enn det vi gjør i dag. Da handler 
det om at alle kjøretøy med motor og høy 
vekt må bidra til å eliminere førerfeil 
samtidig som den tar vare på syklende og 

Trafikksikkerhete n kan bli bedre
– Det som er sikkert er at godstransport på vei kommer  
til å øke betydelig frem mot 2050. Bilfrie byer er derfor et 
begrep som lett misforstås, sa NLF-sjef, Geir A. Mo, under 
NLFs debatt i Samferdselsteltet under Arendalsuka. 

MÅ PRIORITERE: Bård Morten Johansen, i Trygg Trafikk, er 
enig i at teknologien kan hjelpe til med å redusere antall 
alvorlige ulykker, men påpekte at man må vite hvilken 
effekt de har, og prioritere der etter. Alle foto: Elisabeth 
Nodland

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0
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gående. Systemene må også sende beskjed 
direkte til bilen, og ikke sjåførene, for 
mennesket reagerer rett og slett for sent, 
understreket Johansen.

Menneskelige feil
Toril Presttun, seniorrådgiver, Statens 

vegvesen var ikke fremmed for Johansen 
tankegang. Hun la videre vekt på at en 
nullvisjon ikke bare betyr null hardt skad-
de og drepte i trafikken, men at det også 
er måte å tenke på, hvor man må gå sys-
tematisk til verks. 

–  Mennesker tåler ikke all verdens, vi 
er skjøre og vi gjør feil. Trafikksikker-
hetssystemet som legges opp, må derfor 
ta høyde for at folk tar feil, understreket 
Presttun.

Hun bekreftet videre at det skjer mye 
bra på teknologisiden, både på utformin-
gen av selve bilen, men også på utformin-
gen av teknologien. 

– Jeg tror det i tillegg er viktig at man i 
byene lager gode traseer som er sikret og 
ser på hele systemet under ett, samtidig 
som man ikke bare har oppmerksomhe-
ten rettet mot det ansvaret sjåføren har, 
sa Presttun.

– At folket tar byen tilbake kan 
ikke ignoreres
Styreleder i Syklistenes Landsforening, 
Baard Amundsen, innrømmer at man 
neppe blir kvitt all trafikk i byene. Han 
ser at det er en megatrend som man ikke 
kommer unna. Samtidig påpekte han at 
den andre megatrenden er at folk i større 
grad velger å bo i byen med unger og fa-
milie. 

– De flytter ikke lenger ut, men folket 
tar byene tilbake og vil ikke lenger finne 
seg i at det er så mange store biler i sitt 
nabolag som gjør det utrygt for både barn 
og voksne. Den bilbaserte byen er i ferd 
med å bli en ideologi som vi legger bak 
oss, mente Amundsen.  

Han pekte videre på at innbyggerne må 
føle seg trygge og at det er et premiss som 
man ikke lenger kan ignorere. 

–  Jeg tror at vi må forholde oss til at 
transportbehovet øker, men vi må også 
forholde oss til at det vil vokse frem stør-
re politisk aksept for at det har skjedd noe 
med befolkningen i byene. Innbyggerne 
vil krever en politikk som fremmer triv-
sel, helse og trygghet. Det vil gjøre all 
transport vanskeligere og dyrere, og det 
er noe man må man også må forholde seg 
til, avsluttet Amundsen.

Trafikksikkerhete n kan bli bedre
PÅ PLASS: Arendalsuka er i gang: NLFs første 
arrangement i Samferdselsteltet handlet om 
trafikksikkerhet.

TIL DISTRAKSJON: – Teknologi er til hjelp, men det kan 
også være utfordrende ved at den tar vekk sjåførens 
fokus, sier NLFs administrerende direktør, Geir A. Mo. 

KREVER FÆRREST MULIG LASTEBILER: Styreleder i 
Syklistenes Landsforening, Baard Amundsen, mener 
innbyggerne vil kreve en politikk som fremmer trivsel, 
helse og trygghet og at det vil gjøre all transport 
vanskeligere og dyrere.
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Tradisjonen tro arrangerte Norges Laste-
bileier-Forbund (NLF) medlemsmøte 
under Arendalsuka fra lokalene til Bertel 
O. Steen på Stoa. 

Det har vært en fin tradisjon at NLF 
har hatt samferdselsministeren med på 
medlemsmøtet under Arendalsuka. I år 
var det Jon-Ivar Nygård som kom, for å 

blant annet svare på spørsmål fra med-
lemmene.

Det ble nok av saker å ta av i år, som er 
generelt for bransjen, men denne gangen 
var det først og fremst alle veiprosjektene 
som er «satt på spill» som fikk oppmerk-
somhet.

Regjeringen varslet i våres at det ville 

bli langt mindre penger til vei den kom-
mende tiden, og dette bekymrer NLFs 
medlemmer. 

Statsråden kunne heller ikke berolige 
forsamlingen, men bekreftet nok en gang 
at realiteten er at det vil bli mindre penger 
til veg i tiden som kommer. 

Tøffe tider rammer
– Vi vil få det tøffere økonomisk fram-
over, og det betyr at en del vanskelige valg 
står i kø. Verdensøkonomien er rammet 
av uventede hendelser som pandemi og 
krig, og dette gir også konsekvenser for 
langtidsplanlegging. Derfor er det riktig 

Pengekutt i 
veisektoren 
bekymrer: – Et 
paradoks
– Nylig ble det kjent at oljefondet på kun seks måneder ble 
redusert med 1680 milliarder. Tenk om disse pengene hadde 
vært investert i faste veier i norsk infrastruktur som skal stå i 
100 år, fremfor verdipapirer på en eller annen børs, sier 
NLF-direktør, Geir A. Mo.

GODT OPPMØTE: Det var over hundre medlemmer som tok 
turen til medlemsmøte i Arendal. 

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0

GODE DISKUSJONER: Bertel O. Steen på Stoa huset årets medlemsmøte for niende gang. Det ble tid til mingling og 
sosalt samvær.
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å si at det er begrenset rom for vekst i 
årene fremover, sa Nygård. 

Han betegnet det hele som en kjedelig 
situasjon. 

–  Det er ikke noe vi får gjort noe med, 
derfor må vi se på hva vi kan gjøre med 
det vi har. Vi legger nå fram en ny nasjo-
nal transportplan allerede våren 2024 for 
å legge til rette for riktige prioriteringer i 
årene framover og styrke transportplanen 
som et viktig og troverdig styringsdoku-
ment, sa Nygård. 

Det som ble signalisert fra statsråden 

var at målet nå er å redusere kostnadene 
til prosjektene, utføre bedre kostnadskon-
troll og unngå ytterligere press i norsk 
økonomi.

Bekymringsfullt
Dette er ikke gode signaler for NLFs 
medlemmer.

– Det er behov for vanvittig mye penger 
for å sikre god infrastruktur i Norge. Iføl-
ge Rådgivende ingeniørers forenings 
(RIF) siste rapport, State of the nation, 
estimerer de at det trengs 700 milliarder 

kroner for vedlikehold og oppgradering 
av fylkesveiene, 300 milliarder kroner for 
vedlikehold og oppgradering av kommu-
nale veier og 1000-1100 milliarder kroner 
for vedlikehold og oppgradering av riks-
veiene. Da er signalene om at det skal 
kuttes skremmende og vondt å høre på, 
kommenterte NLFs administrerende di-
rektør, Geir A. Mo.

Videre påpekte han at det er et para-
doks at oljefondet på seks måneder ble 
redusert med 1680 milliarder uten nev-
neverdig oppmerksomhet, samtidig som 
oppgradering av fylkesveiene er noe vold-
somt stort og uoverkommelig.

– Tenk om disse pengene hadde vært 
investert i faste veier i norsk infrastruktur 
som skal stå i 100 år, fremfor verdipapirer 
på en eller annen børs, avsluttet Mo. 

Det var også mange andre temaer som 
ble diskutert under medlemsmøtet. I til-
legg til statsråden og NLF-ledelsen kom 
finanspolitisk talsmann, Geir Pollestad 
(SP), og tre representanter fra ledelsen hos 
Vegvesenet, Bodil Rønning Dreyer, Kjell 
Inge Davik og Bjørn Laksforsmo. Til 
slutt talte direktør for samfunn og utvik-
ling i Nye veier, Finn Aasmund Hobbe-
sland.

Kjørte fra Porsgrunn til Arendal 
Medlemsmøte ble, som tidligere år, en 
god arena for diskusjoner og sosialt sam-
vær på tross av bekymringene rundt frem-
tidsutsiktene for flere veiprosjekter.  Over 
100 personer tok turen innom, og mange 
fulgte også møtet digitalt. 

Noe av grunnen til at så mange ønsker 
å delta,  er at medlemmene får komme 
tett på politikere og øvrige myndigheter. 

Spesielt en person har kjørt litt ekstra 
for å være med på medlemsmøte. 

John Reidar Solstad, har eget firma, 
Solstad transport, og han har vært med-
lem i NLF i mer enn 45 år.

– Dette medlemsmøtet pleier jeg alltid 
å få med meg. Grunnen til det er at det er 
skikkelig bra gjennomført. I dag kjørte 
jeg fra Porsgrunn til Arendal etter jobb. 
Etter møtet,  kjører jeg hjem igjen i kveld, 
forteller Solstad. 

Det er travle arbeidsdager for trans-
portbransjen, og NLF er glade for at så 
mange tok seg tid og fant veien til Aren-
dal denne onsdagen.

DELTOK: Statens vegvesen med divisjonsdirektørene, 
Bodil Rønning Dreyer og Bjørn Laksforsmo, stilte opp på 
møtet for å svare på spørsmål fra medlemmene. De ble 
godt mottatt av NLFs representanter, Jan-Terje Mentzoni 
og Reidar Retterholt. 

POPULÆRT: Medlemsmøte under Arendalsuka er populært 
fordi det er en god arena for medlemmene å komme i 
kontakt med politikere og øvrige myndigheter. 

ANKOM MEDLEMSMØTE: Statsråd, Jon-Ivar Nygård, ble 
godt tatt imot av viseadm. direktør i NLF, Jan-Terje 
Mentzoni. Alle foto: Elisabeth Nodland
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Etter en årelang kamp for et 
styrket felleseuropeisk regel-
verk, la regjeringen i slutten 
av april fram sitt forslag til 
hvordan mobilitetspakken 
skal innføres i norsk rett. Nå 
kreves det økte ressurser for å 
kontrollere at regelverket 
overholdes, noe som fremde-
les ikke er innfridd.

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) er 
fornøyde med at mobilitetspakken ende-
lig innføres i norsk rett, men administre-
rende direktør i NLF, Geir A. Mo, er 
likevel tydelig på at det i lang tid har vært 
underkommunisert hvor viktig mobili-
tetspakken er for norsk transportnæring.  

–  Mye må på plass for å sikre at regel-
verket faktisk blir overholdt, og til det 
trengs det økte ressurser, sier Mo.  

Ikke ekstra ressurser
Under NLFs medlemsmøte i Arendal, 
bekreftet divisjonsdirektør i Statens veg-
vesen, Bodil Rønning Dreyer, at det ikke 
er tilført ekstra ressurser for å kontrollere 
mer som følge av mobilitetspakken. 

–  Det er derfor en løpene vurdering av 
hvilke kontrolltemaer vi ønsker å konsen-
trere oss om i de enkelte kontrollene. Vi 
er også i tett dialog med blant annet ar-
beidstilsynet rund de ulike reglene som 
skal innføres, og hvordan de skal håndte-
res i kontrollsammenheng. Dette gjelder 
også avklaring av hvem som har kontroll-
myndighet innenfor det nye regelverket, 
forteller Dreyer.

–  Blir ikke mer kontroll 
Hun forklarer videre at mobilitetspakken 
treffer ulike ansvarsområder i det norske 

regelverket med hensyn til de ulike instan-
sene som har håndhevingsmyndighet.

– For å få til en god og tilstrekkelig 
bredde, er vi nødt til å samarbeide i kon-
trollene for å få kontrollert de ulike seg-
mentene. Uten mer ressurser, blir det li-
kevel ikke mer kontroll på noen av oss, 
selv om vi får flere kontrollpunkter inn. 
Da må vi være tydelig på prioriteringene 
med de ressursene vi har og kan kun ta de 
viktigste sakene, forteller Dreyer. 

Må effektivisere
Samferdselsminister, Jon-Ivar Nygård 
kom ikke med noen konkrete lovnader 

om at det ville bli satt inn mer ressurser. 
Han understreket derimot at det vil være 
viktig å sikre at de kontrollressursene 
man har, brukes på en mest mulig effektiv 
måte.

Statsråden mener derfor det vil være 
naturlig å i større grad benytte seg av tek-
nologiske virkemidler.

–  Utvidet bruk av digitale kontroll-
verktøy vil bidrar til en mer effektiv res-
sursutnyttelse også hos Statens vegvesen. 
Det vil komme fjernavlesning av smarte 
fartsskrivere som innebærer at kontrollø-
rene kan lese fartsskriveren eksternt og 
vurdere fartsskriverdata uten å måtte 
stoppe et kjøretøy. Dette vil gjøre at kon-
trollørene kan jobbe mer målrettet. Og 
enda mer pinpointe og velge ut de som 
man vet ikke har alt i orden. Samtidig vil 
de som har alt i orden, som faktisk er de 
fleste, kjøre uforstyrret videre, kommen-
terer Nygård. 

Nye regler trer i kraft til høsten
Videre understreker han viktigheten av å 
tydeliggjøre forbud mot manipulasjon av 
fartsskriver.

–  Det skal kunne ilegges bruksforbud 
ved manipulert, eller manglende farts-
skriver, og i mobilitetspakken er det også 
bestemt at fartsskriver skal kunne brukes 
til nye kontrollformål. Den skal blant an-
net registrere grensepasseringer og brukes 
til å kontrollere regler og arbeidstid for 
sjåfør, kabotasje og påse at utsending av 
sjåfør blir fulgt. Dette vil åpenbart være 
veldig nyttige virkemidler for å avdekke 
ulovlig transportvirksomhet, mener  
Nygård.  

Første skritt på veien har nå startet for 
å gjennomføre mobilitetspakken i norsk 
rett.

– Det vil bidra til å sikre et anstendig 
og trygt arbeidsliv i Norge, i tillegg til å 
bidra til like konkurransevilkår. Forskrif-
tene har vært på høring og vi planlegger 
at reglene skal tre i kraft i løpet av høsten, 
forteller Nygård.

– Viktigheten av mobilitetspakken 
har vært underkommunisert

ENIG: Jon-Ivar Nygård er enige med NLF-direktør,  
Geir A. Mo, om at viktigheten av mobilitetspakken  
for transportbransjen er underkommunisert.  
Foto: Elisabeth Nodland

MANGLER EKSTRA RESSURSER: Divisjonsdirektør i Statens 
vegvesen, Bodil Rønning Dreyer, bekreftet at det ikke er 
tilført ekstra ressurser for å kontrollere mer, som følge av 
mobilitetspakken. Foto: Elisabeth Nodland

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0
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Klimautslipp:

Sverige og Finland har i en 
årrekke ligget langt foran 
både Norge og Danmark i 
økte vekter og dimensjoner 
for å redusere transportbran-
sjens klimagassutslipp. Nå 
følger også danskene etter, 
mens Norge fremdeles står 
på stedet hvil. 

Økte vekter og dimensjoner for å redu-
sere klimaavtrykket er noe som er i tråd 
med Sveriges og Finlands unntak fra 
EU-direktivet om vekter og dimensjoner 
da de gikk inn i EU i 1996. 

– Danmark og Norge har forsiktig 
innført økte vekter og dimensjoner de 
senere årene, ikke på grunn av klima, 
men med frykt for nedbrytning av infra-
struktur og økte kostnader for veivedli-
kehold, forteller fagsjef i Norges Laste-
bileier-Forbund (NLF), Dag Nordvik.

Han forteller videre at Danmark også 
nå har innsett at å vente på at ulike mil-
jøvennlige teknologier er markedsmod-
ne, ikke medfører at de når sine klima-
mål i 2025 og 2030. 

Må ta grep for å nå klimamålene
I en pressemelding, fra det danske 
Transportministeriet, bekreftes det at de 

har innsett at de må ta økte kostnader for 
vei og veivedlikehold over statsbudsjettet 
for å nå målene. Den 24. juni i år orien-
terte de om at de har tatt en rekke be-
slutninger om økte vekter og dimensjo-
ner. 

 – NLFs medlemmer har i mange år 
jobbet for dette som en del av løsningen 
for å nå fremtidens klimamål, uten å nå 
frem hos veimyndigheter og politikere, 
bekrefter Nordvik.

Etter møter med tre tidligere samferd-
selsministere, fulgte NLF i januar opp 
med et brev til samferdselsministeren 21. 
mars. Statsråd, Jon Ivar Nygård, ga Veg-
direktoratet i oppdrag å svare på vår hen-
vendelse, noe som ble gjort i mai i år, hvor 
NLF fikk en kopi. 

– Her svarer vegdirektoratet at de er 
positive til å igangsette prosessen, og at 
de vil ta initiativ til videre oppfølging. 
Spørsmålet er om Samferdselsdeparte-
mentet gir Veidirektoratet de nødvendige 
ressursene til å samordne og iverksette det 
vi lenge har etterlyst, kommenterer Nord-
vik.

Miljøgevinst
For å understreke viktigheten av å øke 
vekter og dimensjoner, har NLF regnet 
ut hvilke miljøgevinster man får ved å øke 
totalvekten fra 50 til 54 tonn. 

Bakgrunnen for at man ønsker økte 
vekter og dimensjoner er enkel: Utstyr 
som brukes i dag skal fortsatt brukes i 
mange år fremover. Med økte vekter og 
dimensjoner er økning av aksellaster til 

dagens tillatte aksellaster noe som enkelt 
kan innføres ved å øke totalvekttabellene. 
Med dette vil den tunge godstransporten 
kunne få med seg mer last per tur.  

Får ned antall biler 
Med den fremskrevne økningen i god-
stransport på vei som i NTP er beregnet 
til inntil 15 prosent i 2030, sier det seg 
selv at med dagens regelverk vil vi få en 
tilsvarende økning i antall kjøretøy.  

–  Får man med seg mer gods for hver 
transport, kan man holde nede antall las-
tebiler på veiene. Dette er både trafikk-

BØR FØLGE ETTER: – Danmark 
har nå innsett at å vente på 
at ulike miljøvennlige 
teknologier er markedsmodne, 
ikke medfører at de når sine 
klimamål i 2025 og 2030. 
Norge bør følge etter mener 
fagsjef i NLF, Dag Nordvik. 
Foto: NLF

Danmark har vedtatt økte vekter o g dimensjoner – hva venter vi på?
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sikkert og miljøvennlig, og kan kanskje 
lette på utfordringene med rekrutteringen 
av sjåfører, forteller Nordvik. 

Han mener det er lett å kikke over til 
Sverige og Finland med de vekter og di-
mensjoner de har, men at man må være 
klar over at disse ikke er bundet av 
EU-direktiv 96/53 om vekter og dimen-
sjoner, slik Norge og Danmark er.  

– Dette gjør at all internasjonal trans-
port må følge direktivet, mens det på na-
sjonal transport finnes unntaksmulighe-
ter, noe som NLFs medlemmer mener 
kan utnyttes mer effektivt ved å revidere 

bruksforskriften med miljø for øyet. Dan-
mark er på god vei til å øke sine totalvek-
ter på mange vogntogkombinasjoner, 
mens vi henger etter, sier Nordvik. 

God miljøeffekt 
NLF har regnet på hvilke miljøeffekter 
som kan oppnås med økte vekter og  
dimensjoner. 

– Som nevnt er det å få ned antall tran- 
sporter på veien. Med 28 tonn totalvekt på 
3-akslet bil vil alle som kjører 24-meter/60 
tonn få mer vekt over på bilen, som igjen 
øker trafikksikkerheten. Miljøgevinsten er 

ca. 5 prosent redusert CO2-utslipp på bare 
bilen alene, per transportert tonn per kilo-
meter, sier Nordvik.  

Et lite eksempel er en steinindustribe-
drift i Midt-Norge med ett 6-akslet vogn-
tog, som ligger ved en 50-tonns vei.  

– De transporterer ut 15 000 tonn stein-
produkter i året. De kan, ved å øke total-
vekten fra 50 til 54 tonn, redusere sin 
transport til Østlandet med 60 turer tur/
retur per år, spare 3 600 liter diesel og 96 
tonn CO2-utslipp! I tillegg til å spare  
arbeidstimer og vedlikeholdskostnader, 
avslutter Nordvik. 

LANG KAMP: NLFs medlemmer har i mange år 
jobbet for å tillate økte vekter og dimensjoner 

som en del av løsningen for å nå fremtidens 
klimamål, uten å nå frem hos veimyndigheter 

og politikere. Foto: NLF

Danmark har vedtatt økte vekter o g dimensjoner – hva venter vi på?
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– Jeg ville inn i militæret for å kjøre buss, 
men siden jeg var under 20 da jeg startet 
i forsvaret, endte jeg opp med å ta laste-
bilsertifikat i stedet for. Så fant jeg ut at 
det egentlig var ganske kult å kjøre gam-
mel Scania med dobbel clutch, forteller 
Ludvigsen.

Usikker på mulighetene
Videre var han litt mer usikker på hva han 
skulle gjøre da han var ferdig med militær-
tjenesten, men så fikk han en idé. 

– Det skal sies at det ikke var veldig mye 
informasjon om hvilke muligheter man 
hadde etter å ha tatt lastebilsertifikat, men 
jeg hadde diskutert det med andre jeg tok 
førstegangstjenesten med. Jeg bestemte meg 
derfor for å ringe det lokale opplæringskon-
toret for å se på mulighetene jeg hadde der. 
Da ble jeg satt rett i kontakt med den lære-
bedriften jeg er nå i dag, forteller han.

Han understreker at det store hinderet 
når man kommer ut av forsvaret i dag, er 
at man selv må stå for å ta YSK-kurs.

– Dette er både dyrt og det tar tid og jeg 
tror absolutt at det kan virke skremmende 
for mange av de som dimmer fra tjenesten, 
mener Ludvigsen.

Variert arbeidsdag
Noe av det den unge lastebilsjåføren liker 
med yrket er at det er en variert arbeids-
dag. Han har flere ulike oppdrag og 
en variert rute rundt om i lan-
det. 

– Det er også en mer 
sosial jobb enn det 
kanskje mange tror. 
Den siste tiden har 
jeg drevet mye 
med nettdistri-
busjon. Det er 
en type arbeid 
hvor man har 
mange å snakke 
med. Gjennom 
dette arbeidet har 
jeg blitt kjent med 
mange forskjellige 
mennesker, og det 
trives jeg veldig godt 
med, sier Ludvigsen.

Videre på listen har han 
kjørt en del kontainerbil, i tillegg 
til å farte hele landet rundt.

–  Nå nylig var jeg over i Stavanger med 
kontainerbil. På den måten får jeg mulig-

REKRUTTERING

– Ganske kult 
å kjøre gammel 
Scania med 
dobbel clutch 
Emil Romsdal Ludvigsen (21) tok lastebilsertifikat i  
militæret. Det har han ikke angret på. Nå kjører han for 
Nesstra kran og spesialtransport, og trives med en travel  
og variert hverdag på veien.

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no – CHRISTOPHER STERNEFALK cs@lastebil.no0

TÅLMODIG: Emil Romsdal Ludvigsen understreker at det 
er ekstremt viktig å være tålmodig og vise varsomhet på 
veien for å unngå ulykker.
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heten til å reise og se store deler av Norge 
gjennom jobben, påpeker Ludvigsen.

Man må også være løsningsori-
entert dersom man skal være 
en god yrkessjåfør.

– Jeg hadde et opp-
drag nå nylig hvor vi 
hentet en safe. Da 
måtte vi virkelig 
bruke hodet når det 
kom til hvordan vi 
skulle få flyttet den 
på grunn av den 
enorme vekten. Dette 
er også en av tingene jeg 
også liker veldig godt med 
jobben. Vi får daglig utfor-
dringer hvor vi må bruke hodet, så det 
er langt fra bare kjøring det går i, forteller 
Ludvigsen.  

Han forteller videre at jobben inne-

bærer alt fra å være lastebilsjåfør, kranfø-
rer, truckfører og ikke minst servicemed-

arbeider.  
– For alle som ønsker seg 
en variert hverdag, kan 

dette absolutt være 
bransjen for dem, me-
ner Ludvigsen.

– Tålmodighet er 
viktig
Den unge sjåføren 

mener at det å ha tål-
modighet er en veldig 

viktig del av det å være 
yrkessjåfør.

– I denne jobben må man ha 
fullt fokus, bruke hodet og være for-

siktig. Det kan være mange hindringer på 
veien, så det er ikke alltid bare å ta full 
gass å dra av gårde. Dette er spesielt når 

man jobber inne i Oslo og storbyer, som 
jeg driver med innimellom. Som lastebil-
sjåfør er det ekstremt viktig å vise var-
somhet på veien for å unngå ulykker, 
forklarer Ludvigsen.

Utover det, tror han at en jobb som yr-
kessjåfør vil passe for de aller fleste som 
er glad i å være på veien og kjøre. 

– Er man glad i folk og det sosiale, kan 
man med fordel kjøre distribusjon. Der-
som man ikke er så glad i det sosiale og 
kanskje trives best alene, kan man blant 
annet kjøre kontainerbil. Dette er nok en 
god ting med transportnæringen, at det 
finnes så mange forskjellige muligheter. 
Her er det en enorm fleksibilitet i hvordan 
man ønsker å legge opp sin egen arbeids-
dag og hva man faktisk vil jobbe med, sier 
Ludvigsen.

Mye ansvar
Som lastebilsjåfør ser man mye, og det er 
mange uforutsette hendelser som kan 
oppstå.

– Man må være oppmerksom hele ti-
den, for det skjer hele tiden ting på veien. 
Det er nok kanskje andre bilister jeg er 
mest ukomfortabel med i dette yrket. 
Spesielt når bilister slenger seg ut i blind-
sonen til lastebilen. I tillegg er det et 
komplisert yrke når man tenker på alle 
reglene en yrkessjåfør er underlagt. Det 
er mye man må ha kontroll på, hvis ikke, 
kan det raskt koster penger å dra på jobb. 
Dette går likevel tilbake på det positive, 
ved at man faktisk til dels er sin egen sjef, 
noe som også gjør at man har et stort an-
svar, sier Ludvigsen.

Flere muligheter 
Dersom man først er blitt utdannet yrkes-
sjåfør, er det også mange flere muligheter.

 –  Man kan velge å starte egen bedrift, 
eller fortsette i samme selskap om man 
finner en god arbeidsgiver. Videre kan 
man også bli trafikkleder om man vil det, 
og det er også mange andre muligheter ut 
fra det å starte som yrkessjåfør. Det kom-
mer derfor rett og slett an på hva du selv 
gjør ut av det, siden det finnes såpass 
mange muligheter innen det å drive 
med transport og logistikk, avslutter 
Ludvigsen. 

REKRUTTERING

– Å være yrkessjåfør  
er en mer sosial jobb  

enn det mange  
kanskje tror.

MANGE MULIGHETER: – Det som er så bra med 
transportnæringen, er at det finnes så mange forskjellige 
muligheter, mener Emil Romsdal Ludvigsen.



Dødsulykke på nye E18:

Den 29. mai 2020 skjedde 
det en tragisk ulykke langs 
nye E18 ved Arendal, hvor  
en lastebilsjåfør omkom. 
Rapporten fra Statens  
havarikommisjon er nå klar.

I rapporten blir det henvist til ulykken som 
oppstod da føreren av et vogntog ble på-
kjørt av en personbil på nye E18 ved Aren-
dal. Veiskulderen var ikke tilstrekkelig 
bred til at vogntoget i sin helhet kunne 
plasseres utenfor veibanen. Føreren gikk ut 
av kjøretøyet for å feste lastestroppen bak 
på semitraileren. Dette medførte at han 
ble stående ute i veibanen på vogntogets 
venstre side. Kort tid etter ble føreren på-
kjørt av en personbil, og omkom av skade-
ne han ble påført. 

Vogntogføreren varslet ikke VTS eller 
andre etter at han stanset på utsiden av 
Torsbuåstunnelen. 

Undersøkelsen har vist at personbilføre-
rens situasjonsforståelse rett før påkjørse-
len var at det stod et forlatt vogntog på 
veiskulderen, og at det var tilstrekkelig 
plass til å passere i høyre felt. Vogntogfø-
reren stod i skyggen av semitraileren, 
og nær lasteplanet. På avstand 
kan det ha vært krevende 
for personbilføreren å se 
at det stod en person 
langs vogntoget.

Cruisekontroll og 
autostyring 
Undersøkelsen har vi-
dere vist at personbilens 
adaptive cruisekontroll og 
autostyring var aktivert på 
ulykkestidspunktet. Disse fører-
støttesystemene var ikke konstruert for å 
oppdage konflikt med en person i kjøre-
banen, eller iverksette automatisk nød-
bremsing eller en unnamanøver i situasjo-
nen som oppstod. 

Statens havarikommisjon (SHK) mener 

at føreren har vært mindre engasjert i kjø-
reprosessen på grunn av bruken av fører-
støttesystemene i personbilen, i kombina-
sjon med veiutformingen.

Ikke tilstrekkelig trafikksikkerhet
SHK konkluderer med at utilstrekkelig 
bredde på veiskulderen, samt manglende 

havarilommer og varsling, var de 
viktigste faktorene som med-

virket til at ulykken inn-
traff. Undersøkelsen har 

vist at trafikksikkerhe-
ten ikke ble tilstrekke-
lig ivaretatt av Statens 
vegvesen og Nye Veier 
ved prosjektering og 

bygging av veistrek-
ningen.
Statens havarikommi-

sjon tilrår at Statens vegve-
sen reviderer krav i Vegnormal 

N100 «Veg- og gateutforming» knyttet til 
redusering av skulderbredde til å omfatte 
krav til dokumentasjon av avbøtende til-
tak og den risikoreduserende effekten av 
disse, dersom smale firefelts motorveier 
tillates.

Har en jobb å gjøre
– Først og fremst er det en forferdelig ulyk-
ke som vi helst skulle vært foruten. Årsa-
ken til ulykken viser at vi har et stykke å 
gå, for å få ut informasjon om hvordan 
man skal opptre ved uventet trafikkstans, 
mener regionsjef i Norges Lastebil- 
eier-Forbund (NLF), Reidar Retterholt.

Han mener at flere nå må på banen. 
Spesielt Statens vegvesen og politiet, i til-
legg til NLF, må jobbe for å få spredt slik 
viktig informasjon.

NLF har allerede startet arbeidet med 
en mer utfyllende rutinebeskrivelse ved 
uforutsett stans på veier. Myndighetene er 
også på saken, og ser på førerstøtte-
systemene og andre distraksjoner som tar 
bort fokus fra vei og trafikkforhold.

Firefelts veier er i utgangspunktet 
tryggest
Videre peker Retterholt på at man ikke må 
slutte å bygge smale firefelts motorveier. 

– Problemet er ikke veien i seg selv, men 
det er en forutsetning at det er nok hava-
rilommer og at alle bilførere vet hvordan 
de skal opptre ved trafikkstans, sier  
Retterholt.  

Mangel på havarilomme fø rte til dødsulykke

– Problemet er 
ikke veien i seg selv, 
men mangelen på  

havarilommer. 

TRAGISK ULYKKE: Føreren av vogntoget ble stående delvis i veibanen som følge av smal veiskulder. Foto: illustrasjons-
foto fra SHK.

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0
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Han viser også til god statistikk som 
viser at smal firefelts motorvei har redusert 
antall dødsulykker langs veiene.

– Mellom Grimstad og Kristiansand har 
det i lang tid vært smal firefeltsvei. Den ble 
åpnet i 2009, og det er 100 kilometer/t på 
denne veistrekningen. Statistikken viser at 
det i de ti siste årene, før den nye veien 
mellom Kristiansand og Grimstad ble åp-
net, var det 14 dødsulykker. De ti årene 
etter at firefeltsveien ble åpnet, ble én per-
son drept, forklarer Retterholt.

Kampanje
NLF har startet arbeidet med en informa-
sjonskampanje rettet mot yrkessjåfører 
med søkelys på varsling av Vegtrafikksen-
tralen (VTS) ved stans på høyhastighets 
motorvei der kjøretøyet ikke har mulighet 
til å komme helt ut av veibanen.

– Det er viktig at slik informasjon kom-
muniseres ut bredt. Får man bilstans på 
veier med smale veiskuldre, eller smal fire-
feltsvei er det beste å komme seg til en 
havarilomme, kontakte VTS og holde seg 
i bilen til det er trygt, forteller Retterholt.  

Mange gode hjelpemidler
Regionsjefen peker videre på at teknologi-
en heldigvis er med oss, og ved å benytte 
seg av den i større grad, kan det føre til at 
liv blir spart.

– I dag er det mange digitale veiskilt 
langs de store motorveiene. Dersom noen 
skulle få trafikkstans og kjører ut på  
veiskulderen, har teknologien kommet så 
langt at det er mulig at fartsgrenseskiltene 
kan justere ned fartsgrensen automatisk 
når slike hendelser oppstår, forklarer  
Retterholt. 

Mangel på havarilomme fø rte til dødsulykke

SPESIALISTER 
PÅ PRODUKTER 
FOR TYNGRE 
KJØRETØY

BESØK OSS PÅ AUTOMESSEN
28/9 – 1/10 I LILLESTRØM

VALVOLINE OIL AS
Industriveien 27B
2020 Skedsmokorset
Tlf. 64 83 52 00
www.valvoline.no

MARIUS KIRKEBYE
Key Account Manager 
Kommersiell transport & anlegg
marius.kirkebye@valvoline.no
Tlf. 936 58 868

FAKTA:

SHK fremmer fem sikkerhetstilrådin-
ger til organisasjoner og myndigheter 
som følge av denne undersøkelsen. I 
tillegg ønsker Havarikommisjonen å 
påpeke følgende læringspunkter til 
trafikanter:

•  Ved trafikkfarlige situasjoner, som bil-
stans langs motorvei, skal du ringe 
Vegtrafikksentralen (VTS) på telefon-
nummer 175. 

•  Når du ser et kjøretøy som har stoppet 
langs motorveien, sørg for å legge inn 
sikkerhetsmarginer ved å passere i 
venstre kjørefelt hvis mulig. 

•  Selv om du benytter bilens førerstøtte-
systemer, er det ditt ansvar å være år-
våken, kjøre trygt og til enhver tid ha 
kontroll over kjøretøyet.
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Festival:

På festivalområdet var det stilt ut feite 
sportsbiler, kule veteranbiler, MC-er, am-
car og lastebiler i lange rekker. Lysene fra 
lastebilene gav en ekstra stemning på  
festivalområde, spesielt om kveldene. 

«Rock-on» fra første dag
Årets artistliste var lang. Hagle var først 
ut. De leverte en pangstart med mye pyro 
og bra musikk fra festivalscenen. De har 
bl.a. flere av sine låter med i den popu- 
lære serien Rådebank. 

Inn på scenen kom også Turbo-Kent og 
spilte sin mest populære låt #Turboelle 
sammen med Hagle. Dette hadde de 
gjort tidligere, men det var en kul «sur-
prise» for publikum. Det ble også god 
konsertstemning med Soppgirobygget 
med låten «kjøpe hele Sverige». Med 
Jonny Bee på toppen, ble det «rock-on» 
fra første dag. Det var tett konsertpro-
gram fredag og lørdag kveld, med artister 
som Vossarebell og Stavangerkameratene 
for å nevne noen. I tillegg var det bilopp-

Svidd gummi 
og stemning på 
topp i Førde
Den 4.-6. august gikk Trøkk ǹ truck (TNT) i Førde av 
stabelen. Her var det god stemning og festivalområdet ble  
fylt til randen av feststemte festivaldeltakere. 

HEIDI RUDAA hr@lastebil.no0

TETT PROGRAM: Det ble mye bra musikk og god stemning under TNT konsertene. Foto: Kjell Olafsrud TIK-TOK STJERNE: Flere fikk tatt en selfie med Tik-Tok stjernen, Simon!          Foto: Heidi Rudaa
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visning på Elvetorget i sentrum med dun-
drende musikk og litt helsprøe oppvis-
ninger på festivalområdet med lukt av 
brent gummi og høy faktor på burning. 
Kjøreevne og kontroll på de store kjøre-
tøyene var imponerende. 

NLFs rekrutteringsstand 
NLF stilte med seks personer på 

rekrutteringsstand på TNT 
sammen med opplærings-

kontoret i Førde. I det 
blå NLF-teltet var 

det konkurranse 
med radiostyrt 
bil for de minste 
og utenfor tel-
tet var det 
kjettingkon-
kurranse for 
de som var 
større. 

Det ble ser-

vert nystekte vafler med syltetøy hele 
dagen, og stemningen var veldig bra. Tik-
Tok-stjernen, Simon demonstrerte kjet-
tingpålegging, mens Turbo Kent`n var litt 
ute av trening og brukte 56 sek. Filmen 
ligger på TIKTOK @turbokent69 #NLF. 
Det var flere som klarte slå tiden hans. 
De beste tidene ble 25 sek, 27 sek og 34 
sek. 

Simon var også konferansier og kåret 
1., 2. og 3. plass med fine premier i begge 
konkurransene. TikTok-Simon som Tur-
bo Kent #turboelle, fikk nesten 1 million 
visninger på de tik-tok filmene han la ut 
under TNT-dagene i Førde 2022. På 
tross av litt regnvær, ble det også masse 
besøk på rekrutteringsstanden.  

Sett av 10.-12. august 2023 til nye 
TNT-dager i Førde
Neste TNT i Førde blir den 10.-12. au-
gust 2023. Dette er et arrangement, som 
bare øker og øker i omfang. Større vil det 
også bli for Simon har en vill idé til neste 
år. Sett derfor av helgen for hele gjengen 
i TNT i Førde har virkelig gjort en kjem-
pejobb. Dette ble en folkefest med mye 
moro og stolthet. 

Vi takker for et flott TNT-arrangement 
i Førde!

BEUNDRENDE BLIKK: Liten tvil om hva denne karen skal 
bli om noen år og jentene var allerede beundrende i 
blikket. Foto: Kjell Olafsrud

LITT AV ET FESTIVALOMRÅDE: tommel opp for masse flotte 
biler. Foto: Kjell Olafsrud

TIK-TOK STJERNE: Flere fikk tatt en selfie med Tik-Tok stjernen, Simon!          Foto: Heidi Rudaa

RASK: Nye rekorder for 
kjettingpålegging ble satt. Foto: 

Kjell Olafsrud

POPULÆRT: radiostyrte biler var populært for alle aldre. 
Foto: Kjell Olafsrud

FLOTTE LYS: Kveldsstemning fra TNT. Foto: Kjell Olafsrud



Vi fikk nylig en god prat med Bjarne En-
gen, som hadde innlagt pause på Hjellebøl, 
på vei til Halden med et stort og tungt 

tømmerlass. Han valgte samme yrke som 
sin far. En krevende jobb og lange dager 
med full konsentrasjon, presisjon - og fer-

dighetskjøring. Interessen for tømmerbilen 
hjemme kom tidlig i oppveksten blant fire 
brødre, og alle ble yrkessjåfører. De andre 
ble mest hekta på buss. 

Riktig valg
For Bjarne var tømmertransport uten tvil 
det riktige valget, og den skal tidlig krø-
kes, som god krok skal bli. Allerede som 
13-åring ble han fars hjelpegutt, og med 
god erfaring, sørget far for opplæring. Og 
Bjarne tok sine første turer med tømmer-

Tømmertransport:

Mil etter mil i tøm merbil
Bjørkelangen: Bjarne Engen (78) vokste opp med tømmer-
transport, ble fars hjelpegutt for 65 år siden og kjøpte egen 
lastebil allerede i 1965. Nylig startet han nedtrapping av sitt 
hektisk liv som trailersjåfør.

BODIL STIGEN DAMMERUD0
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lass uten førerkort. Det kriblet for mye i 
kroppen til å vente.

–  Jeg skulle ta førerkort på 18-årsdagen 
den 3. september. Uheldigvis var den 
dagen på en søndag, men dagen etter 
kjørte jeg lovlig i trafikken, sier Bjarne og 
ler godt. 

Fantastisk utvikling
Allerede i 1965, snaue 22 år gammel, 
kjøpte Bjarne sin egen lastebil. En Mer-
cedes 1113 med 130 HK, som ble produ-

sert året før. Han oppsummerer en fan-
tastisk utvikling, fra å være to mann for 
lessing av tunge tømmerstokker og så 
videre. I dag med bakmontert kran, tar 
det kun 5-10 minutter å lesse av ett tøm-
merlass!

– Tror jeg betalte 60.000 kroner for den 
første bilen med en akslet henger for 15 
tonn. Den vinteren var veldig kald, på det 
meste 43 minusgrader, og for-
ferdelige snømengder. Jeg 
kjørte bakhon fra 
Gåsviksaga på Setskog 
til Moss og Halden, 
forteller 78-åringen.

På den tida var 
tømmerkjøring bare 
på vinteren. 

–  De ti første åre-
ne forsynte jeg hele 
Sør-Norge, Bergen og 
Ålesund med impregnerte 
(tjærekokte) lysstolper. Det ble 
omlag 120 mil tur/retur til Vestlan-
det to turer i uka. Jeg sov i bilen og ingen 
god komfort med liten avstand mellom 
sjåfør og passasjersete. Prisen for langt-
ransport til Vestlandet var den gang 
1.200 kroner. Helt vanvittig lavt. Tross 
alt bedre med 300 kroner fra Setskog til 
Halden, men den veien er tungkjørt, og 
tømmerkjøring gir generelt ikke stor av-
kastning, sier han videre.

Kjøreregler for tømmerkjøring
– Møtende tømmerbiler uten lass må 
vike. Den regelen er klinkende klar. El-
lers står bedre veier høyt på ønskelista. 
For de som ikke veit hva det dreier seg 
om, er de velkommen til en prøvetur. 
Tror de får aha-opplevelse på hvordan 
tunge lass med boggihenger krenker, 
eller vagger i trafikken, sier Bjarne tan-
kefullt. 

Kostbart
Det blir også kostbart med tunge lass på 
dårlige veier. Investering i ny bil etter 
fem år er ikke uvanlig. 

Han skal nå kjøre videre til Halden i 
en 2010-modell Mercedes Actros med 
630 HK og totalvekt på 60 tonn! Det er 
en humørfylt tømmerkjører med ekte 
hølandsdialekt, og latteren sitter løst hos 
Bjarne Engen. Med mange timer alene 
i fart, lytter han ofte til musikk, og når 
livet ikke handler om tømmerkjøring, 
oppsummerer han åtte personbiler. Den 
første kjøpte han som 18-åring. En ame-
rikansk Pontiac fra 1949 for 2.000 kro-
ner.

– Jeg er harm på meg sjøl fordi jeg vra-
ka den bilen! 

Videre kjøpte han Mercedes, Ford, 
Open, Peugeot, Audi og de to siste ble 
Mercedes, og hver sommer kjører Bjarne 

en tur til Lofoten med broren sin, 
Jan-Erik. En årlig fisketur 

han ser fram til.

Vokalist
Vi nevner også mu-
sikalske interesser 
som lader «batterie-
ne». Han har stilt 
opp som vokalist og 

spilt til dans, var aktiv 
i visegruppe. Men på 

grunn av en hørselsskade, 
har Bjarne dessverre sluttet 

med musikken. Fra guttedagene 
var han aktiv i skolekorpset med den 
største tuba’n!

– Det tunge instrumentet ødela man-
ge skjorter, avslutter Bjarne Engen med 
en god latter og legger til: 

– Nå kjører jeg mest ved, sørger for å 
holde folk varme om vinteren og stiller 
opp som tømmerkjører ved behov. Det-
te holder meg i form som pensjonist.

Mil etter mil i tøm merbil Allerede i 1965, 
snaue 22 år gammel 

kjøpte Bjarne sin  
egen lastebil

GLAD I Å KJØRE: Sjåføren ved sin 2010-modell Mercedes 
Actros med 630 HK, totalvekt 60 tonn.  Bjarne Engen får 
sin daglige trim opp og ned fra førerhytta, og må være 
litt «apekatt» opp til tømmerkrana. Foto: Bodil Stigen 
Dammerud

31NLF-MAGASINET 2022 • NR 5



32 NLF-MAGASINET 2022 • NR 5

Norges Lastebileier- 
Forbund, NHO Transport 
og SOTIN sparker i gang 
«Følg drømmen – ikke 
strømmen»-turnéen i  
september. I løpet av 3 uker 
kommer vi til å gjennomføre  
ca. 40 arrangementer på 
ulike steder i Norge.

Ferske undersøkelser viser at det er behov 
for minst 2500 nye sjåfører hvert år frem 
mot 2030. For å vise frem yrket og utdan-
ningsmulighetene til landets ungdom-
mer, arrangerer NLF med 
sine samarbeidspartnere 
den landsdekkende 
turnéen: Følg 
drømmen ikke 
strømmen 2022.

– Det er veldig 
fint å se så man-
ge opplærings-
kontorer fra nord 
til sør i og utenfor 
SOTIN gå sammen 
med oss i Norges 
Lastebileier-Forbund og 
NHO Transport om å arran-
gere denne turnéen. Det er en fantastisk 
plattform for både rekruttering av neste 
generasjon yrkessjåfører uavhengig om 
det skal være til godstransport eller per-
sontransport. I tillegg er det også viktig 
også for omdømmebygging og bedre for-
ståelse for bransjen og hva det vil si å være 
yrkessjåfør og rollen dem har i samfun-
net, sier NLFs prosjektleder for rekrutte-
ring, Christopher Sternefalk. 

Nå ser han frem til rundt 40 fantastiske 
turnéstopp hvor mange unge 
kan finne veien inn til yrkeslivet. 

REKRUTTERING

Setter rekruttering av yrke ssjåfører på Norgeskartet

Vi har tro på at  
mellom 7000–8000 
ungdommer vil delta.

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0
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Setter rekruttering av yrke ssjåfører på Norgeskartet

ØSTLANDET 1: 
5. Fredrikstad Glemmen vgs.
8. Jessheim Jessheim vgs.
9. Oslo Etterstad avd Ullevål

NORD-NORGE
5.  Kirkenes Hesseng vgs.
6.  Vadsø Vadsø vgs.
7.  Hammerfest Hammerfest vgs.
8.  Alta Alta vgs.
9.  Tromsø Ishavsbyen vgs.
12.  Sortland Under planlegging
13.  Svolvær Svolvær vgs.
14. Fauske Fauske vgs.
15.  Mo i Rana/
 Namsos Polarsirkelen vgs.
16.  Stjørdal Ole Vig vgs.

VESTLANDET:
12. Kristiansund Kristiansund vgs.
13. Molde Romsdal vgs.
14. Ålesund Borgund vgs.
15. Stryn Stryn vgs.
16. Sogndal Sogndal vgs.

VESTLANDET:
19. Førde Førde vgs.
20. Os Os vgs.
21. Haugesund Haugaland vgs.
22. Sauda Sauda vgs.
23. Stavanger Bryne vgs.
24. Stavanger Under planlegging

ØSTLANDET 2
12.  Trondheim Charlottenlund vgs.
13.  Tynset Tynset vgs.
14.  Otta Nord Gudbr.dal vgs.
15.  Lillehammer Lillehammer vgs. 
16.  Gjøvik Under planlegging
19.  Våler Under planlegging
20.  Hamar KATTA
21.  Brumunddal Ringsaker vgs.

VIKEN VEST, VESTFOLD,  
TELEMARK OG SØRLANDET
19. Drammen Åssiden vgs.
20. Skien Skogmo vgs.
21. Arendal Sam Eyde vgs.
23. Sandefjord Volmax Borgeskogen

DATO STED VGS DATO STED VGS
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Skoleelever ønskes velkommen
Turneen kjøres med én buss og to laste-
biler og i løpet av tre uker vil det bli ar-
rangert rundt 40 arrangementer på ulike 
steder i Norge, der skoleelever ønskes 
velkommen til å lære mer om de 
mange mulighetene som 
finnes i transportbran-
sjen. 

–  Da «Følg drøm-
men – ikke strøm-
men» ble arrangert 
for første gang i 
2019 opplevde vi 
en fantastisk re-
spons fra skoler, 
ungdommer og be-
drifter. I fjor besøkte vi 
33 ulike steder og møtte 
anslagsvis 5000 mulige yrkes-
sjåfører. I tillegg bidro turneen til po-
sitiv omtale av bransjen og sjåføryrket 
gjennom tallrike oppslag i media, fortel-
ler rådgiver i NLF, Heidi Rudaa. 

9,7 millioner visninger på TikTok
Da 2021-tunéen startet den 10.oktober 
ble  #bliyrkessjåfør på TikTok lansert. I 

skrivende stund har denne emneknaggen 
hatt 9,7 millioner visninger! I år ønsker 
NLF å gjenskape og forsterke dette. 

Det hele starter med KICK OFF i Kir-
kenes og Fredrikstad mandag 5.septem-

ber. Representanter fra bransjen, 
videregående skoler, opplæ-

ringskontorer og lære- 
bedrifter vil være delta-

kere på de lokale ar-
rangementene. 

–  Vi har tro på at 
mellom 7000 - 8000 
ungdommer vil få 
muligheten til å tref-

fe oss i løpet av tre 
hektiske uker fra nord 

til sør, sier Rudaa. 
Det hele avsluttes med 

ankomst ved Sørlandshallen i 
Kristiansand mandag den 26. septem-

ber, der YrkesNM arrangeres 27. – 29.
september. 

Fremtidige sikre arbeidsplasser
Hele målet er å rette oppmerksomheten 
rundt rekruttering av yrkessjåfører og 
spesielt opp mot ungdommer. 

– Alle prognoser viser at behovet for 
landbaserte transporttjenester innen både 
gods og persontransport vil øke de kom-
mende årene. Foruten behovet for nye 
sjåfører, byr næringen på en spennende og 
fremtidsrettet arbeidsplass som vi ønsker 
å belyse før ungdommen gjør sine studi-
evalg, sier Rudaa. 

Opplæringskontorer, som er medlem i 
SOTIN, har hatt læreplassgaranti i Yr-
kessjåførfaget siden 2019, og bransjen 
tilbyr således også gode utsikter for fast 
jobb. Vi ønsker at flere velger en yrkesfag-
lig utdanningsvei. 

Frem mot 2030 vil NLFs medlemsbe-
drifter alene trenge 15.000 nye lastebil-
sjåfører for å opprettholde sin markedsan-
del. For å sikre at vi dekker inn dette 
behovet, må alle trekke i samme retning, 
sier administrerende direktør i NLF, Geir 
A. Mo. 

NHO Transport har dokumentert et 
rekrutteringsbehov på 1000 bussjåfører 
hvert år frem mot 2030. 

For å nå målet er bransjen derfor avhen-
gig av å være tett på ungdommen og for-
midle de fantastiske mulighetene som 
finnes i yrkessjåførfaget.

– Det er veldig fint å se  
at så mange opplæringskontorer 

går sammen med oss i NLF 
og NHO Transport om 

å arrangere denne 
turnéen.
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Tønseth Maskin AS:

Begynte med én traktor og 
endte opp med seks las tebiler
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Den unge yrkessjåføren er oppvokst på 
gård i Løten. Der startet han tidlig med 
å kjøre traktor for å hjelpe til med gårds-
driften. 

– Med det samme jeg var ferdig på vi-
deregående, begynte jeg med oppdrag 
hvor jeg kjørte for Jansberg. Det innebar 
mye leiekjøring innen landbruk. Det be-
gynte med en traktor, men ettersom mar-
kedet fortsatte å vokse, ble det etter hver 
flere av dem. Til slutt hadde jeg seks styk-
ker. Jeg inngikk etter hvert en avtale med 
kjøring for M. Dobloug, som hadde ram-
meavtale med Løten kommune. Dem har 
jeg kjørt for i ti år, forteller Tønseth. 

Kjøpte egen lastebil og tok lappen
Ettersom tiden gikk ble det stadig større 
distanser og kjøring på riksvei. Behovet 
for en lastebil presset seg frem.

– Utviklingen den siste tiden er at mye 
av det som før ble gjort med traktor, nå 
blir gjort med biler. Den første bilen kom 

derfor på plass i 2018, og siden den 
gang har bilparken bare økt, 

forteller Tønseth. 
Den 31. juni hentet 
Per Tønseth sin split-

ter nye tippbil fra 
l e v e r a n d ø r e n 
MAN, og det 
ble den sjette 
bilen han 
skaffet seg på 
fire år.  

I 2018 ble 
selskapet om-

gjort fra et enkeltmannsforetak til et AS, 
og oppdragene fortsatte å være leiekjøring 
og timeskjøring med bil og traktor, i til-
legg til at han har to gravemaskiner. 

– Det er derfor to ulike markeder jeg 
operere i, landbruk og anlegg. Det er en 
fin kombinasjon å kunne levere begge de-
ler, forteller Tønseth. 

Spanderte lastebilsertifikat 
2018 var også det året da han fikk sin al-
ler første ansatte i selskapet. Sjåføren hen-
tet han inn fra NAV, og det var en person 
som skulle ut i arbeidstrening etter et par 
år ute av arbeidslivet. 

– Man har hørt mye negativt om NAV, 
men min opplevelse har bare vært positiv. 
Jeg tok inn en person, som allerede hadde 
lastebilsertifikat. De første seks månede-
ne var han på arbeidstrening, men deret-
ter gikk han rett over til vanlig lønnet 
arbeid hos meg. Det har fungert utmer-
ket. Han jobber fremdeles for meg, for-
teller Tønseth, som mener at det er viktig 
å kunne gi folk, som av en eller annen 
grunn har havnet utenfor arbeidslivet, en 
ny sjanse. 

I dag har Tønseth tre ansatte i AS-et 
og i tillegg leier han inn fire sjåfører fra 
Hedmarken landbrukstjenester. 

– Jeg har ikke hatt lærlinger, men jeg 
har kostet på meg sertifikat på en av mine 
ansatte. Han kjørte traktor for meg i star-
ten, men ble etter hvert interessert i å ta 
lastebilsertifikat. Når en har hatt en per-
son såpass lenge, vet man at det vil fun-
gere bra videre. Da er det verdt å betale 
for et slikt sertifikat. Vi er et solid firma, 
og hadde muligheten. Han gikk derfor fra 
å kjøre traktor til å kjøre bil, og det har 
jeg ikke angret på, forteller Tønseth. 

– Kan bli utfordrende på sikt
Mangelen på yrkessjåfører er et 
reelt problem, og det kan ut-

Begynte med én traktor og 
endte opp med seks las tebiler

Per Tønseth (31) begynte etter videregående med å 
ta oppdrag med traktor. Siden den gang har han etablert 
eget selskap og vokst i takt med markedet. Han har 
kommet seg gjennom både en pandemi og galopperende 
dieselpriser. 

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0

FLOTT BIL: Den  
31. juni hentet Per 

Tønseth sin splitter 
nye tippbil fra 

leverandøren MAN, og det 
ble den sjette bilen han 

skaffet seg på fire år.  
Foto: Per Tønseth

HOBBY: For Per Tønseth er det å kjøre 
lastebil en hobby og en livsstil. Foto: 

Elisabeth Nodland
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Tønseth Maskin AS:

vikle seg til å bli et samfunnsproblem, 
dersom det ikke tas grep. Foreløpig har 
ikke Tønseth hatt problemer med å finne 
sjåfører, men han innser at det i fremtiden 
kan bli utfordrende. 

–  Jeg har aldri kjøpt meg en bil uten å 
ha sjåfør. Dette har jeg skaffet meg i for-
kant. Det har vært en vekst i firmaet, og 
på sikt kan det kanskje bli en større ut-
fordring med å finne god arbeidskraft.  
Dersom en av mine ansatte pensjonerer 
seg eller hvis noen skulle slutte, da kan 
det trolig bli vanskelig å erstatte dem, 
mener Tønseth.  

Han er mer usikker på hvorfor det er så 
vanskelig å rekruttere nye til yrket. 

– Det jeg kan tenke meg er at det kan-
skje kan virke skummelt og vanskelig å ta 
førerkortet på lastebil. Teorien er lang og 
krevende, og ved siden av at det er dyrt, 
trenger man mange kjøretimer og tre-
ning. Når man først har tatt lappen, må 
man også jevnlig gjennom YSK-kurs  
(yrkessjåførkompetanse), som også tar 
tid, sier Tønseth.

Selv tok han lastebilsertifikat for to år 
siden samtidig som han jobbet. Det tok 
derfor ett år å komme seg gjennom. 

Sosialt
Tønseth peker også på at 
mange kanskje tror at 
det er en lite sosial jobb 
å være lastebilsjåfør. 

– Det kan bidra til 
at man kanskje ikke 
ønsker å jobbe i det 
yrket. Det handler 
nok mer om at man 
ikke vet hvilke mulig-
heter som ligger i yrket. 
Jeg kjører en del tippbil-
kjøringen og det er et veldig 
sosialt yrke. Vi kjører på anlegg og 
der treffer vi anleggsleder, gravemaskin-
førere og grunnarbeidere. Vi tar ofte små 
pauser og lunsj i samme brakke når det 
passer seg slik, forklarer Tønseth.

Han synes derfor det er viktig å infor-
mere om de ulike grenene innen bransjen.

– Kjører jeg vanlig lastebil, er det litt 
mer enn «alenearbeid». Da snakker jeg 
med kollegaer på telefon, så sånn sett er 
det ikke slik at man ikke prater med noen 
i løpet av arbeidsdagen, forklarer Tøn-
seth.

100.000 kroner mer i diesel per bil
Tønseth Maskin har absolutt merket at 
det har vært unntakstilstander i landet og 
verden for øvrig. 

– Korona var ingen ting i for-
hold til det dieselkrisen dro 

med seg. Jeg har regnet 
litt på det, og økningen 

i dieselprisen betyr 
omtrent 100.000 
kroner mer per bil i 
året. Det er ikke 
ubetydelig, sier Tøn-
seth. 

Han bekrefter at de 
har klart å få noe kom-

pensasjon, men at det er 
langt fra den prisen de bør ha 

for å dekke inn prisøkningen. 
– Det er ikke like lett å få endret lengre 

kontrakter og rammeavtaler over natta. 
Selvsagt kunne jeg ha økt timeprisen med 
250 kroner på fakturaen, men da ville det 
samtidig bli den siste fakturaen vi sendte 
til det selskapet, påpeker Tønseth, som 
mener det er viktig å bli enig med kunden 
på dette.

Samtidig peker han på at som selvsten-
dig lastebileier har han muligheten til å 
takke nei til tilbud som vil koste for mye 
i forhold til drivstofforbruket. 

– Det er noe helt annet for meg, enn for 
eksempel Asko, som har kjøring fra A til 
B innenfor en viss tid. Jeg kan selv påvirke 
dieselforbruket med hensyn til den type 
oppdrag vi tar på oss. En type kjøring kan 
vurderes for tung i forhold til hvor mye 
drivstoff det vil brukes, mens andre kjørin-
ger er mer lønnsomme, forklarer Tønseth. 

Holder hjulene i gang
Da NLF-Magasinet var innom Tønseth 
Maskin var det like før fellesferien. For 
Tønseth selv blir det nok ikke noe særlig 
med sommerferie. 

– Det blir dårlig med det for meg, men 
sjåførene skal selvsagt ha ferie. Samtidig 
er det å kjøre lastebil en hobby og en livs-
stil. Om et anlegg vi kjører på stenger ned 
for sommeren, blir det alltids annen  
kjøring. Jeg har også hyttetomter som skal 
vedlikeholdes, og jeg bruker ofte somme-
ren på å kjøre til eget bruk. Det å drive 
med sånn type kjøring, blir ferie for min 
del, forklarer Tønseth. 

Han trives godt med sjåføryrket og sy-
nes at helheten i det han driver med er det 
som gjør yrkessjåføryrket så spennende. 

Stort sett kjører han mellom Løten og 
Stange og nyter friheten og variasjonen 
hver dag bringer. Tønseth Maskin har 
vært medlem av NLF siden april 2021.

DRIFTIG: Per Tønseth er oppvokst på en gård i Løten. Der lærte han tidlig å kjøre traktor. Siden den gang har han tatt 
lastebilsertifikat og driver eget firma med flere ansatte. 

– Man har hørt  
mye negativt om NAV, 

men min opplevelse har 
bare vært positiv. 
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Slik gjennomføres ADR-kurs hos oss

ANNONSØRINNHOLD FRA TK KURS

Skal du frakte farlig gods? For å holde deg selv og andre trygg på veien, er riktig 
opplæring helt avgjørende. Les mer om hvordan vi gjennomfører ADR-kurs hos oss.

Tekst: Kristine Hagerup Thorstensen | Funbit

Olje, eksplosiver, gass og andre 
kjemikalier faller inn under 
kategorien farlig gods, og kan ikke 
transporteres uten videre. For å få 
tillatelse er du avhengig av å ha et 
gyldig ADR-bevis.

– Enten du skal fornye beviset 
eller nylig har fått arbeidsoppgaver 
som omfatter farlig gods, må du 
gjennomføre et ADR-kurs. Skal du i 
tillegg frakte gods som eksplosiver 
eller radioaktivt avfall, må du også 
gjennomføre et spesialiseringskurs. 
Etter endt kurs, avlegger du 
eksamen hos Statens Vegvesen. 
forklarer Bernhard Hauge.

Investerer i undervisning
Som grunnlegger og mangeårig 
leder av Åsane Trafikkskole, har 
Bernhard Hauge holdt utallige 
ADR-kurs opp gjennom årene. 
Engasjementet for yrkessjåfører og 
transportsektoren har gjort ham til 
en populær mann i bransjen – både 
langs veien og i rettssystemet.

- Jeg har jobbet mange år som 
yrkessjåfør selv, så jeg kjenner godt 
til hvordan forholdene og 
arbeidshverdagen er. I tillegg har 
jeg også studert juss og jobber nå 
som advokatfullmektig. Her 
engasjerer jeg meg særlig for 
yrkessjåførens rettslige stilling og 
hvordan denne kan forbedres og 
styrkes. Innsikten jeg har fra 
transportbransjen kommer godt 
med her. 

Tilgang på undervisning av høy 
kvalitet er et viktig ledd i dette 
arbeidet, særlig når det gjelder 
ADR. Derfor investeres det tid 
og ressurser for å lære opp nye 
instruktører og videreutvikle 
opplæringen.

– Som yrkessjåfør har du et stort 
ansvar. Derfor er det ekstra viktig 
at opplæringen er god og alltid 
inneholder oppdatert regelverk og 
eventuelle endringer. På kurset tar 
vi utgangspunkt i ADR-boken, løser 
oppgaver og gjennomgår ulike 
scenarioer og utfordringer knyttet 
til frakt av farlig gods. Målet er å gi 
deltakerne kunnskapen som trengs 
for å redusere sannsynligheten for 
at et uhell vil inntreffe.

Ikke for hvem som helst
Bestemmelsene rundt frakt av farlig 
gods har som mål å verne liv, hel-
se, miljø og materielle verdier mot 
uhell, ulykker og andre hendelser 
som kan oppstå.

- Årsaken til at opplæringskravet 
er såpass strengt er at du som 
yrkessjåfør skal kjenne til krav og 
tiltak rundt varsling og evakuering 
dersom noe skulle skje. Å hånd-
tere farlige kjemikalier er ikke for 
hvem som helst, og jeg tror det er 
en viktig trygghetsfaktor, både for 
omgivelsene og sjåføren at det 
ligger ekstra kompetanse i bunn, 
sier Bernhard. 

I tillegg til yrkessjåfører kan ADR 
være relevant for terminalarbeidere,
fyllere, avsendere, pakkere og 
andre som på et eller annet vis 
må håndtere farlig gods. TK Kurs 
og Transportkompetanse Nord er 
ledende tilbyder av ADR-kurs og 
tilbyr opplæring i store deler av 
landet. 

Foto: Marith Hagland

Vurderer du å ta 
ADR-kurs for første 

gang, eller har du 
behov for å fornye 

beviset ditt?
Våre kommende kurs: 

Foto: AdobeStock

www.tkkurs.no

ANNONSØRINNHOLD FRA TK KURS



Det er økende søkertall til 
både VG1 TEK og VG2 
TL. Spørsmålet er om det  
er tilstrekkelig til å dekke 
behovet for 15 000 sjåfører 
fram mot 2030. Det enkle 
svaret er, nei. NLF mener 
det må komme på plass flere 
studieplasser for å dekke 
etterspørselen.

Det nærmer seg skolestart, og ifølge Ut-
danningsdirektoratet er det 7 181 elever 
som søkte seg inn på VG 1 Teknologi og 
industrifag (VG1 TEK). Det er en stig-
ning på litt over åtte prosent sammenlig-
net med i fjor, og vi må tilbake til 2014 
for å finne høyere søkertall.  

– Det er svært gledelig at søkertallene 
øker. Det viser at det nytter å arbeide med 
å profesjonalisere næringen og markeds-
føre de flotte yrkeskarrierene en kan ha 
innen transport og logistikk. Her er det 
ledige jobber i massevis – en situasjon 
som vil forsterke seg i årene fremover, sier 
prosjektleder for rekruttering i Norges 
Lastebileier-Forbund (NLF), Christopher 
Sternefalk. 

Årets søkermasse til transport og logis-
tikkyrket viser at disse studieretningene 
klarer å holde hodet over vann, på tross 
av endringer i skolereformen som kom i 
2019. Disse endringene førte til at det ble 
færre søkere til transport- og logistikkfa-
gene ved at de mistet all rekruttering fra 
service og samferdsel (dette vises også 
tydelig i tabell 1 og 2). 

Selv om noen færre søker seg til yrkes-
sjåførfaget, ser vi likevel en god utvikling 
de siste ti årene. Andelen søkere videre fra 
TIFF og Service og samferdsel til VG2 
Transport og logistikk har steget jevnt og 
trutt (bortsett fra i 2019), og tar derfor en 
stadig en større del av VG1 Teknologi og 
industrifagelevene. 

Avslag 
Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har 
i flere år, i samarbeid med opplærings-
kontorene, Sotin og videregående skoler 

med transport og logistikk-fagene, jobbet 
med problemstillinger rundt rekruttering.   

Tidligere i år søkte NLF, Sotin, opp-
læringskontorene og flere videregående 

NLF etterlyser flere stud ieplasser for transport

PLASSER FORDELT PÅ FYLKER: Figuren viser antall elever som har søkt seg til Transport og logistikk fordelt på fylke, og 
satt i forhold til hvor mange som har fått plass. Fylkene som kommer ut med minustall, bør vurdere å øke antall plasser.  

REKRUTTERING

 Søkere Elever Dif Søkere Elever Dif
Vestland 93 77 -16 102 88 -14
Viken 95 87 -8 147 125 -22
Troms og Finnmark 54 50 -4 84 65 -19
Møre og Romsdal 40 48 8 62 43 -19
Agder 29 21 -8 45 43 -2
Innlandet 83 83 0 87 77 -10
Oslo 19 19 0 26 20 -6
Vestfold og Telemark 53 54 1 67 62 -5
Nordland 29 26 -3 29 30 1
Trøndelag 84 89 5 79 81 2
Rogaland 85 88 3 94 103 9

2021 2020

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0
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NLF etterlyser flere stud ieplasser for transport
 2017 2018 2019 2020 2021
TIFF 5667 5985 6349 6449 6536
Service 3686 3739 3753 
Total 9353 9724 10102 6449 6536

Søkere til VG2 TL 786 892 915 822 664
%-andel 8,08 9,54 9,41 81,4 10,30

 2017 2018 2019 2020 2021
Elever ved VG2 TL 734 751 766 737 642
Søkere til VG3 yrkessjåfør 445 478 518 537 546
%-andel 61,38 65,12 68,97 70,10 74,08

Basert på elevtall fra TIFF og Service og samferdsel pr. 1. okt., start av skoleåret

Basert på elevtall fra Transport- og logistikk VG2 pr. 1. okt., start av skoleåret

skoler, Utdanningsdirektoratet om et 
kryssforløp mellom VG1 Salg service og 
reiseliv til VG2 Transport og logistikk 
(TL) II og fra VG1 Bygg- og anleggs-
teknikk til VG2 TL. Avslaget for dette 
kom i mai. 

– Det er et uforståelig avslag som 
hverken hjelper elever eller næringen. Vi 
kommer ikke til å legge denne saken død 
da dette er for viktig for alle parter, kom-
menterte markedsdirektør i NLF, Kjell 
Olafsrud, da avslaget ble kjent.  

Flere jenter 
En annen sak å glede seg over er at antall 
jenter som søker seg til VG1 Teknologi 
og industri, samt VG1 Transport og lo-
gistikk, er økende. Antall jenter utgjør i 
dag omtrent halvparten av økningen vi 
ser i søkertallene. 

  
Trenger flere skoleplasser 
Utfordringen nå er å få fylkene og sko-
lene til å øke kapasiteten på VG1 og 
VG2 tilsvarende. Ut fra figuren under, 
ser vi hvilke fylker som kanskje bør øke 
kapasiteten.  

– Det er skuffende at fylkene ikke føl-
ger opp med nok skoleplasser. Landet 
trenger tusenvis av nye sjåfører og logis-
tikkarbeidere i årene fremover – og næ-
ringen gjør virkelig en innsats for å få 
ungdom til å søke seg til oss. Myndig-
hetene må nå gjøre sin del av jobben og 
sørge for at det er nok skoleplasser til-
gengelig, mener administrerende direk-
tør i NLF, Geir A. Mo. 

På bakgrunn av Norges Lastebilei-
ers-Forbunds prognoser, vil det være 
behov for 15.000 sjåfører fram mot 2030. 
Sjåførmangelen i transportbransjen er 
kritisk, og på sikt kan det bli et sam-
funnsproblem om det ikke utdannes  
flere. 

Kilde: Alle tall er hentet fra Utdan-
ningsdirektoratet, men tabellene er 
utarbeidet av NLF internt.

REKRUTTERING

 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jenter 135 129 140 146 118 142
Gutter 651 763 775 676 546 556
Total 786 892 915 822 664 698
% jenter 17,18 14,46 15,30 17,76 17,77 20,34
% gutter 82,82 85,54 84,70 82,24 82,23 79,66

 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jenter 50 63 59 59 76 77
Gutter 395 415 459 478 470 379
Total 445 478 518 537 546 456
% jenter 11,24 13,18 11,39 10,99 13,92 16,89
% gutter 88,76 86,82 88,61 89,01 86,08 83,11

VG2 Transport- og logistikk

VG3 Yrkessjåførfaget

TABELL 1 OG 2: Den øverste tabellen viser andel elever som går over til VG2 Transport og logistikk (VG2 TL) fra TIFF  
og Service og samferdsel. Etter 2019 ser vi et tydelig dropp som følge av at de mistet all rekruttering fra service og 
samferdsel. Tabell to, viser at det er et lite dropp i antall elever som søker seg fra VG2 TL og over til VG3 yrkes- 
sjåførfaget.

TABELL 3: I denne tabellen har du antall søkere til transport og logistikk + yrkessjåførfaget med både total, kjønn og 
prosentmessig fordeling.  

IVRIGE ELEVER: Antall søkere til VG1 Teknologi og 
industrifag har gått opp med litt over åtte prosent 
sammenlignet med i fjor. Vi må helt tilbake til 2014 for å 
finne høyere søkertall. Foto: NLF
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NLF jobber stadig med å forbedre 
NLF-appen, og ifølge brukerne, er den 
både enkel og oversiktlig å bruke.

– Kjøre- og hviletid har man håndtert 
en stund gjennom appen, som er knyttet 
til Tacho Online, men det nye er at vi har 
bedret funksjonene med å føre arbeidstid 
og avvik på, forklarer Jone Klingsheim, 
som er bedriftsrådgiver i NLF.

Sparer tid
Rune Johannesen kjører for 
Vegard Solheim Transport. 
Selskapet benytter hele 
pakken med Tacho On-
line, og har også 
tatt i bruk ap-
pen aktivt i 
bed r i f-
ten.

– Fra mitt ståsted, som har sterk dysleksi, 
sparer denne appen meg for utrolig mye 
papirarbeid.Det å skrive timelister for 
hånd er verre enn pesten, og appen har 
derfor gjort hverdagen min mye enklere, 
sier Johannesen.

Han forteller videre at de har brukt ap-
pen en god stund, men at det først er den 
siste tiden de har begynt å bruke den ak-
tivt til timeføringer. 

– Nå ligger alt klart i appen, og det er 
enkelt å endre på ting underveis og 

forklare brudd og avvik. 
Jeg sparer tid 

ved at jeg 
slipper å 
bruke tid 
på å huske 
tilbake til 
når jeg 

stoppet og 
hvorfor. 

–  NLF-appen 
er genial

Fornøyd bruker:

Appen er nå klar for alle å ta i bruk, etter en lengre test- 
periode. Nylig kom det en viktig oppdatering som skal ha 
rettet opp viktige småfeil.

Last ned NLF- 
appen på App Store 

eller Google Play

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0

NYTTIG: Hurtigtilgang til 
nødnummer og stedsangivelse 
som kan være nyttig ved en 
hendelse
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Det er bare noen tastetrykk så er det ord-
net. I starten var det litt smårusk, spesielt 
med overtidstimer, men etter den siste 
oppdateringen har det fungert veldig fint. 
Appen er helt genial, mener Johannesen. 

Enkel å bruke
Kent Thomas Topel jobber i Viking trans-
port Vestfold/Horten, og er også bruker 
av appen.

– Foreløpig bruker vi den ikke til time-
føringer, men den er nyttig for å føre av-
vik og til registrering av kjøre- og hvile-
tid, forteller Topel.

Han bekrefter at den er veldig enkel å 
bruke, men påpeker at det har vært noen 
«bugs» underveis. 

– Jeg har rapportert feilene inn fort- 
løpende, og jeg må si at NLF har vært 
raskt på ballen hver gang og fikset feilene 
med det samme. Dette er veldig bra, for 
vi er avhengig av at den er enkel og til-
gjengelig, sier Topel.

Nå håper han at det etter hvert skal bli 
mulig å legge inn et valgfritt profilbilde 
fra bildebiblioteket, i tillegg og at strek-
koden på medlemskortet vil begynne å 
fungere på Circle K-stasjonene rundt om 
i landet. 

Gjort noe riktig
Tilbake til Jone Klingsheim i NLF, så er 
han veldig fornøyd med hvordan appen 
har utviklet seg. 

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

Han mener også at de må ha gjort noe 
riktig.

– Vi registrerer nemlig at store kom-
mersielle aktører innenfor analyse av 
k&h, ser til NLF-appen under utvikling 
av fremtidens brukergrensesnitt. Det gle-
der oss, avslutter Klingsheim.

SPARER TID: Rune Johannesen kjører for Vegard Solheim 
Transport, og mener at appen har gjort arbeidsdagen 
mye enklere. Foto: Vegard Solheim Transport

KMV: Med et abonnement på 
KMV vil du ha tilgang til NLFs 
avvikssystem.

AUTOMATISK: Opplysningene 
som vises her fylles automatisk 
ut. Disse kan enkelt endres og 
dokumenteres med bilder fra 
hendelsen

KONTAKTINFO: NLF-appen gir 
den ansatte tilgang til en 
oversikt på kjøretøy og kollegaer 
med tilhørende kontaktinfo



Lastebilsalget går ned  
med 8,5 prosent sammen- 
lignet med i fjor, samtidig 
som Volvo øker sin  
markedsandel.

Ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken 
(OFV), som nå har talt opp alle bilene 
over 16 tonn som er registrert i første 
halvår 2022, viser det at Scania fremdeles 
selger mest, men at Volvo tar innpå.

Samtidig er det en nedgang i lastebil-
salget på over åtte prosent. 

Taper terreng
Scania har etter de første seks månedene 
av 2022 en markedsandel på 43,1 prosent. 
Det er ned 2,6 prosent fra samme periode 
i 2021.

– Selv om det er utfordringer i verden-
søkonomien og en liten nedgang i regis-
trerte biler over 16 tonn, virker det som 
om det er god fart i norsk transport. Vi er 
glade for at både produktet og organisa-
sjonen står sterkt i markedet, sier Jon 

Einstein Lund, salgsdirektør Norsk  
Scania, til Tungt.no.

Haler innpå
Volvo har i samme periode økt sin mar-
kedsandel i år med hele 6,9 prosent, til 
37,7 prosent.

Nummer tre og fire er Mercedes-Benz 
og MAN med henholdsvis 8,7 prosent og 
4,4 prosent andel. Begge har gått ned  
siden 2021.

I juni måned ble det totalt registret 373 
tunge biler over 16.000 tonn, ifølge OVF. 
Det er det nest høyeste hittil i år.

Lastebilsalget første halvår: 

Scania på topp, men Volvo tar innpå
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HER ER TOPPLISTEN TIL OG MED JUNI 2022: Slik ble rekkefølgen og antall biler for lastebilmerkene over 16 tonn etter 
første seks måneder. Kilde: Opplysningsrådet for Veitrafikken OFV/Tungt.no. Kilde: Opplysningsrådet for Veitrafikken/
Tungt.no

Måned Antall registrerte

Januar  400

Februar  296

Mars  351

April  325

Mai  329

Juni  373

Totalt  2 097

Nr. Merke Antall 2022 Andel 2022 Antall 2021 Andel 2022
 Total for rapport 2 097 100,00% 2 291 100,00%

1 Scania 903 43,1% 1 048 45,7%
2 Volvo 791 37,7% 705 30,8%
3 Mercedes-Benz 182 8,7% 255 11,1%
4 MAN 92 4,4% 180 7,9%
5 Renault 55 2,6% 41 1,8%
6 DAF 38 1,8% 18 0,8%
7 Iveco 5 0,2% 18 0,8%
8 Sisu 2 0,1% 0 0%
9 Bell 2 0,1% 0 0%
10 Schwing 0 0% 1 0%

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0



www.nordeafinance.no

Ta kontakt med oss i dag!

+47 482 07 049
ksl@nordea.no

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

Du får rask og fleksibel kundebehandling, og vi tilbyr konkurransedyktige betingelser. 
I tillegg har vi gode digitale løsninger som gir deg full oversikt over ditt kundeengasjement.

Hvorfor finansiering via
Nordea Finance?
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Fylkesleder Erik Graarud, i 
NLF Østfold, inviterte sam-
ferdselsminister Jon-Ivar 
Nygård til lunsj, og etter litt 
aktiv «masing» fra regionsje-
fen, klarte statsråden å rydde 
plass i kalenderen. 

NLF bruker alle kanaler og muligheter til 
å fremme bransjens saker! Vi møter Statens 
vegvesen, lokalpolitikere, fylkespolitikere 
og andre som kan bidra til en bedre ar-
beidshverdag for våre medlemmer. Rett før 
sommerferien møtte vi også samferdsels-
minister, Jon-Ivar Nygård, til lunsj.

 Samferdselsminister, Jon-Ivar Nygård, 
fra AP trives godt blant «vanlige folk», i 
dette tilfellet «vanlige bransjefolk». Det var 
fylkesleder, Erik Graarud, i NLF Østfold 
som hadde invitert ministeren til lunsj.

Hjemmebane
Det skal sies at Nygård praktisk talt var på 
hjemmebane, da den svarte statsrådbilen 
svingte inn foran dørene hos Graarud Spe-
sialtransport AS. Som «Fredrikstad-gutt» 
og med ti år som populær ordfører i hjem-
byen, var han praktisk talt hjemme denne 
varme junidagen. Helt ukjent med bran-
sjen er han heller ikke, og NLFs represen-
tanter har hatt jevnlig kontakt med den 
tidligere ordføreren gjennom årene.

Lyttet
Vår erfaring med Nygård er at han ikke 
bare lytter, men han gjør noe også. I alle 

fall da han var ordfører. Flere ganger opp-
levde vi å gå oss litt vill i kommunebyrå-
kratiet, men en telefon til ordfører Nygård 
fikk oss raskt til rett person. Sakene løste 
seg ofte kjapt og smidig.

Da Nygård var vel plassert bak møtebor-
det i Graaruds lokaler, gikk praten lett og 
ledig mens baguetter og kaffe ble inntatt 
med godt humør.

 – Det er viktig å treffe ordførere, Stor-
tingsrepresentanter og ministre i vanlige 
omgivelser. De er tross alt akkurat som 
oss, helt «vanlige folk», og de er veldig in-
teressert i å høre hvordan ting oppleves «på 
gølvet». Vår erfaring er at vi opplevde at 
ministeren lyttet til det vi hadde å fortelle, 
forklarer, Graarud.

Dieselpriser og strøm
Selvsagt ble dieselpriser og strøm diskutert 
og ministerens medbragte sekretær, noter-
te ivrig. Diskusjonen var åpen og ærlig, 
men NLF Østfolds representanter var 
beinharde når dieselpriser og avgifter kom 
på banen. Ikke minst ga vi klar beskjed om 

at offentlige instanser MÅ betale dieseltil-
legg, slik de aller fleste private kundene 
våre (etter hvert) gjør.

Veibygging og vedlikehold
Også andre temaer ble diskutert. Under-
tegnede hadde vært i en aldri så liten tve-
kamp med samferdselsministeren i NRK 
noen dager tidligere, og temaet da var 
NTP og veibygging. Vi fikk støtte for kra-
vet om fortgang i Oslofjordtunnelprosjek-
tet og det kan virke som om regjeringen 
også ser fullføring av E-18 Retvet til Vin-
terbro som viktig å prioritere. Derimot 
ligger RV 19 i Moss på sisteplass i priori-
teringsrekken og vi gjorde det veldig klart 
at dette ikke kan aksepteres.

Jeg har i mange andre sammenhenger 
sagt at Moss er et samferdselsmessig 
katastrofeområde og det står jeg ved. Vi 
kan ikke ha Norges mest trafikkerte fer-
gesamband fresende over fjorden, uten at 
det er veikapasitet til å ta imot på land!

 Som den gode politikeren han er, ga 
Jon-Ivar Nygård uttrykk for forståelse for 
Moss og RV 19, men han hentydet til Veg-
direktoratets prioriteringsliste, som jo ikke 
gir mye håp for RV 19 de første 10-15 åre-
ne.

Tok seg god tid
Vi syntes tiden gikk fort, men samferdsels-
ministeren sprengte tidsrammen med solid 
margin og vi tror han fikk en både lærerik 
og hyggelig lunsj med helt «vanlige bran-
sjefolk».

Nå kommer vi selvsagt til å følge opp og 
ta tak i ham så ofte vi kan, men vi er sikre 
på at han forstår våre utfordringer. Spørs-
målet er om han kan ta frem «ordføreren» 
i seg og få ting gjort?

Lunsjmøte med samferdselsministeren

FLOTT BIL OG FLOTT MØTE: Man kan ikke ha besøk av en 
statsråd uten å vise frem den fine bilen. Fylkesleder, Erik 
Graarud i NLF Østfold (t.v) sammen med samferdselsmi-
nister, Jon-Ivar Nygård. Foto: J. Kristian Bjerke

Det finnes mange dyktige yrkessjåfører i Norge, og uten dem 
hadde som kjent Norge stoppet opp. Likevel kan vi alle bli 
enda bedre og fylle på med mer kunnskap og kompetanse. 

NLF Oslo & Akershus har sett behovet for dette og tilbyr 
å dekke kostnadene til fagbrevforberedende kurs.

Jo høyere kunnskapen og kompetansen er blant våre 
ansatte, desto tryggere og mer effektiv blir arbeidshverda-
gen. Som arbeidsgivere har vi et spesielt ansvar for å bidra 
til at våre ansatte sitter inne med den beste kunnskapen og 

erfaringen i bransjen. Fagbrev er ofte en god vei å gå for å 
få bedre kompetanse, samt for å få dokumentert den fak-
tiske kunnskapen man har opparbeidet gjennom flere år 
som sjåfør.

20 kurs blir dekket
Årsmøtet i NLF Oslo & Akershus vedtok derfor i mars å set-
te av inntil 200.000.- kroner totalt, eller inntil 20 kurs, som 
betales av fylkesforeningen.

– Vi mener det er viktig at kompetansen styrkes gjen-
nom at flere tar fagbrev. På den måten øker også sjåfør-
yrkets og bransjens anseelse, forteller fylkesleder i NLF Oslo 
& Akershus, Nicolai Jakhelln. 

Fylkesforeningen dekker ikke det nylig pålagte ADR-kur-
set som er en del av fagbrevutdanningen, men ifølge Nico-
lai Jakhelln har man fremforhandlet gode priser også på 
denne modulen. Kurset gjennomføres i samarbeid med 
Opplæringskontoret og hvis alt går som det skal, vil 20 
sjåfører og eller eiere, få dekket sin fagbrevutdanning., 
med unntak av ADR-kurset.

Investerer i økt kompetanse

J. KRISTIAN BJERKE jkb@lastebil.no0
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Endelig ser det ut til å 
være klart for jubileumsfest 
i NLF Østfold. 76 år har 
foreningen rukket å bli, 
men pandemien satt en 
effektiv stopper for fest og 
moro. Men nå er det klart 
for en skikkelig feiring!
NLF Østfold er en svært aktiv forening 
og det går gjetord om våre fylkesårs-
møter. Hvert år i mars samles over 100 
mennesker seg til «Vårens vakreste 
eventyr» over to dager og mange får 
verdifull energi gjennom møter mel-

lom medlemmer, samarbeidspartnere 
og offentlige myndigheter.

Denne høsten satses det på at også 
høsten blir et vakkert NLF-eventyr.

Endelig feiring
Lørdag 8.oktober samles medlemmer, 
samarbeidspartnere, administrasjon, 
folkevalgte og mange andre til storstilt 
feiring av NLF Østfold. Stedet blir 
Hotell City i Fredrikstad og det invi-
teres til god mat, gode historier og 
gode opplevelser. Fylkesleder Erik 
Graarud forteller at forberedelsene er 
godt i gang.

 – Vi var veldig klar for å feire i fjor, 
men nedstenging og virus satt en effek-
tiv stopper for det. Vi gikk i gang med 

nytt mot denne våren og nå ser det 
faktisk ut til at vi endelig kan gjen-
nomføre. Vi gleder oss stort og det hå-
per vi at alle gjestene også gjør, sier 
Graarud.

Egen jubileumsbok
NLF Østfold vet å ta sin plass i 
NLF-familien og foreningen har altså 
76 veldig aktive og gode år å se tilbake 
på. Ved 40-årsjubileet i 1986 ble det 
skrevet en egen jubileumsbok og årets 
jubileumskomite synes ikke de kunne 
være dårligere. Ny bok er i trykken. 
Denne tar hovedsakelig for seg årene 
mellom 1986 og 2021, men den henter 
også opp historien fra «tidenes begyn-
nelse». 

75-årsfeiring og jubileumsbok i Østfold
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Det var kartellsaken som gjorde utslaget 
for bedriften. Med kjøp av mange laste-
biler opp gjennom årene var det mulighe-
ter for en pen erstatning.  På Lesja mente 
innkjøpslaget at de ville stå sterkere med 
en organisasjon i ryggen. Norges Laste-
bileier-Forbund (NLF) hadde et godt 
samarbeid som burde gi resultater. Selv 
om søksmålet ikke er avgjort, er det fort-
satt godt håp om penger inn på konto.

– NLF har vist at organisasjonen er se-
riøs, sier Nordsletten. 

Hun forteller videre at da de ble med-
lemmer, ballet det på seg med andre gode 
løsninger. 

– Først fikk vi lavere forsikringspremie 
og lavere egenandel ved viltpåkjørsel. Så 
oppdaget vi at det var mange andre for-
deler i lastebileierforbundet, sier Nords-
letten.    

Tacho Online
Lesja Innkjøpslag har flere ulike bilmer-
ker: Scania, Volvo og Mercedes. Da det 
ble bedriftskontroll, ble det en krevende 
jobb å levere oversikten over kjøre- og 
hviletid samt arbeidstid.

– Aldri mer! NLFs verktøy Tacho On-
line er installert både i lastebiler og bus-
ser. Det fungerer veldig bra. Vi får lastet 
ned dataene for kjøre- og hviletid samt 
arbeidstid og får raskt håndtert eventuel-
le brudd. Alt dagen etter at det har blitt 
gjort en feil, kommer det automatisk mel-
ding til oss og sjåføren. Vi slipper å vente 
fem-seks uker. Dermed husker vi hva som 
har skjedd og vi kan legge inn en god for-
klaring eller et avvik. Er det noe vi lurer 
på, får vi fin oppfølging av NLFs be-

driftsrådgiver, Jone Klingsheim, sier 
Nordsletten. 

Bedriften benytter seg også av andre 
NLF-avtaler. Dekkmann sørger for gum-
mien på de fleste av kjøretøyene. 
YSK-kursene gir rabatt. I alle kjøretøyene 
er det nå installert dashbord-kameraer, 
selvsagt kjøpt gjennom NLF-avtalen. Av 
erfaring vet vi at Dashbord-kamera kan 
være til stor hjelp om uhellet skulle være 
ute.

– Nå jobber vi med å bli Fair Tran- 
sport-sertifisert. Vi ser at det er en del 
transportkjøpere som setter miljøkrav og 
andre kvalitetskrav. Da kan det være kjekt 
å ha Fair Transport på plass. Vi vurderer 
også kvalitet og miljø på veg. I og med at 
vi både har busser, lastebiler og to butik-
ker, kan det være greit med to HMS-
systemer som passer til de ulike delene av 
virksomheten, sier Nordsletten.     

   
Blir oppdatert om bransjen
Selv har hun hatt flere ulike roller i Lesja 
Innkjøpslag før hun ble daglig leder. Hun 
jobbet blant annet på transportkontoret 
«for en del år siden», men har ingen erfa-
ring som yrkessjåfør. Lastebil.no og ny-
hetsbrevene fra NLF sentralt og regionen 
er fine informasjonskanaler om bransjen. 

– I nyhetsbrevene får jeg mange tips. 
Jeg bruker lastebil.no aktivt og er ofte 
innom og sjekker informasjon om ting jeg 
lurer på. Her har jeg et lite hjertesukk. 
Det er for tungvint å søke etter saker på 
lastebil.no. 

Kritikken er notert. NLF er i gang med 
å oppgradere hjemmesiden uten at vi kan 
love når arbeidet er ferdig. 

– Litt bensin på bålet til slutt. Driv-
stoffprisene har eksplodert …

– Vi har heldigvis kommet greit ut. 
Men jeg synes synd på transportører som 
får nei fra oppdragsgiverne, sier Nords-
letten og avslutter: – Litt morsomt er det 
jo at vi driver fire ubetjente drivstoffsta-
sjoner. Vi har kanskje landets billigste 
diesel. Prisen fastsetter vi først i måneden 
og den står fast hele måneden. Eierne av 
Innkjøpslaget og andre kunder synes det 
er greit at vi gjør det slik. 

For ordens skyld: Lesja Innkjøpslag har 
solid økonomi og er en viktig bedrift i 
fjellkommunen.

–  Smart å melde 
seg inn i NLF!

– Det beste vi har gjort, mener Guro Storheil Nordsletten, 
som er daglig leder i Lesja Innkjøpslag SA. De ble 
NLF-medlem for to år siden.  

LETTERE HVERDAG: – NLF-medlemskapet har gitt oss en 
lettere hverdag. Ikke minst fordi vi har kunne bruke Tacho 
Online. Nå har vi mye bedre oversikt over kjøre- og 
hviletid enn før. Nettverket en får gjennom å delta på 
NLFs aktiviteter, er viktig. En blir kjent med andre 
transportører og kan diskutere ulike problemstillinger.  
sier Guro Storheil Nordsletten. Foto: Geir Olsen.

GUTTORM TYSNES hedopp@lastebil.no0
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Faste tilbud til 
NLF-medlemmer

Synsundersøkelse inkl. digitalt 
netthinnebilde og trykkmåling kr 490,-

(ordinær pris kr 740,-)

Førerkortundersøkelse inkl. attest kr 690,-  
(ordinær pris kr 840,-)

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,-)

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,-)

FAKTA:

•  Lesja Innkjøpslag SA er et samvirke-
foretak med hovedkontor på Lesja og 
er eid av gårdbrukerne i Lesja kom-
mune. Transportvirksomheten i be-
driften er bedre kjent under navnet 
Lesja Bilruter og har 9 lastebiler og 10 
busser. Tanktransport av melk for 
Tine, bulktransport av kraftfôr for Fel-
leskjøpet, kraning og transport med 
kranbil og busstransport for Innlan-
det Fylkeskommune er hovedvirksom-
hetsområdene. Bedriften tar også på 
seg turbussoppdrag.

•  Innkjøpslagets kjennetegn er nye bus-
ser og lastebiler – og ikke minst ruti-
nerte sjåfører.   

•  I tillegg har bedriften kjedeavtaler 
med XL-BYGG og Felleskjøpet og har 
butikker på Lesja og Bjorli og fire 
ubetjente drivstoff-stasjoner.  Bedrif-
ten har til sammen 40 ansatte og en 
omsetning på 150 millioner kroner.



Region 3  Buskerud, Vestfold og Telemark
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NLFs region 3, anbefaler 
felles administrasjon for 
Vestfold og Telemark.

Som næringsorganisasjon er NLF opptatt 
av at Norge skal ha et velfungerende de-
mokrati og en effektiv og god samfunns-
drift. 

Befolkningen ønsker at viktige demo-
kratiske beslutninger skal bli tatt nærmest 
mulig dem. Samtidig er det viktig for 
befolkning og næringsliv at samfunnets 
ressurser blir forvaltet så godt som mulig. 

Vil bli valgt inn to nye fylkesting
Etter fylkessammenslåingen mellom 
Vestfold og Telemark, som har vart siden 
1. januar 2020, er det besluttet at de to 
gamle fylkeskommunene skal gjenoppstå 
fra 1. januar 2024. Dette innebærer at det 
ved lokalvalget høsten 2023 vil bli valgt 
to nye fylkesting istedenfor ett. Det vil 
være opp til de folkevalgte å avgjøre hva 
slags administrative løsninger de skal vel-
ge for sin videre drift. Prosessen for å 
stake ut den videre kurs for de to nygam-
le fylkeskommunene er nå i full gang. 

Antakelig vil man kunne slå fast at noe 

blir tapt og noe blir vunnet om man har 
stor eller liten fylkeskommune. Sett fra en 
næringsorganisasjons side, kunne man 
fått en spennende mulighet i vårt område 
for å prøve ut en modell med kun to for-
valtningsnivåer, og interkommunale løs-
ninger for å ivareta drift og forvaltning. 
Den politiske stemningen ser imidlertid 
ikke ut til å helle i en slik retning. Da må 
det heller forsøkes å gjøre det beste ut av 
en tofylkeløsning.  

Tenke nytt
Erfaringene med større fylkeskommune 
og overgangen til ny struktur gir mulig-
heten til å tenke nytt når det gjelder prak-
tisk forvaltningsløsning. Her har nye 
Vestfold og Telemark fylkeskommuner 
anledning til å gjøre noe banebrytende 

som også kan påvirke andre fylkeskom-
muner til samhandling og samarbeid. 

Å kunne ha hele eller deler av fylkesad-
ministrasjonen felles for flere fylkesting/
fylkeskommuner bør være en interessant 
modell, også i andre deler av landet. Spe-
sielt her hvor vi er et lite geografisk om-
råde og har korte avstander mellom vik-
tige nøkkelområder, vil det ligge store 
muligheter i å ha felles administrativ 
løsning. På den måten vil man kunne få 
med seg de styrkede fagmiljøene som er 
opparbeidet gjennom de siste årene sam-
tidig som man oppnår at de demokratiske 
beslutningene tas i to ulike folkevalgte 
organer.

Anbefaler å bevare fagmiljøene
Erfaringene til NLF, er at fagetatene vi 
har hatt med å gjøre i den sammenslåtte 
Vestfold og Telemark fylkeskommune, 
har vært store nok til å ha den styrke, pro-
fesjonalitet og effektivitet som er nødven-
dig for å serve næringslivet. Samtidig har 
de vært små nok til å ha den nærhet som 
har gjort det mulighet for oss å nå gjen-
nom til dem. Derfor anbefales politikerne 
å gripe muligheten til å bevare disse fag-
miljøene. 

Samarbeid om fagadministrasjon vil 
kunne gi optimal ressursutnyttelse i til-
legg til at det øker muligheten for å be-
holde og tiltrekke gode fagpersoner. Hvis 
man isteden skal sitte på hver sin tue, vil 
det lettere kunne oppstå unødvendig og 
kostbart dobbeltarbeid og en risikerer at 
sterke fagmiljø kan gå i oppløsning.

Jobber med å stake ut kursen for de 
nygamle fylkeskommunene

INTERESSANT MODELL:  
NLFs regionsjef, Roy 
Wetterstad, påpeker at det  
å ha en felles fylkesadminis-
trasjon for flere fylkesting/
fylkeskommuner bør være  
en interessant modell.  
Foto: Statens vegvesen/ 
Kjell Wold/NLF

Når Statens vegvesen (SVV) presenterte status for E 134-prosjektet på strekningen Saggrenda 
– Elgsjø, var budskapet at prosjektet var i rute med vedtatte reguleringsplaner. Nå truer mørke 
skyer i horisonten

Departementet har nemlig samtidig gitt SVV i oppdrag å se på en 2/3-felts løsning istedenfor 
den forutsatte 4-felts veien som var planlagt.

NLF var representert på pressekonferansen, sammen med bedriftslederne, Anita Kaasa fra 
Kaasa Transport, Kenneth Lindquist fra Telemark Bilruter i tillegg til NLFs regionsjef Roy N. 
Wetterstad. De markerte tydelig at de så det som særdeles uklokt og lite fremtidsrettet å bygge 
veier som fra begynnelsen av ikke er gode nok. I tillegg ble det påpekt at det ikke bare handlet 
om økonomi, men også om sikkerhet og miljø.

Nedskalering av planlagte veiprosjekt og at man skal legge listen lavere for fremtidig 
veiutvikling i Norge, oppleves av NLF-representantene som et nytt slag i ansiktet på en allerede 
hardt prøvet transportnæring.

E 134: – NLF reagerer på nedskaleringstrussel

ROY N. WETTERSTAD rnw@lastebil.no0



51NLF-MAGASINET 2022 • NR 5

NLF møtte samferdselsle-
delsen i Vestfold og Tele-
mark fylkeskommune, og 
mange gode og viktige 
temaer ble drøftet.
Følgende sto på dagsordenen da NLF 
møtte samferdselsledelsen i Vestfold 
og Telemark fylkeskommune til dia-
logmøte i juni.
• Organisasjon vei/samferdsel VTFK
•  Forestående fylkesoppdeling - kon-

sekvenser
•  Status fylkesveier
•  Planer
•  Vedlikeholdsutfordringer
•  Vinterdrift
•  Modulvogntog
•  Aktuelle bypakkespørsmål

Hele fylkeskommunen har nå mye av 
sitt søkelys på oppdelingen som skal 
skje fra 1.1.2024, og hvordan de nye 
organisasjonene skal se ut.

Etter møtet ble følgende  
oppsummert:
•  Nyttig samarbeidsmøte som bør vi-

dereføres.  
•  Ny kontraktsform på drift- og vedli-

kehold reduserer risiko for leveran-
dør. Viktig at risikostyringen gjen-
speiles i hele verdikjeden. Bør om 
mulig kontraktsfestes. 

•  Statusrapport fra bransjen for kvalitet 
på fylkesvegnettet er tilgjengelig.

•  Bransjen er bekymret for det betyde-
lige vedlikeholdsetterslepet på fyl-
kesvegnettet. Fylkene er som største 
vegeier underfinansiert.

Konkrete saker som det vil 
komme konkrete tilbake- 
meldinger på: 
•  Det konkrete spørsmålet i møtet om 

innskrenking til 19,5 meter total-
lengde for tømmervogntog på fv. 38 
var en feil i systemet for flere strek-
ninger i landet og er rettet opp i av 
Statens vegvesen. Ny forskriftsfesting 
vil være i månedsskifte juni/juli. 

•  Adjunkt Arentz gate/Alexander 
Kiellands gate – Henvendelse fra 
transportfirma. Saken sporet opp og 
vil bli svart ut så snart som mulig.

•  Fv 302 Veldrebakken – vinterproble-
matikk. Vil bli svart ut så snart som 
mulig.

 

Nyttig samarbeidsmøte som bør 
videreføres

Endelig klart for Dyrsku’n igjen etter to års opphold
9. – 11. september er NLF 
igjen på plass på Dyrsku’n i 
Seljord sammen med flere 
av forbundets samarbeids-
partnere. Velkommen til et 
besøk på vår stand i507.

Frem til 2020 hadde det vært en uav-
brutt rekke av Dyrskuarrangement si-
den 1866. Etter to års pandemiopphold 
blir det nå endelig en ny mulighet til å 
besøke det tradisjonsrike handelsmar-
kedet, som etter hvert også har utviklet 
seg til å bli en møteplass for politikk, 
underholdning og opplevelser. 

For næringsorganisasjoner som vår 
er det en møteplass for medlemmer og 

en arena for å markedsføre rekruttering 
til næringen og gode tilbud til med-
lemsbedriftene fra våre fremste samar-
beidspartnere.

Medlemsbedriftene oppfordres til å 
stille med ledelse og ansatte for en hyg-
gelig bransjeprat. Personlige medlem-

mer/seniormedlemmer og andre bran-
sjeinteresserte er også hjertelig 
velkommen.

NLF er på utstillingsområdet for 
maskin og anlegg, med stand nummer 
i507.

DYRSKUPLASSEN: Arrangementet har utviklet seg til å bli en møteplass for politikk, underholdning og 
opplevelser. Foto: Dyrskun.no/Helene Glanzberg



Region 4  Agder og Rogaland

Antall drepte i trafikken 
går oppover, og antallet har 
nesten doblet seg fra samme 
periode i fjor. 

Statens vegvesen (SVV) har i sitt arbeid 
for å redusere alvorlige ulykker, foreslått 
flere endringer. En av endringene berører 
fergetransporten, og i hvilken rekkefølge 
de mener biler, lastebiler og bobiler skal 
kjøre av ved ankomst.

SVV mener tydeligvis at det er et stort 
potensial for å bedre trafikksikkerheten 
ved å holde større kjøretøy tilbake. 

– Det finnes flere hendelser der de stør-
ste bilene kommer av først, og lager en 
liten propp. Det kan føre til farlige forbi-
kjøringer, sier Anders Sæternes i Statens 
vegvesen. 

Bestemt rekkefølge
Nå mener han at rekkefølgen på hvilke 
kjøretøy som skal få kjøre først og sist, i 
større grad burde kontrolleres. Statens 
vegvesen har ikke statistikk på at det har 
vært ulykker knyttet til dette i år. Men de 
har likevel tro på at det kan hjelpe.

– Bobiler og lastebiler som sinker tra-
fikken, må vente med å kjøre, mener 
Sæternes.

Motsatt effekt
Norges Lastebileier-forbund (NLF) er 
positive til alt arbeid som har blitt satt inn 
for å bedre trafikksikkerheten. Samtidig 
er det viktig å få frem at tiltakene i noen 
tilfeller kan få motsatt effekt.

Vi er inne i en tid med mye oppgrade-
ringer i tuneller. Det blir derfor stadig 
vanskeligere å få flyt i logistikken for å nå 
ferjene langs Vestlandskysten. Spesielt 
gjelder dette oljetransporten. Tiltaket kan 
bidra til hastighetsøking for å nå neste 
ferje og for å holde kjøre- og hviletider. 

Skummel blindsone
Dersom lastebilene skal vente med å kjø-
re til personbilene har kjørt, vil det man-
ge steder føre til at lastebileier må krysse 

flere kjørefelt for å kjøre inn til siden for 
å stoppe. Dette vil igjen gi situasjoner 
der blindsonen på høyre siden av en las-
tebil vil skape uønskede hendelser. 

Lastebiler har kalibrerte speedometer. 
Det vil si at de har nøyaktig fart. Det 
er større avvik på personbiler og dette 
skaper igjen situasjoner med personbiler 
under fartsgrensa. Dette skaper irrita-
sjon og frustrasjon for å nå ferjer og 
holde kjøre- og hviletid.

Må samarbeide
Vi i NLF er derfor bekymret for at det-
te er med på å ødelegge hverdagen til 
sjåførene, og bør drøftes nøye for å unn-
gå uheldige bieffekter av tiltak som er 
uønsket. 

SVV vil holde igjen tyngre kjøretøy ved 
fergeankomst: – Kan få uønsket effekt

REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no0

KAN FÅ UØNSKET EFFEKT: Om SVV får det som de vil, er det mulig tungtransport må vente med å kjøre når de kommer til 
fergeleiet. Foto:  NLF

Viktig samarbeid med NAV
Vi har inngått et samarbeide med NAV om utdannelse av sjåfører. Det er lagt 
til rette etter NLFs Trøndelagsmodell som samarbeider med NAV-Trøndelag. 

Oppstart til høsten
Til høsten skal vi kjøre prosjekter i Rogaland for å tiltrekke oss ny arbeidskraft. 
I Trøndelag har NAV og NLF sammen utdannet over 600 sjåfører til næringen 
vår. 

Her skal utdanningen av sjåfører skje etter en tett og krevende utvelgelse. 
Det er kun kandidater vi har tro på at kan gjøre en skikkelig god jobb som 
sjåfør som skal slippe inn på utdanningen. 

Arbeidsglede
Under utdanningen skal de som utdannes ha de samme forhold som man har 
på en vanlig arbeidsplass. Det betyr å komme presis, være aktiv i timer, vise 
riktige holdninger og jobbe målrettet med både teori og praksis. I tillegg skal 
elevene ut som «hjelpemann/-kvinne» på bil slik at vi kan få evaluert initiativ 
og arbeidsglede. 

Vi kommer tilbake med forespørsler om behov til høsten.
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SVV lyttet til  
konstruktivt innspill
Vegvesenet har endret kontrollrappor-
tene sine. Nå skives det ikke lenger om 
hvor mange som er inn til utvidet 
kontroll og hvor stor andel av de som 
igjen får kjøreforbud. Den nye 
rapporten gir derfor et mer riktig bilde 
av en kontroll og viser hvor mange som 
evt. får kjøreforbud utfra den totale 
mengde biler som er innom en kontroll.

Derfor blir rapportene som sendes 
media mindre dramatiske og det gir 
også utslag i det som skrives i media.
Både på medlemsmøtene vi hadde i 
Haugesund, Stavanger og Rolands i 
fjor høst kom dette som tema fra 
medlemmer. NLF har derfor jobbet for 
disse endringene og nå viser det seg 
at Vegvesenet lytter til konstruktive 
innspill.

NLFs region 4 er bekym-
ret for at Mandal – Lyng-
dal, Ytre ringvei og Bue – 
Ålgård ikke skal bli bygd. 
I den forbindelsen inviterte 
regionavdelingen Nye Veier 
til et styremøte.
Utbyggingsdirektør Asbjørn Heieraas 
gikk gjennom grunnen til utsettelsene. 

Han fortalte at det er reelle og øko-
nomiske grunner til utsettelsen i denne 
omgang og ikke direkte politiske fø-
ringer. 

– Ser vi på de to- og trefelts veiene 
som er bygd de siste 20 – 25 årene, er 
de alle utdatert allerede. Derfor vil det 
være svært kortsiktig å ikke bygge en 
form for firefeltsvei på strekningene, sa 
Heiraas.

Uten at det blir sagt direkte (vi vel-
ger å lese litt mellom linjene) tror vi 
Mandal – Lyngdal er det neste pro-
sjektet Nye Veier starter opp. Deretter 
er ikke Ytre ringvei langt unna om de 
blir kvitt all massen som skal ut av fjel-
let da hele strekningen stort sett er i 
tunnel. 

– Vi har en jobb å gjøre når det 
gjelder å sikre pengeflyten til Nye 
Veier. De har til nå stort sett hatt 
seks milliarder fra staten og fire mil-
liarder i bompenger å bygge for hvert 
år. Uten denne pengeflyten vil det 
komme andre prioriteringer, avslut-
ter Heiraas.

Inviterte med Nye Veier på styremøte

ØKONOMISKE UTFORDRING: Utbyggingsdirektør Asbjørn Heieraas gikk gjennom grunnen til utsettelsene.

Det er like stas hver gang. Med prosjektet «Venner på veien» når vi ut både til 
de yngste og de som snart skal ta et yrkesvalg.

Her har vi vært med Venner på veien hos Paul Grude transport med de 
minste, og Oasen skole i Kristiansand med de største. Her var det Pentagon 
transport som stilte opp.

Venner på veien for både de 
minste og de eldste skolebarna

GØY FOR DE SMÅ: Her skal man 
tidlig lære seg hvordan man skal 
forholde seg til lastebiler i 
trafikken.
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Region 5  Hordaland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane

Det gikk både konvoi fra sør og nord inn 
til festivalområdet. Det hadde stilt seg opp 
mye folk langs veien med flagg og vinket. 
Barn i alle aldre gjorde tegn til lastebilsjå-
førene at de skulle dra i fløyta. Mange 
hundre kjøretøy ble vist frem i konvoien. 

Sola skinte, og det var rene 17. mai-stem-
ningen. Det var nok de amerikanske las-
tebilene som var de flotteste, men alle 

lastebilene fikk stor oppmerksomhet i kon-
voien.

NLF var selvsagt til stede under hele 
arrangementet og stilte med seks personer 
på rekrutteringsstand på TNT, sammen 
med opplæringskontoret i Førde. Her kan 
du se alle bildene fra festivalen.

Les mer om dette lenger fremme i bla-
det. 

Fullt trøkk og god 
festivalstemning på 
«Trøkk n’Truck» 2022 
i Førde
Det ble kjempesuksess og morsomme dager i Førde på årets 
festival «Trøkk n’Truck» (TNT) den 4.-6. august 2022. Det 
ble konvoi, fullt festivalområde, utstillinger, oppvisninger, 
konserter, masse sprell og fantastiske mennesker. Det ble 
rene 17. mai-stemningen.

HEIDI RUDAA hr@lastebil.no0

KONSERTER: Det var flere konserter og her er Stavangerkameratene på          scenen. Alle foto: Heidi Rudaa

KONURRANSE: Det ble selvsagt arrangert kjettingkonkurranse, og her er       konkurransen godt i gang.GOD STEMNING: Lysende flotte amerikanske lastebiler var på plass og laget god stemning utover kvelden.
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KONSERTER: Det var flere konserter og her er Stavangerkameratene på          scenen. Alle foto: Heidi Rudaa AKTIVITETER: God stemning og oppvisning på Elvetorget.

KØ: Mange barn ville delta på konkurranse i radiostyrt bil. 
Det ble litt kø, men alle fikk prøvd seg på staden til NLF

PYRO: Flott pyroshow med VossagutaneVAFFELDUFT: Tone Olafsrud i vaffelkakesteking på NLFs 
stand.

SVIDD GUMMI: Lukten av svidd gummi hører hjemme på 
Trøkk n`truck.

KONURRANSE: Det ble selvsagt arrangert kjettingkonkurranse, og her er       konkurransen godt i gang. IVRIGE BARN: På festivalen var det aktiviteter for både 
store og små. Mange ivrige og nysgjerrige barn møtte opp.
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Region 6  Trøndelag
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Sommeren har vært preget 
av mange alvorlige ulykker 
langs veien. Vær oppmerk-
som, for vi har ingen å miste!

Før ferien kommenterte vi den kritiske 
situasjonen som mange i næringslivet 
opplever. Høye dieselkostnader og man-
glende vilje i det offentlige til å kompen-
sere for dette, har virkelig satt mange i en 
vanskelig situasjon. 

Forebygging fremfor reparering
Gjennom sommeren har vi ikke sett noen 
tegn på at dagens regjering har til hensikt 
å ta grep om situasjonen. Så langt har det 
vært kun et svar fra toppen, vi følger med. 
Det kan virke som at man ikke er i stand 
til å gjøre noe før bedriftene faller utenfor 
kanten. Hva med å forebygge fremfor å 
reparere? 

Ulykker
Etter flere år med positiv utvikling og 

nedgang i alvorlige trafikkulykker, så har 
det dessverre vært et år med altfor mange 
ulykker. 

Denne sommeren har vært preget av 
alvorlige ulykker og dødsfall. Det er sik-
kert mange forklaringer til dette, men det 
er ikke til å komme bort ifra at uopp-
merksomhet står sentralt. Flere har vært 
ute og kommentert dette. 

Få sekunder er nok 
Dagens biler er utstyrt med store da-
taskjermer som nok bidrar til at mange 
blir fristet til å fjerne blikket fra vegen. Vi 
vet at noen få sekunders uoppmerksom-
het, er nok til at man mister kontrollen 
over bilen. Da kan det virkelig gå galt. 
Sørg for at dere kjører bil, når dere kjører 
bil. Vi har ingen å miste.

Følger dere fortsatt med?

SKADER: Sommeren har vært preget av alvorlige ulykker langs veien. Vi har ingen å miste. Foto:NLF

ROAR MELUM rm@lastebil.no0

Mange snakker varmt om 
2/3-felts veger og at man 
skal klare seg med det, men 
fra NLF sin side understre-
kes det at slike veger ikke vil 
håndtere veksten i vegtrans-
porten.
Den 23. juni arrangerte Vegforum 
Trøndelag åpent sommermøte med 
tema: Kan man tenke nytt om vegnor-
mer i Norge? 

Mindre penger
Dagens vegnormer setter premissene for 
hvordan vi bygger vei og er ofte kime til 

konflikt mellom infrastrukturtiltak og 
hensynet til bl.a. jordvern. Kunne vi hatt 
en mer fruktbar diskusjon om vegutbyg-
ging hvis premissene var annerledes? 
Hva med 90-100-110 diskusjonen, hva 
er framtidens veg, og hvordan sikre veg-
bygging i Trøndelag. Over 30 fremmøt-
te fikk høre innledninger fra Marit 
Brandtsegg, direktør myndighet og  
regelverk, Vegdirektoratet og Lars  
Bjørgård, ass. utbyggingsdirektør, Nye 
Veier. 

Signalene fra Regjeringen er helt  
klare på at det blir mindre penger til 
vegprosjekter i fremtiden. 

Ikke nok til å dekke veksten
Etter mange år med storstilt satsing på 
vegprosjekter, er nå tiden inne for å set-

te på bremsene. Derfor er det viktig at vi 
ser på muligheten til å finne gode løs-
ninger slik at vi ikke står igjen med pro-
sjekter som ikke gir oss økt kapasitet på 
vegene. Det er tross alt forventet at god-
stransporten på veg vil dobles frem mot 
2050. 

Da blir det helt avgjørende at vi går for 
fire-felts veger. Mange snakker varmt 
for at man skal greie seg med 2/3-felts 
veger, men fra vår side ble det understre-
ket at slike veger ikke vil håndtere vek-
sten i vegtransporten. Tar man utgangs-
punkt i en normal to-felts veg, så vil en 
2/3-felts veg gi en kapasitetsøkning på 
kun 12 prosent, mens en fire-felts veg gir 
en kapasitetsøkning på hele 171 prosent. 
Det kan da ikke være tvil om hva som 
er mest bærekraftig. Bygg for fremtiden.

Kan man tenke nytt om vegnormer i Norge?
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De tre som starter opp er, Sander Solem 
fra Meråker, Joakim Osen Kolberg fra 
Namsos og Tom Roger Fjeld fra Snåsa. 

– To av disse er allerede i jobb her på 
Børstad som sommervikarer. Det er en 
god ballast å kjøre varebil før en begynner 
på 19 ukers opplæring til førerkort for tung 
bil, mener Overvik. 

Godkjent lærebedrift
I varebilen lærer de seg håndtering av do-
kumenter og elektroniske hjelpemidler for 
varehenting og levering. De får også med 
seg erfaring med å jobbe på dekkverkstedet 
her på Børstad. Samt periode på Farlig 

Avfallsmottak, dette gir god grunnforstå-
else i driften av vårt transportselskap.

– Foruten transportfag er vi her på Bør-
stad godkjent lærebedrift i gjenvinnings-
faget og hjulutrustningsfaget. Her mangler 
vi lærlinger, forteller Overvik.

Han forteller videre at når de får lærlin-
ger, går disse gjennom «Børstad-skolen».

– Det betyr at alle begynner med lokal 
kjøring og innhenting av farlig avfall til 
eget anlegg. Her får de grundig opplæring 
av en mentor. Mentoren sitter på i den før-
ste perioden som veileder. Da skal det vises 
og læres hvordan man bruker kjøretøyet 
optimalt. Ikke minst får de en innføring i 

hvordan Børstad ønsker å fremstå på veien 
og mot kunder, understreker Overvik.

Trygg arbeidsplass
Etter å ha blitt litt trygg på veien tar de en 
rolig overgang til vogntog. 

– Målet er å la dem få prøve flere funk-
sjoner i bedriften, før de velger retning. 
Enten langtransport, krokbiler, tankbil 
med gass eller drivstoff, ADR slamsugere, 
slamsugere eller kjøring av kraftfôr for  
Felleskjøpet, sier Overvik.

Bedriftens mål med lærlinger er å kunne 
tilby en trygg og sikker arbeidsplass.

– Vi har så langt heldigvis kunne tilbudt 
de som avlegger fagprøve fast jobb hos oss. 
Vi anser det å engasjere oss i lærlingeløpet 
til våre ansatte som «alfa og omega» for å 
lykkes med å skape trygge sjåfører. Vi øn-
sker at de skal stå lenge i faget og trives på 
veien, avslutter Overvik.

Derfor ønsket de å feire sammen med 
samarbeidspartnere og lokalsamfunnet 
der de arrangerte en mini-festival med 
aktiviteter, underholdning og utstillinger. 

Over 1000 besøkende
Dagen var rettet mot barn, ungdom og 

voksne, noe som ga en unik måte å møte 
bransjen på. Over 1000 besøkende fikk et 
innblikk i den spennende næringen. Som 
et yrkesrettet firma ønsket de å vekke in-
teressen for bransjen og presentere utdan-
nings- og jobbmuligheter vår spennende 
bransje gir, samtidig som at de ønsket å 

bidra til en spennende dag for alle i nær-
området. 

Populært
NLF var også til stede sammen med et av 
våre opplæringskontor og Ole Vig vgs. Den 
mobile lastebilsimulatoren falt i god smak 
hos de besøkende. Her fikk store og små 
muligheten til å kjøre vogntog. I tillegg ble 
det arrangert kjettingkonkurranse der 
mange kjempet om seieren. 

Det ble til slutt en data-kar i 30-års al-
deren som stakk av med førstepremien fra 
Vianor, 4 nye dekk. Han var meget fornøyd 
med resultatet da det var første gang han 
hadde lagt på kjetting. Det var heller ikke 
noe å si på tiden, som endte på 37 sekunder.

Børstad Transport signerer 
tre nye lærlinger

Hernes AS feiret 85 år 
med minifestival

FOR DE MINSTE: På jubileumsfesten kunne de minste få 
kjøre minibiler. 

VETERANER: Jubileum for Hernes AS

GØY: Den mobile lastebilsimulatoren falt i god smak hos 
de besøkende.

Lørdag 18. juni inviterte Hernes til mini-festival på Stjørdal. 
Hernes-konsernet feiret 85 år i 2021 og i 2022 feirer de 25 år 
på Stjørdal. 

– To av disse har oppstart hos oss januar 2023 og én med 
oppstart våren 2023, forteller kvalitetsleder hos Børstad Tran- 
sport, Trond Overvik. 

FLOTTE LÆRLINGER: Fra 
Venstre: Trond Overvik, 
Sander Solem, Joakim 
Osen Kolberg og Arnt 
Williksen.
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Region 7  Nordland, Troms og Finnmark

De erfaringer som er høstet 
igjennom årets sommeravvik-
ling av fergesambandene i 
Nordland må danne grunnla-
get for en betydelig endring.

Sommertrafikken startet flere uker før fer-
gerederiets sommerruter trådte i kraft. 
Dette medførte underkapasitet og lange 
ventetider for samtlige trafikanter. Bo-
bilene som i flere år hadde stått stille, len-
ger ned i Europa, hadde nå etter pandemi-
en lagt turen nordover. Det er betenkelig 
at fergerederiet ikke fanger opp denne 
trenden og iverksetter tiltak. Disse rutene 

er selvfølgelig bundet opp i et anbudssys-
tem, laget av Statens vegvesen, men det må 
da være muligheter for å gjøre tillegg når 
spesielle situasjoner oppstår.

Kanseleringer
Vi har i sommer opplevd et ekstremt antall 
kanseleringer på fergene, spesielt de som 
krysser Tysfjorden. Bognes – Skarberget 
og Drag – Kjøpsvik. Dette skyldes ifølge 
rederiet mannskapsmangel.

Det er i enkelte tilfeller vanskelig å gar-
dere seg mot akutt sykdom, og da spesielt 
sykdom som rammer nøkkelpersonalet.  
Det som er saken her er at rederiet, rent 
mannskapsmessig, ikke er rustet til å 
håndtere de situasjonene som oppstår. 
Dette er et sykdomstegn, og ansvaret lig-
ger hos rederiets ledelse. Det er ledelsen 

som skal forsikre seg om at bemanningen 
er av en kvalitet og et antall som tilfreds-
stiller de tjenestene som skal leveres. 

Når disse kanseleringene (over 200 i an-
tall) skjer i verste sommertrafikken skaper 
de uheldige situasjoner både for godstrans-
porten og for øvrige trafikanter.

Statens vegvesen må ta ansvar
Statens vegvesen har iverksatt et prosjekt 
som de kaller «forutsigbar fremkommelig-
het». De opplevelsene vi har fra de siste 
månedene på veiene i Nordland, vitner 
ikke hverken om fremkommelighet eller 
forutsigbarhet. Her må Statens vegvesen 
være mye tøffere i dialogen med sine leve-
randører, og kreve garantier for at beman-
ningen og fartøyenes tekniske kvalitet er 
forsvarlig. 

Fergeutfordringer i Nordland

FRANK LAURITZ JENSEN flj@lastebil.no0

LANGE KØER: Stor sommertrafikk før fergeselskapene hadde fått opp sommerrutene førte til lange køer i sommer. Foto: NLF
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Høsttreff i regionen
Etter flere år med virusshow, satser 
vi på å gjennomføre høsttreff for 
regionen i år.

•  Første høsttreff blir avholdt på 
Mo i Rana, 9. – 11. september. 
Arrangementet finner sted på 
Meyergården Hotel.

•  Alta er stedet for høsttreffet i 
Finnmark, 23. – 25. september 
og 7. – 9. oktober arrangeres 
treffet for Troms.

•  Vi gjennomfører høsttreffet 
sammen med MEF og ber våre 
medlemmer om å registrere seg 
for deltakelse.

Norges Lastebileier-Forbund avd. Nordland har fremmet et krav 
om forkjørsrett på fergene for godstransporten. Dette forslaget 
har fått blandet mottakelse.

Staten vegvesen (SVV) uttaler at de vil vurdere dette til høsten, 
hvis det kommer en anmodning om dette fra NLF.  Dette ser vi 
svært positivt på, og har et håp om at dette kan la seg realisere.

I skyttergraven
NAF Nordland hopper ned i skyttergraven og drar urettferdighetskortet. De mener dette vil være 
grovt urettferdig, da det er de som har kommet først til fergeleiet som først skal kjøre om bord. De 
er av den oppfatning, at alle har lagt en plan for sin reise.

Håpløs debatt
Vi i NLF avsluttet diskusjonen i media, da vi vurderte det dithen at personer, som ikke ser forskjell 
på samfunnskritisk godstransport og familiebesøk hos bestemor, er det håpløst å debattere med.
Vi satser på velfundamentert henvendelse fra NLF- sentralt til Statens vegvesen.

Krever forkjørsrett for 
godstransporten

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
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Jubilanter:

Fødselsdager i september

60
26.09

Pål Garberg, 2090 Hurdal 
Pål reiste til sjøs som 14-åring på slutten av 70-tallet. Som sjømann har man i lengre perioder fri, 
og på begynnelsen av 80-tallet begynte han å kjøre lastebil i fritiden. I 1986 kjøpte han seg egne 
biler, og startet med to Scania 110 og én Volvo F89. Pål har blant annet jobbet hos T. O. Bull, og vært 
som transportleder hos AS Spesialtransport. Videre har han med egne biler vært leiebil hos en rekke 

kjente selskaper som alle har vært en del av transporthistorien i Norge. Han nevner blant annet Roadbroker, Nordan, 
Sties og Linjegods Thermo, men listen er mye lenger. De siste årene har Pål og selskapet utviklet egne nærings-
eiendommer og fritidseiendommer, deriblant Nebbenes og Hurdal, hvor de har stått for alt grunnarbeidet selv. I dag 
har han 17 ansatte ved bedriften og 14 biler (inkludert veteranbiler). Pål har i en periode sittet i lokalstyre på øvre 
Romerike. Når han ikke kjører bil, pusser han opp bil, for hans store hobby er veteranbiler. Spesielt lastebiler og 
Chevrolet Corvette.

60
01.09

Odd Ivar Thomasrud, 1621 Gressvik 
Odd Ivar startet for seg selv august –13 og er énbilseier. Bilen han kjører er en Renault T 380, som benyttes til 
godsdistribusjon, men kan ifølge Odd Ivar takle det meste. Når han ikke kjører lastebil, liker han å fotografere og 
har det som en fin hobby ved siden av jobben. Han forteller at han er en av de passive medlemmene, men synes 
det er godt å ha NLF i ryggen, dersom det først skulle skje noe. 

95 år

12.  Halvor Jorde, 3540 Nesbyen

90 år

6.  Odd Georg Rønning, 7590 Tydal

85 år

14.  Kjell Asbjørn Kvaal, 7050 Trondheim

24.  Odd Olsen , 2022 Gjerdrum

80 år

1.  Sigve Rafdal, 5591 Etne

18.  Johan Bjørnås, 7334 Storås

75 år

10.  Jan Samdal, 7072 Heimdal

12.  Arnfinn  Jørgensen, 2213 Kongsvinger

17.  Arne Haugen, 2647 Sør-Fron

17.  Bjørn Steinar, Sørensen 8622 Mo I 

Rana

26.  Nils Thorstad, 2160 Vormsund

30.  Kjell Nerødegård, 2843 Eina

70 år

5.  Erik Torp, 1658 Torp

8.  Ivar Oulie, 2730 Lunner

8.  Harald Flaten, 4909 Songe

10.  Andreas Mygland, 4480 Kvinesdal

14.  Øivind Fjellstad, 1850 Mysen

60 år

1.  Odd Ivar Thomasrud, 1621 Gressvik

7.  Gunnar Hollerud, 3533 Tyristrand

8.  Terje Aanonli, 7120 Leksvik

9.  Arne Dyngeland, 5353 Straume

13.  Christian Sandal, 5236 Rådal

17.  Svein Henning Rafdal, 5596 Markhus

19.  Morten Juliussen, 1782 Halden

21.  Arild Vedvik, 3154 Tolvsrød

24.  Magne Grønnslett, 9140 Rebbenes

26.  Pål Garberg, 2092 Minnesund

28.  Ola Dobloug, 2322 Ridabu

50 år

3.  Stein Runo Lindemark, 1798 Aremark

18.  Lars Thomas Utne, 1701 Sarpsborg

18.  Ivar Hans Solberg, 8313 Kleppstad

25.  Roger Korsmo, 2170 Fenstad



Med Circle K Pro-appen kan 
sjåførene betale for drivstoff og 

bilvask med mobilen.

Som bedriftskunde kan du gi sjåførene 
betalingstilgang uten ventetid. Løsningen 

både enkel og sikker, da den forhindrer 
at kort kommer på avveie. Du har full 

kontroll på alle kostnadene 
i kundeportalen.

BETAL MED 
MOBILEN
- Just like a PRO

Registrer 
deg i dag:



Kompetanseløft 2022

Høsten 2022 legger NLF ut 
på en kompetanseturné med 
kurs over hele landet, og dette 
er eksklusivt for NLF med-
lemmer. Finn ditt nærmeste 
kurs og meld deg på i tide.

Norges Lastebileier-Forbund sparker i 
gang kompetanseløftet med å dra ut på en 
storstilt kompetanseturné.

Det hele starter i Namsos 30. august, 
og tar gjennom høsten for seg hele landet 
og tilbyr kurs og opplæring til alle med-
lemmer som ønsker det. 

Det vil være tre kurs som foregår i  
parallelle sesjoner i tillegg til hjelp/bistad 
i pålogging på lastebil.no og NLF appen. 

Kurset er gratis for NLF medlemmer.

Til sammen skal det holdes 102 kurs 
fordelt på 34 byer.

Man kan velge mellom  
følgende kurs: 
• NLF Kalkylekurs
• Fair Transport
• Kjøre og hviletid / Arbeidstid
• Regnskap og finans
• Forsikring
• Transportavtalen

Nå starter snart NLFs 
kompetanseturné

KOMPETANSE

2022

NLF-SKOLEN

Reiserute NLFs Kompetanseløft-turné 2022 

30. aug Namsos
31. aug Stjørdal
01. sep Steinkjer
06. sep Tromsø
07. sep Bodø
08. sep Fauske
09. sep Mo i Rana
13. sep Fredrikstad
14. sep Lillestrøm
03. okt Tana
04. okt Lakselv
05. okt Alta
07. okt Harstad
11. okt Fagernes
12. okt Gjøvik
13. okt Rudshøgda/Våler
18. okt. Drammen

Dato Sted 

19. okt. Larvik
20. okt. Porsgrunn 
25. okt Ålesund
26. okt Molde
27. okt Kistiansund
31. okt Stryn
01. nov Førde
02. nov Sogndal
17. nov Bergen
07. nov Lyngdal
08. nov Evje
09. nov Arendal
10. nov Kristiansand
14. nov Egersund
15. nov Stavanger
16. nov Haugesund

Dato Sted

NLF tilbyr nå eksklusive kurs til våre  
medlemmer. Vi reiser rundt i landet og 
holder fysiske kurs denne høsten.
Se vår reiserute i tabellen
til høyre

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0
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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 



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 5: Frank Holene 97 55 88 34 frank@holene.no 
Region 6: Kennet Arntsen 90 08 29 47 kenneth@arntsenas.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

REKRUTTERING 
Leder: Inge Råheim  91 66 57 57 inge@raaheim.no 
Fagansvarlig: Christopher Sternfalk 41 36 57 63 cs@lastebil.no 
Ressurspersoner:
Region 1:  Nikolai Jakhelln 97 55 58 00 snj@bjakhelln.as 
Region 1: Morten Nore 93 40 69 00 morten.nore@mtf.no
Region 2: Birgit Elise Grimstad 91 67 40 67 birgit@grimstadas.no 
Region 3: Morten Utengen 95 89 51 00 mu@utengen.no 
Region 4: Veronica Nielsen Sørensen 41 73 72 50 Vns@orland.as 
Region 5: Åge-Johnny Kalstad 90 81 77 05 kalstad@hktransport.no
Region 6: Gunni Kverndal Amundal     48 07 52 96 postmaster@kverndal.no
Region 7: Karianne Ervik 41 69 30 76 karianne@erviktransport.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

65NLF-MAGASINET 2022• NR 5



Kollegahjelpen

Kollegahjelpen i NLF er et nettverk av vanlige NLF-medlemmer, som har fått 
opplæring i det å gi støtte ved kriser. Alle har skrevet under på et taushetsløfte, 
for at det dere snakker om skal bli mellom dere to. Kollega hjelpen er gratis og 
frivillig. ER DU I TVIL OM DU SKAL  KONTAKTE KOLLEGAHJELPEN? GJØR DET! 
Finn kollegahjelpen i ditt område og ta kontakt.

Sliter du med tunge tanker etter en ulykke?

KONTAKT KOLLEGAHJELPEN!
+NLF

415 44 400

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

Alarmtelefon: 415 44 400

Psykologvakten
Gjennom medlemskapet i NLF og i samarbeid med forsikrings- 
selskapet If, får du ved behov tilgang til psykologisk førstehjelp, 
uten henvisning fra allmennprakti serende lege. Du kan benytte 
tjenesten i forbindelse med alvorlige hendelser på arbeidsplas-
sen eller i fritiden. Tilbudet gjelder også familien. 

Grønt nummer: 22 96 50 07

Ulykker i utlandet
Ved ulykker i utlandet fungerer Sjømannskirken 
som NLFs kollegahjelp.

Ring (+47) 95 11 91 81

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Finnmark Torbjørn Mikalsen 90 62 41 88 thmikals@online.no
 Rune Holmen 91 79 86 92 rune@holmentransport.no;  
 Yngve B. Harila 91 74 78 98 yngve@ybh.no
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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 samarbeid med:

Siden 1974 har If og NLF samarbeidet om å skreddersy forsikringer til  
NLFs medlemmer. Hvilke dekninger som må være med, hvor store utbetalingene 

skal være hvis uhellet er ute – ja til og med hvor mye forsikringene skal koste,  
blir vi enige om sammen. Velger du If kan du altså være helt trygg på at forsikringen 

din er laget av noen som virkelig kjenner din hverdag.

Vi skal ha Norges beste forsikringer for transportbransjen.  
Derfor er det helt naturlig for oss å søke råd hos de som kan mest om transport 

– sjåførene og transportørene. 

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


