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– Norske transportører lever i en hverdag med en knallhard internasjonal konkurranse- 
situasjon. Når vi har useriøse aktører som tjener penger på å bryte loven, må de fjernes for å 
sikre like konkurranseforhold, mener administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo. Side 28-29

Statsbudsjettet 2023:

REGJERINGEN GAMBLER REGJERINGEN GAMBLER 
MED FOLKS LIV OG HELSEMED FOLKS LIV OG HELSE

Emil Heddeland (24) er Norges beste lærling  Side 14

– Nå trykker 
regjeringen inn 
bremsene på 
hjulene som får 
landet til å gå rundt, 
sier NLF-direktør, Geir A. Mo. Side 6–13

Med norsk- 
produsert kjetting  

på dekkene
Side 22–24

Klart for neste års 
Transportkonferanse 

– hold av datoen!
Side 44 



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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I forrige Magasins leder skrev vi at statsbudsjettet kunne bli et mareritt. I flere måneder 
hadde statsrådene, inkludert samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, messet om innsparinger, 
nedskaleringer og avlysing av veiprosjekter. Lista var dermed lagt for en rasering av sam-
ferdselssektoren. Heldigvis ble ikke resultatet like bekmørkt som regjeringen hadde prøvd 
å skape et inntrykk av. Dette kan virke som en taktikk der de legger forventningene så lave 
at vi puster lettet ut og er fornøyde når kuttene ikke ble så store likevel. Det er en felle vi 
ikke må tråkke i, for statsbudsjettet er alt annet enn «akseptabelt». 

Det mest kritikkverdige er at regjeringen ikke har prioritert oppstart av noen større vei- 
prosjekter. Statens vegvesen har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet laget en anbe-
faling av prioriterte prosjekter som er klare til oppstart, men ingen av disse har altså fått 
midler i forslaget til statsbudsjett. Som Vegvesenet selv legger vekt på fraktes 90 prosent 
av mengden gods, og 97 prosent av vareverdien i Norge, på vei. Norsk næringsliv, og norsk 
økonomi, er avhengig av at varene kommer fram. Dette er kritisk for både eksistensgrunn-
laget til bedrifter langs hele vårt langstrakte land, og folks tilgang til mat, klær og medisiner. 
At regjeringen ikke lytter til sine egne fagmyndigheter, er kritikkverdig. 

Dette handler ikke om at regjeringen ikke har råd, selv om de gang på gang har skyldt på 
krig, pandemi og prisvekst for at de nå ikke kan bygge vei. Det handler om at regjeringen har 
prioritert annerledes. Pengene har nemlig sittet løst på andre prosjekter regjeringen har 
ønsket seg. Regjeringen har også hentet inn enda mer penger fra vår sektor, gjennom økte 
CO2-avgifter, vektavgifter og økte bompenger. Samtidig som de strør om seg med penger 
til mer eller mindre gode prosjekter, har samferdsel fått et reelt kutt. Veibudsjettets samlede 
andel er i neste års budsjett på 2,26 prosent, ned fra 2,65 prosent i 2022. Statens vegvesen 
har fått et kutt på 0,1 prosent fra 2022. Nye Veier AS har fått enda flere prosjekter i porte-
føljen sin samtidig som de kuttes 5,2 prosent fra 2022. Regjeringen har altså valgt å prio- 
ritere vekk prosjekter som sikrer liv, arbeidsmiljøet til hardtarbeidende folk, samfunns- 
sikkerhet og et fungerende norsk næringsliv i hele landet.

Det er heldigvis noen lyspunkter å finne i budsjettet. Enova får en økning på 500 millioner 
kroner. Det er ikke spesifisert hva disse midlene skal gå til, men i budsjettet skriver regjer- 
ingen at det for eksempel kan bidra til økt elektrifisering av tungtransport og anleggsmas-
kiner. Regjeringen skal også komme med en ladestrategi for transportnæringen i løpet av 
høsten, noe som tyder på at de skal satse på utbygging av ladeinfrastruktur til transport- 
næringen. Regjeringen har også foreslått å bevilge 40 millioner kroner til tiltak mot sosial 
dumping og kriminalitet i transportbransjen. De har også varslet en handlingsplan med 
konkrete tiltak. Dette er bra, og vi har etterspurt dette lenge. Useriøse aktører utfordrer 
konkurransevilkårene til alle seriøse transportører. 

Men disse gode tiltakene er smuler sammenliknet med hva næringen har behov for.  
En næring som er kritisk for at Norge går rundt. Nå forhandler regjeringspartiene Arbeider-
partiet og Senterpartiet med Sosialistisk Venstreparti for å bli enige om et endelig budsjett. 
Vi har ingen store forventninger til at SV får forhandlet inn store seire for transportnæringen, 
men også de ser behovet for trygg norsk infrastruktur. NLF arbeider utrettelig videre med 
å sikre alle våre medlemsbedrifter like konkurransevilkår, bærekraftig transport, og at  
veiene som er fabrikkgulvet vårt, er trafikksikre og effektive. 
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Statsbudsjettet 2023:

I statsbudsjettet for 2023 
blir det penger til både ny 
skipstunnel på Stad og ny 
rullebane i Bodø. Dette 
skjer samtidig som viktige 
vegprosjekter stanses. Det 
gjelder blant annet et nytt 
løp i Oslofjordtunnelen og 
ny E16 mellom Bergen og 
Voss. 

– Nå trykker regjeringen inn bremsene 
på hjulene som får landet til å gå rundt, 
sier administrerende direktør i Norges 
Lastebileier-Forbund (NLF), Geir A. 
Mo.

Han har forståelse for at det skal  
spares, men mener prioriteringene til 
regjeringen er uansvarlig. 

–  Paradokset er at samtidig som  
regjeringen velger å starte opp med  
prosjekter som i prinsippet kan vente, 
velger de å utsette Oslofjordtunnelen 
som er stengt annenhver dag. De velger 
å utsette Bergen-Voss og Voss-Aurland 
der det har vært 1300 ras siden 2015.  

I tillegg nedprioriteres E6 Megården–
Mørsvikbotn, der 12 av 16 tunneler 
ikke oppfyller tunnelforskriften. Da 
mener jeg regjeringen prioriterer feil, og 
gambler med folks liv og helse, sier Mo.

Han mener at budsjettforslaget viser 
at regjeringen fremstår som lite interes-
sert i å satse på norske arbeidsplasser 
langs veiene i vårt langstrakte land.

Marginalt avgiftskutt 
Et av tiltakene NLF-direktøren også 
reagerer sterkt på, er de marginale av-
giftskuttene på drivstoff, som regjerin-
gen foreslår. 

I proposisjonene står det at vei-
bruksavgiften for autodiesel reduseres 
med 70 øre etter prisjustering, mens 
CO2-avgiften økes med 48 øre. Netto 
reduksjon per liter blir dermed 22 øre pr 
liter for veitransport. Videre reduseres 
avgiften på anleggsdiesel med 50 øre. 

Dette mener Mo er tiltak som ikke 
monner, og som heller ikke treffer 

transportnæringen, som har fått en 
voldsom økning i utgiftene til diesel 
etter at krigen i Ukraina brøt ut. Han 
tror norske transportbedrifter kan ende 
opp med å tape i konkurransen mot 
utenlandske biler som kjører på billige-
re diesel, fylt i Polen, før de kjører 
transport i Norge.   

– Disse 50 ørene per liter diesel som 
Vedum vil kutte, er ikke mye å skryte 
av. Han velger å utelate transportnærin-
gen. Siden 28. september har diesel- 
prisen steget med 1,32 kroner. Jeg tør 
ikke tenke på hva prisen blir i desember 
når alle andre kostnader i tillegg vil øke. 
Å kalle dette for en løsning, er som å gi 
alle i Norge én hullete ullsokk for å  
holde varmen i vinter, sier Mo.   

Sparer seg til fant 
Transportøkonomisk Institutt anslår at 
transport på vei kan øke med opp mot 
80 prosent fem mot 2050. Da er det 
behov for å bygge mer og bedre vei  
som knytter landet 
sammen. 

– Regjeringen gambler med folks liv og helse
FOR DÅRLIG: – Budsjett-
forslaget for 2023 viser 
bare hvor lite interessert 
regjeringen er i å satse 
på norske arbeidsplasser 
langs veiene i vårt 
langstrakte land, sier 
adm. dir. i NLF, Geir A. 
Mo. Foto: NLF/Julie 
Brundtland

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0
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– Regjeringen gambler med folks liv og helse
– Budsjettforslaget er langt fra ambi-

sjonsrikt nok til å holde tritt med øk- 
ningen i veitrafikken vi får fremover. Nå 
sparer regjeringen seg til fant, i stedet for 
å investere i infrastruktur som holder 
hundre år fram i tid, sier Mo. 

 
Står ikke i stil med løftene 
Alt i alt er Norges Lastebileier-Forbund 
svært misfornøyd med statsbudsjettet.   

– Forslaget til statsbudsjett står ikke i 
stil til regjeringens løfter om at de skal 
satse på norsk næringsliv og grønne  
løsninger. Betydelige skatteøkninger 
frykter vi vil medføre økte priser – som 
norske forbrukere ikke har råd til, færre 
sjåfører bak rattet, tøffere tider for bedrif-
ter i hele landet og en infrastruktur som 
på sikt står i fare for å knekke sammen på 
viktige punkter. Dette er, selv i en krisetid 
som nå, rett og slett ikke godt nok, avslut- 
ter administrerende direktør i NLF, 
Geir A. Mo.

FAKTA:

Høyt prioriterte vegprosjekter kuttes
I Statsbudsjettet for 2022 ble det satt av midler til forberedende arbeid 
for sikre at gjentatte prosjekt i Nasjonal transportplan 2022–2033 
kunne bli klare for anleggstart. Alle lå øverst på SVV prioriteringsliste. 

•   E6 Megården–Mørsvikbotn i Nordland 

•   E16 Hylland–Slæen i Vestland 

•   Fellesprosjektet Vossebanen/E16 Arna–Stanghelle i Vestland 

•   E134 Røldal–Seljestad i Vestland

•   E134 Saggrenda - Elgsjø i Viken 

•   E134 Oslofjordforbindelsen, fase to i Viken.

Med regjeringens budsjettforslag ligger det ikke an til at noen av disse 
vil bli startet opp i 2023. Det er heller ikke satt av midler til forbereden-
de arbeid. Videre framdrift i prosjektene vil bli vurdert frem mot 
statsbudsjettet for 2024, meldes det.
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Økt formuesskatt
Omfordelingen i skattesystemet styrkes 
også ved at utbytteskatten foreslås økt. 
Samtidig økes formuesskattesatsen i  
trinn 1 fra 0,95 til 1,0 prosent. I tråd  
med Hurdalsplattformen og Stortingets  
skatteforlik i 2016 økes verdsettelsen av 
aksjer og næringseiendom i formuesskat-
ten til 80 prosent. Driftsmidler eid av 
selvstendig næringsdrivende skjermes ved 
at verdsettelsen for formuesskatteformål 
reduseres til 70 prosent.

Det betyr at det for de som driver et 
AS, blir det en skjerping i skatteleg- 
gingen, mens det blir en lemping for selv-
stendig næringsdrivende. Begge vil deri-
mot bli påvirket av økningen av 
formuesskattesatsen fra 0,95 til 1,0 pro-
sent.

Bråstopp for nye vegprosjekter
Budsjettforslaget betyr at de fire vei- 
prosjektene som Vegvesenet har prioritert 
høyest for byggestart i 2023 er alle blitt 
satt på vent: 
•   E134 Oslofjordforbindelsen (Viken)
•   E134 Røldal – Seljestad (Vestland)
•   E6 Megården – Mørsvikbotn 

(Nordland)
•   E16 Hylland – Slæen (Vestland).

Men Statens vegvesen arbeider videre i 
2023 med 32 prosjekter som allerede er 
under bygging.

Vedlikeholdsetterslepet  
vil øke
Budsjettforslaget legger opp til en bevilg-
ning på 9,4 milliarder til drift og vedlike-
hold, en økning på 780 millioner. Øknin-
gen er et resultat av ekstraordinært høye 
priser og at kostnadene til veidriften har 
økt etter at driften av fylkesveier og riks-
veier ble splittet opp i forbindelse med 
regionreformen i 2020.

Det vil likevel ikke være nok til å ta 
igjen vedlikeholdsetterslepet, mener Nor-
ges Lastebileier-Forbund (NLF). Veier 
som var dårlige i 2022 vil bli enda dår- 
ligere i 2023.

Avgiftsreduksjon som vil bety lite 
I proposisjonene står det at veibruksavgif-
ten for autodiesel reduseres med 70 øre 
etter prisjustering, mens CO2-avgiften 
økes med 48 øre. Netto reduksjon per  
liter blir dermed 22 øre pr liter for vei-
transport. Videre reduseres avgiften på 
anleggsdiesel med 50 øre. 

 NLF ser på det som ren symbol- 
politikk som ikke monner for transport-
bransjen og «vanlige folk».  

Styrker Enova med 500 millioner 
kroner
Regjeringen foreslår en styrking av  
Enova med en økning på 500 millioner 
kroner. 
Dette vil gjøre det mulig for Enova å  
øke innsatsen mot prosjekt som gir 
ikke-kvotepliktige utslippsreduksjoner. 

NLF mener at det er forutsetning at 
bedrifter kan investere i nye kjøretøy, og 
skulle gjerne sett at det ble bevilget mye 
mer Enova-støtte, og at den var langt mer 
målrettet enn det som foreligger i for- 
slaget. 

Statsbudsjettet 2023:

Dette betyr 
statsbudsjettet for 
transportbransjen
Regjeringen Støre la frem forslag til statsbudsjett for 2023 
(Prop 1 S), torsdag 6. oktober. Alt i alt er Norges Lastebil- 
eier-Forbund lite fornøyd med statsbudsjettet. Her er en 
oversikt over de viktigste punktene som vil påvirke tran- 
sportbransjen.    

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0

Døgnhvileplasser

Oslofjordtunnelen
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Kun 1,5 millioner til grønn  
satsning 
Grønt landtransportprogram (GLP) ble 
etablert i januar 2021, etter å ha mottatt 
oppstartbevilgning fra Klima- og miljø-
departementet i november 2020.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 
2023, som ble lagt fram i dag, er det fore-
slått kr 1,5 millioner kroner i tilskudd til 
Grønt landtransportprogram. Sammen-
liknet med 2022 er dette en nedgang på 
500 000,-. Dette får betydning for skale-
ringen av programmet, som da må settes 
på vent med mindre vi får andre inntekter. 

Skal få bukt med sosial dumping 
i transportbransjen
Regjeringen prioriterer å sette av 40  
millioner til oppfølging av handlings- 
planen mot sosial dumping i transport-
sektoren. Gjennomføringen av EUs  
mobilitetspakke er et viktig skritt på vei-
en. De første regelendringene vil tre i 
kraft fra og med 1. november.

Døgnhvileplasser
I Nasjonal transportplan 2014 – 2023, er 
det lagt til grunn at det innen utgangen av 
2023 skal stå ferdig 80 døgnhvileplasser. I 

dag er det, ifølge Statens vegvesen, 54 som 
er på plass.

Døgnhvileplasser er derimot ikke nevnt 
i kommende budsjett, kun slått fast at det 
i 2021 var 55 plasser. 

Redusert fergetakster
Fergetakstene reduseres ytterligere 20 pro-
sent-poeng til 50 prosent ift nivået 1.1.21. 
Gjelder alle ferjer med offentlig tilskudd, 
bortsett fra Horten-Moss.

Fun facts:
•  Antall km veinett utbedret med gul 

midtstripe: 16,8
•  Antall km firefelts vei med  

fysisk adskilte kjørebaner åpnet 
for trafikk: 0

•  Antall km to- og trefelts vei med 
midtrekkverk: 0

•  Antall km riksvei med forsterket 
midtoppmerking: 9,5

Vegvedlikehold Fergetakster
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Statsbudsjettet 2023:

Slik vil det påvirke di n region
REGION 1: Oslo, Østfold og Akershus REGION 2: Innlandet

– Uansvarlig
NLFs regionsjef, J. Kristian Bjerke, mener regjeringen  
har valgt å fullstendig overkjøre sin egen fagetat ved å 
droppe byggingen av et nytt løp i Oslofjordtunnelen. – 
Dette er svært skuffende og kan bety at statsråden og 
regjeringen setter liv og helse i fare, sier Bjerke. 

Ingen midler til disse prosjektene:
•  Nytt løp i Oslofjordtunnelen.
•  RV 19 i Moss.
•  E-18 fra Retvet til Vinterbro.
•  Glommakrysning i Østfold.
•  Ny Fredrikstad-bro.
•  RV22 og RV4 i Viken/Akershus. 

–  Dårlige veger vil bli 
enda dårligere

Regionsjef, Guttorm Tysnes, har forståelse for at det er 
utfordrende tider, men han synes det likevel er svært 
skuffende at regjeringen ikke bevilger mer penger direkte  
til fylkesvegene. – På fylkesvegene skjer det mange 
alvorlige ulykker. Vedlikeholdsetterslepet er enormt. I 
Innlandet alene, ligger dette på rundt fem milliarder 
kroner.  Fylkeskommunen klarer ikke dette løftet alene. 
Det betyr at dårlige veger bli enda dårligere i 2023, eller 
med andre ord; «huset råtner på grunnmuren», sier 
Tysnes.

Region 2 oppsummert:
•  Generelt for lite til vedlikehold av fylkesveiene.

•  Nye veger får ikke økt bevilgning – frykter at flere 
prosjekter må settes på vent.

•  E6 legges opp til byggestart på strekningen 
Storhove-Øyer i 2023.

•  E16 Kvamskleiva, RV4 Roa-Gran  
og Lygnebakken videreføres.

•  Utbedringstiltak både 
 på RV15 og E136.
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Slik vil det påvirke di n region
REGION 3: Buskerud, Vestfold og Telemark REGION 4: Agder og Rogaland

–  Gremmes over 
nedslående stats-
budsjettforslag 

Fylkeslederne i region 3, Frode Bjønnes, Per-Einar Sand  
og Henning Hansen synes budsjettforslaget er så dårlig  
for transportnæringen i Norge at de sammenligner det med 
å sette en lastebilsjåfør til å gjøre jobben sin uten dekk på 
felgene.

Region 3 oppsummert:
•   E134 prosjektene i region 3 er ikke med i  

forslaget til statsbudsjett. 

•  Det blir dermed ingen fullverdig utbygging  
av Saggrenda – Elgsjø.

•  E 134- Dagslett blir lagt på vent.

•  Oslofjordkryssingen berører også region 3.  
Dette prosjektet legges på is.

–  Lenge siden vi har 
blitt så skuffet

For Agder og Rogaland, mener regionsjef, Reidar 
Retterholt, at det var sjeldent mye dårlig nytt i 
statsbudsjettet for 2023. – Det er lenge siden vi har 
blitt så skuffet. Spesielt skuffet er vi over at det ikke 
er satt av penger til ny Røldalstunnel på E134, sier 
Retterholt. 

Region 4 oppsummert: 
• Ingen ny Røldalstunnel på E134 

• Utsetter rassikring av RV13 – Rødsliane i Suldal

•  Utbyggingen av E39 Kristiansand – Lyngdal 
fortsetter

•  Får midler til utbedringer av RV9 Rotemo – 
Lunden og Byklestøylene – Hoslemo 

• RV 509 utbedres med 2,5 km fra to til fire felt

• E39 Rogfast fortsetter.

•  Blir utbedringer på Rv41 
fra E18 mot Kjevik
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Statsbudsjettet 2023:

Slik vil det påvirke di n region
Region 5:  Hordaland, Sogn og Fjordane og 

Møre og Romsdal
REGION 6: Trøndelag

– Steinras annenhver dag
– På generell basis er statsbudsjettet for 2023 en stor skuffelse. Selvsagt  
er vi svært skuffet over at det ikke gjøre noe med E16 Vestlandet med 
rassikring, men samtidig er den fraværende forståelsen av logistikk, fra 
regjeringens side, det mest skremmende, mener NLFs fylkesleder for 
Hordaland, Per Atle Ådland.

Region 5 Hordaland og Vestland oppsummert:
•  E16 Bergen-Voss – Ingen midler til rassikring 
• E16 Voss-Aurland – Ingen midler til rassikring  
• E134 Røldal-Seljestad – settes på vent
• E16 Hylland-Slæen – settes på vent
• Fellesprosjektet Vossebanen/E16 Arna-Stanghelle – settes på vent 

Region 5 Møre og Romsdal oppsummert:
•   Møreaksen på E39 med lang undersjøisktunnel kom ikke med i 

budsjettet. Regionen er fornøyd med at det gigantiske prestisje- 
prosjektet som få i fylket ønsker er lagt på vent.

•  E136 – Romsdalen har fått tildeling til å løse flaskehalsen  
Veblungsnes

•  Ingen midler til å utbedre flaskehalsene Skiri, Brustugulia  
og Hjelviktunellen på E136 

Trøndelag er kanskje en av få regioner hvor 
det kan se ut til at man er relativt fornøyd 
med statsbudsjettet med tanke på antall 
prosjekter som startes eller videreføres.

Her kommer en oversikt over antall 
vegprosjekter som det er satt av midler 
til i kommende statsbudsjett:

•  E39 Klett-Bårdshaug. 3 milliarder 
kroner til OPS-prosjekter

•  E39 Betna-Vinjeøra-Stormyra. 
•  E6 Nedgård (Ulsberg)-Melhus, 

Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus.
•  E6 Ranheim-Åsen, Trondheim, Malvik, 

Stjørdal og Levanger.
•  Rv. 706 Nydalsbrua med tilknytninger, 

Trondheim. 

Mange prosjekter    får tildeling
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Slik vil det påvirke di n region
REGION 6: Trøndelag REGION 7: Nordland og Troms og Finnmark

•  Utbedringstiltak på E6 Fjerdingen- 
Grøndalselv 

•  Videreføring av arbeidene med 
utbedringsstrekningen Oppdal- 
Sunndalsøra på riksvei 70 

Her er prosjektene som ikke fikk 
tildeling i denne runden:
•  E14 Stjørdal-Svenskegrensen er ikke 

nevnt
•  E6 Snåsa er ikke nevnt med tanke på 

rassikring 

Mange prosjekter    får tildeling
– Dersom en flyplass ikke har all sikkerhet på plass, blir den umiddelbart 
stengt. På veiene er det åpenbart «ikke så nøye». Det er for meg helt 
uforståelig et man prioriterer å flytte en flystripe i Bodø 900 meter med  
en kostnad på syv milliarder kroner, fremfor å utbedre E6 til å oppfylle 
tunellsikkerhetsforskriften, sier regionsjef Odd Hugo Pedersen. 

Region 7 oppsummert:
•  E6-prosjektet Megården-Mørsvikbotn i Nordland får ikke midler 

(strekningen har vært stengt 55 ganger på tre år pga. at 12 av 
16 tunneler ikke fyller gjeldende sikkerhetsforskrifter)

•  E6 Sørelva-Borkamo i Nordland får ikke tildeling
•  E6 Nordkjosbotn-Hatteng og Oldedalen-Langslett,  

ingen tildeling
•  E45 Kløfte vil bli utsatt ytterligere
•  RV 94 til Hammerfest. Det blir trolig  

lyst ut ett prosjekt Mollstrand-Grøtnes 
med sikte på anleggsstart i 2023

•  E10 Hålogalandsveien, som er 
et OPS-prosjekt videreføres

Uforståelig prioritering
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Norgesmesterskapet for lærlinger i yrkessjåførfaget:

Emil (24) ble Norges beste lærling

GIKK TIL TOPPS: Emil Heddeland (24), 
kan smykke seg med tittelen 
norgesmester. Han slo ut alle i 
konkurransen om å bli Norges beste 
lærling innen yrkessjåførfaget. Foto: 
Elisabeth Nodland
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I skarp konkurranse med 
lærlinger fra hele landet, 
gikk Emil Heddeland (24) 
helt til topps i norgesmester-
skapet for lærlinger i katego-
rien yrkessjåførfaget. Han er 
lærling hos Leif Hodnemyr 
Transport i Kristiansand.  

Den ungen mannen hadde egentlig tenkt 
å bli elektriker, men skiftet kurs da han 

fant ut at det var yrkessjåfør han 
egentlig ville bli. Det har han ikke 
angret på. 

Emil er kanskje ikke den klassis-
ke typen yrkessjåfør som ofte er 
født inn i familier som allerede er 
i transportbransjen. Han er nemlig 
bygutt, oppvokst i Oslo, men  
flyttet til Kristiansand etter endt 

læretid som elektriker, for å bli  
lastebilsjåfør. 
– Morfaren min var en sånn alt  

mulig-mann og hadde sertifikat på alt 
man kunne ha sertifikat på, men utover 
det er det helse og trening som går i min 
familie, forteller Emil.

Han har derfor gått sine egne veier, og 
funnet det han liker og mestrer.

Emil startet læretiden sin hos Mandal 
bil og transport, men gikk over til Leif 
Hodnemyr i juni i år.

Norgesmesterskap
I september konkurrerte han på høyt nivå 
med 26 andre lærlinger innen yrkes- 
sjåførfaget, og han kunne etter to dager 
med konkurranser, smykke seg med  
tittelen norgesmester.

– Det var om å gjøre å få minst poeng, 
for dersom du gjorde en feil fikk du po-
eng. Vi ble blant annet testet i lastsikring, 
økonomikjøring, presisjonskjøring med 
truck, presisjonskjøring med semitrailer, 
ulykkesberedskap og teori, forteller Emil.

Konkurransen gikk over to dager og 
tredje dagen var det premieutdeling.

At han gikk helt til topps kom faktisk 
som en overraskelse. 

– Jeg trodde ikke jeg kom til 

Emil (24) ble Norges beste lærling
ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0

KONKURRANSE: Deltakerne ble  
testet i presisjonskjøring med semi. 
Foto: Sotin
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å få pallplass. Nå har jeg alltid satt veldig 
høye krav til meg selv, så det slo sikkert 
litt inn, forklarer Emil, og smiler bredt.

En god problemløser
På spørsmålet om hvilke gode egenskaper 
han har som gjorde at han gikk av med 
seieren, må han tenke seg litt om før han 
svarer.

– Nå har jeg kjørt en god del truck og 
jeg har en del erfaring med å kjøre på 
smale veier og trange steder med semi-
trailer. Det tror jeg hjalp meg mye.  
Utover det mener jeg at jeg er ganske god 
på problemløsing samtidig som jeg klarer 
å holde hodet kaldt i en stresset situasjon, 
sier Emil.

Transportleder Tore Hodnemyr, nikker 
bekreftende, og han legger ikke skjul på 
at han er veldig fornøyd med å ha Emil 
som lærling i bedriften.

– Tar vare på lærlingene
– Jeg trives veldig godt 
og har funnet meg 
godt til rette her, og 
det er aldri sure 
miner om det er 
noe jeg lurer på 
eller må spørre 
om hjelp om. 
Det ble heller 
ikke noen big 
deal da jeg 
måtte ringe 
Tore og fortelle 
at jeg hadde fått 
tralla ut i grøfta, 
så her tar de godt 
vare på lærlingene 
sine, mener Emil. 

Han har, fra han var liten 
av, alltid synes det virket tøft å 
kunne kjøre store kjøretøy. 

– Det virket spennende å klare å  
manøvrere store semitrailere i trafikken 
uten å gjøre skade på seg selv eller andre, 
forklarer Emil.

Dette mestrer han også svært godt nå, 
og enda bedre skal han bli.

– I tillegg passer det meg å kjøre laste-
bil fordi jeg er ekstremt morgengretten. 
Jeg er sånn at jeg må ta meg sammen der-
som jeg skal være sammen med andre 
mennesker tidlig på morgenen. Da er det 
ren terapi å få sette seg alene i bilen og 

kjøre, og jeg blir blid etter kun en ti- 
minutters kjøretur sier Emil og ler godt. 

Tar utfordringer på strak arm
– Noe av det beste med å være yrkessjåfør 
er problemløsning. I 95 prosent av tilfel-
lene står man alene i de utfordringene 
man møter på. Skal man kjøre i et smalt 
eller trangt område, kan man ikke alltid 

spørre om hjelp, men man må finne ut 
hvordan man skal fikse det selv. Det liker 
jeg veldig godt, forteller Emil.

Han mener også at det er fint å ha man-
ge gode kollegaer på jobb. 

– Man møter selvsagt ikke alle hver 
dag, og det er ikke slik at vi spiser lunsj 
sammen til et gitt klokkeslett, men det å 
hilse på dem langs veien er nok til å få 
frem smilet. I tillegg er det alltid stas å 
kjøre forbi alle skolebarna langs veien. De 
fryder seg og vinker når jeg kommer, og 
dersom man gir dem et tut med hornet, 
har man gjort dagen deres fantastisk. Det 
er små gleder gjennom arbeidsdagen,  
mener Emil.

Norgesmesterskapet for lærlinger i yrkessjåførfaget:

TRIVES: Emil trive s godt som lærling hos Leif Hodnemyr 
Transport. Her står han sammen med Tore Hodnemyr (til 
høyre). Foto: Elisabeth Nodland

LYS FREMTID: Alt ligger til rette for at Emil har en lysende 
fremtid i transportbransjen. Foto: Elisabeth Nodland
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Stolt av jobben
Transportbransjen trenger mange kvali- 
fisert yrkessjåfører fremover. Hele Norges 
land er avhengig av transportyrket, og  
landet hadde stoppet opp uten det.

– Jeg har den siste tiden fått stadig mer 
lyst til å få inn flere folk i yrket, spesielt 
damer. Det å rekruttere folk tror jeg hand-
ler om å komme seg ut på ungdomsskoler 
og vise dem mulighetene. Spesielt er jeg 
opptatt av å fremme at man veldig ofte får 
en studietid uten studiegjeld og det å kun-
ne tjene penger og klare seg selv tidlig, ser 
jeg på som et pluss. Det er rett og slett 
befriende, sier Emil. 

Videre mener han det er viktig å snakke 

frem yrket og endre gamle holdninger der 
lastebilsjåfører ikke har hatt så høy status. 

– Vi må snakke mer om hvilken sam-
funnskritisk rolle dette yrket har, og vi må 
få ut informasjon. Fremdeles er det mange 
som ikke vet at det er en egen linje på  
videregående for yrkessjåførfaget, og da er 
det noe som er galt, mener Emil.

Nå er han engasjert, og han vil trolig 
være et godt forbilde for mange unge der 
ute som kanskje ønsker å kjøre lastebil.

Småbarnsliv
Førerkortet tok han på et 19 ukers inten-
sivkurs på Sam Eyde videregående skole i 
Arendal. 

– Jeg startet rett før Covid slo ut alt i 
Norge, så midt oppi disse 19 ukene ble vi 
sendt hjem fra skolen og kunne kun kom-
me til én og én og kjøre. Teorien måtte vi 
gjøre på egenhånd, og det var en prøvelse 
i seg selv, men jeg kom i mål. 

For Emil er det ekstra viktig å komme 
seg ut i fast jobb og tjene penger. Han har 
nemlig en liten sønn som akkurat har  
begynt i barnehagen.

– Det har vært mer krevende å kombi-
nere småbarnsperioden med full jobb, men 
det går rundt. Jeg er oppdratt til at man 
bare er borte fra jobb om man er skikkelig 
syk. Det har derfor vært litt tøft å måtte 
være hjemme på grunn av sønnen min er 
syk, men sånn er det for alle, sier Emil.

Han mener at det tross alt er mulig å 
kombinere det å ha barn, med å være  
yrkessjåfør. 

Ser fremover
Alt ligger til rette for at den unge lærlingen 
har en lysende fremtid i transportbransjen. 

– Planen videre er at jeg skal innom alle 
de ulike kjøringene de har her ved bedrif-
ten. Jeg startet med asfaltfresing og jobbet 
om natten, og trivdes godt med det også. 
Videre har jeg vært innom massekjøring, 
alt fra store kampesteiner til slam. Jeg har 
ikke kjørt så mye gods ennå, men det blir 
det nok mer av. Jeg ser frem til veien vide-
re og å lære enda mer, avslutter Emil. 

Solid bedrift
Leif Hodnemyr Transport ble etablert i 

1972 som eget ansvarlig selskap, men ble 
omgjort til AS i 1982. Det startet med én 
lastebil, men siden oppstart og frem til i 
dag har utviklingen vært stor.

I dag har de 40 lastebiler, og er spesiali-
sert på håndtering av masseforflytning.

Fra og med første juni ble Leif Hodne-
myr Transport (LHT) en del av Repstad 
Anlegg, som kjøpte opp alle aksjene.  
Selskapene har tidligere samarbeidet, og 
planen er at LHT skal fortsette individuelt 
som før, men sammen øke driftseffektivi-
teten og konkurransekraften.

Et samfunnsansvar
Selskapet har alltid vært flinke til å ta inn 
lærlinger.

– Vi ser på det som viktig for å for å  
rekruttere nye inn i bransjen. I tillegg  
mener jeg det er et samfunnsansvar å ta inn 
lærlinger, for å bidra til nye kandidater kan 
få fullføre fagbrev og utdannelsen sin, for-
teller Tore Hodnemyr.

Han mener at de har vært heldige med 
de lærlingene de har fått inn. For tiden har 
de to lærlinger inne, og nå har de også fått 
en lærling som er norgesmester i yrkes- 
sjåførfaget i bedriften.

– Vi er både stolte og fornøyde. Emil  
er en kjempedyktig fyr, og det er bare å 
gratulere med seieren, avslutter Tore. 

FAKTA:

Yrkes-NM 
·  Det var WorldSkills Norway og Agder 

fylkeskommune som i år arrangerte 
YrkesNM i Sørlandsparken utenfor 
Kristiansand. 

·  I Yrkessjåførfaget ble det konkurrert 
i syv ulike øvelser over to dager i 
klassene gods og buss.

·   Hoveddommer i konkurransen var 
Arvid Mytting fra Vegdirektoratet

·   På andreplass kom Audun Båtnes, 
som er lærling hos Roald Madsen i 
Troms og Finnmark. På tredjeplass 
kom Joakim Selnes, som er lærling 
hos Øyvind Klungervik dyretransport 
i Trøndelag. 

PÅ PALLEN: Emil Heddeland på pallen sammen med 
Audun Båtnes, som kom på andreplass i konkurransen. 
Foto: Worldskills

KONKURRANSE: Deltakerne ble testet i presisjonskjøring 
med semi. Foto: Sotin
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Norges Lastebileier-Forbund (NLF) var 
med å stifte The International Road 
Transport Union (IRU) for 70 år siden. 
IRU har vært, og fortsetter å være, en av 
de viktigste og tyngste stemmene for  
godstransport internasjonalt. I oktober 
reiste administrerende direktør i NLF, 
Geir A. Mo, viseadministrerende direk-
tør i NLF, Jan-Terje Mentzoni og poli- 
tisk rådgiver i NLF, Stian Skarheim  
Magelssen til Brussel.

Representerer hele  
veitransportindustrien
IRU er en organisasjon som representerer 
hele veitransportindustrien, både person-
transport og varetransport. De arbeider 
på internasjonale arenaer som FN og EU 
for å sikre sikker, effektiv og grønn mo-
bilitet og logistikk.

Goods Transport Liaison Committee 
(CLTM) er gruppen i IRU som jobber 
med EU-spørsmål på vegne av transport-
bransjen. Ettersom Norge ikke er med-
lem av EU, og ikke har egne representan-
ter i de politiske organene der, så har 
heller ikke Norge stemmerett i CLTM. 
Men vi har talerett i CLTM, og NLF er 
en sterk stemme sammen med våre nor-
diske og sentraleuropeiske samarbeidsor-
ganisasjoner.

Høster godt fra euro peisk samarbeid
NLF i møte med IRU i Brussel:

Den 11. oktober tok NLF 
turen til Brussel for blant 
annet å pleie det europeiske 
samarbeidet, arrangere re-
krutteringsseminar og åpne 
det nye kontoret til Nordic 
Logistics Association 
(NLA).

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0

STIAN SKARHEIM MAGELSSEN ssm@lastebil.no 0

FELLESKONTOR: NLA har sammen med franske FNTR og tyske BGL hatt kontorfellesskap siden september 2019. Nå har 
Felleskontoret flyttet til bedre, lysere og større lokaler i Brussel. Bildet er fra åpningen. 
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IRU – en viktig stemme
Grunnet pandemien og kri-
gen har IRU aldri vært mer 
på radaren til styresmakte-
ne. De har større forståel-
se enn noen gang for hvil-
ken kritisk 
samfunnsfunksjon trans-
portnæringen har. Dette 
kom klart frem under 
møte med IRU.

– Viktige saker som ble 
tatt opp fra NLFs ståsted var 
at vi aktivt må arbeide for at våre 
tjenester skal prises korrekt, slik at 
det kan komme tilbake til selskapene og 
sjåførene. Dette vil igjen øke vår evne til 
å omstille oss og gjøre yrket mer attrak-
tivt, mener administrerende direktør i 
NLF, Geir A. Mo.

Sjåførmangel - en stor utfordring
IRU arrangerte også et stort seminar om 
rekruttering og hvordan man skal få flere 
unge sjåfører bak rattet. 

Selve arrangementet bestod av et stort 

antall talere, i en litt uformell setting. 
Blant talerne var det flere unge sjåfører 
som kjørte både lastebil og buss, flere 
medlemmer av Europaparlamentet, og 
bedriftsledere fra de største transport- og 
logistikkbedriftene i Europa. 

Det ble videre pekt på at sjåførmangel 
er en av de største utfordringene i Norge 
og Europa fremover. Dette skaper et press 
på mobilitet og forsyningskjeder i hele 
Europa, noe som igjen truer økonomien 
på hele kontinentet. 

I den forbindelse ble det fra noen ytret 
et ønske om å senke aldersgrensen på fø-
rerkort for tungbil. I tillegg ønsker de å 
gjøre det enklere å ta imot sjåfører fra 
tredjeland, altså land utenfor EU/EØS. 

– Her har vi heldigvis jobbet med et 
regelverk som sikrer 

at hvert en-
kelt land 

k a n 

stille strengere krav til hvilken kompe-
tanse sjåførene må ha. Eksempelvis her i 
Norge er det mange som kommer fra land 
uten glatt vinterføre. Da kan Norge stille 
strenge krav til sjåfører som skal kjøre i 
Norge, forklarer viseadministrerende  
direktør i NLF, Jan-Terje Mentzoni.

Videre er NLF skeptisk til å senke krav 

til å få førerkort og for å bli yrkes- 
sjåfør. – Det er et yrke som krever kom-
petanse, og med den kompetansen kom-
mer også bedre arbeidsvilkår, mener 
Mentzoni.  

Åpning av nytt felleskontor
En av de store begivenhetene under  
Brusselbesøket var åpningen av et nytt 
felleskontor. 

NLA har sammen med franske FNTR 
og tyske BGL hatt kontorfellesskap siden 
september 2019. Nå har Felleskontoret 
flyttet til bedre, lysere og større lokaler i 
Brussel. Dette ble markert 12. oktober 
med en mottagelse hvor Kristian Sch-
midt, som leder arbeidet med vei- og jern-
banetransport i EU-kommisjonens sam-
ferdselsdepartement – DG Move, holdt 
en gratulasjonstale. 

Schmidt fremholdt betydningen av 
samarbeidet med et felleskontor om de 
viktige regelendringene som allerede har 
trådt i kraft innenfor veitransport (mobi-
litetspakken), og ikke minst med tanke på 
hvilke endringer det nå jobbes med 
innenfor klima, lokale utslipp, førerkor-
tregler og yrkessjåførkompetanse, samt 
vekter og dimensjoner.

Møte med EUs nye transportråd
I tillegg til møter i IRU og åpning av kon-
toret hadde NLF også et møte med  
Norges delegasjon til EU sin nye tran- 
sportråd, Jens Petter Kvamme.

Norge er ikke medlem av EU, men den 
norske transportråden jobber tett på de 
politiske prosessene i Brussel som har stor 
påvirkning på det norske markedet. 

Et av forslagene som diskuteres i EU 
for tiden er om de skal stille krav til at det 
kun skal produseres og selges tunge kjø-
retøy med elmotor fremover. 

– Dette har NLF vært krystallklare på 
at er bakvendt politikk. Vi vet det finnes 
mange gode alternativer til diesel, og en 
forbrenningsmotor kan benytte klima-
vennlig drivstoff, avslutter Mo.

Høster godt fra euro peisk samarbeid
EUROPEISK SAMARBEID: Møte i Goods 
Transport Liaison Committee (CLTM) i 

Brüssel. Alle foto: Stian Skarheim 
Magelssen.

GODT 
OPPMØTE: 

Mange deltok på 
IRUs dinner dialogue. 
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Tirsdag 18. oktober holdt 
finanskomiteen åpen høring 
om forslaget til statsbudsjett 
2023. Det var en felles  
høring, hvor åtte instanser 
innen samferdsel holdt 
innlegg. Norges Lastebil- 
eier-Forbund (NLF) var  
én av dem. 

Forslaget til statsbudsjettet for 2023 ble 
ingen fest for transportbransjen. Blant 
annet blir det full stopp i store gryteklare 
vegprosjekter, mindre til vedlikehold og 
ingen avgiftskutt som vil gjøre det merk-
bart enklere. 

Ber regjeringen snu 
Spesielt var det de høyt prioriterte veg-
prosjektene fra Statens vegve-
sen (SVV) som ikke ble 
videreført, som NLF 
vektla under høringen. 
Det var politisk råd-
giver i NLF, Stian 
Skarheim Magels-
sen, som sto for inn-
legget. 

Statens vegvesen 
har i sine anbefalinger 
pekt på fire veiprosjekter 
som var klare til oppstart. 
Strekningene er E134 Oslo-
fjordforbindelsen, E134 Røldal-Seljestad, 
E6 Megården-Mørsvikbotn og E16  
Hylland-Slæen. I tillegg er E134 Røldal-
stunellen også et prosjekt som burde blitt 
startet.  

– Dette er gryteklare prosjekter som 
sikrer infrastruktur og trafikksikkerhet. 
På disse strekningene går det ras annen-
hver dag, tunneler stenges like ofte og 
tilfredsstiller ikke sikkerhetskrav. I regje-

ringens forslag til statsbudsjett har ingen 
av disse prosjektene fått midler, noe som 
betyr at vi baserer norsk samfunnssikker-
het og infrastruktur og arbeidet mot  
alvorlige arbeidsulykker, på flaks, sa  
Magelssen.  

Betydning for norsk 
økonomi  

Alle de nevnte veistrek-
ningene ligger under 
Samferdselsdeparte-
mentet sitt budsjett, 
og for NLF var det 
viktigste å formidle 
overfor finanskomite-

en hvilken betydning 
det vil ha å videreføre 

disse prosjektene for 
norsk økonomi.  

 – Ifølge tall fra SVV fraktes 
90 prosent av mengden gods på vei, og 97 
prosent av verdien. Norsk næringsliv og 
norsk økonomi, er avhengig av at varene 
kommer fram, understreket Magelssen.  

Han ba derfor finanskomiteen, sammen 
med samferdselsdepartementet, finne 
midler til å finansiere disse strekningene.  

Små marginer 
Det var også skuffende for NLF at tran- 

sportnæringen ikke fikk noen form for 
avgiftskutt.  

– Vi ber også om at finanskomiteen ber 
Stortinget om å midlertidig fjerne vei-
bruksavgiften og CO2-avgiften på diesel 
til transportnæringen. Våre bedrifter står 
i en ekstraordinær situasjon med prisstig-
ning som følge av krigen i Ukraina.  
Lastebileiere er i stor grad små og mel-
lomstore bedrifter. Nesten 80 prosent av 
våre medlemmer har under 10 biler i dag-
lig drift, forklarte Magelssen. 

Har ikke råd til omstilling 
Videre ble det understreket at medlem-
mene har små marginer og ikke innehar 
de økonomiske musklene som de store 
selskapene som bruker PR-budsjettene 
sine på miljøvennlige biler.  

– For å ha råd til omstillingen, må de 
dermed ha likvide midler tilgjengelig og 
kostnaden for den grønne teknologien må 
være overkommelig. Dagens dieselkrise 
setter en effektiv stopper for dette, sa  
Magelssen.  

Han mener et avgiftskutt som monner 
må til for å gjøre det økonomiske presset 
på små- og mellomstore bedrifter litt 
mindre. 

Utover denne høringen har også NLF 
sendt et skriftlig høringssvar.

– Kan ikke basere norsk samfunns-
sikkerhet og infrastruktur på flaks

Høring i Stortinget:

Norsk næringsliv  
og norsk økonomi, er 

avhengig av at varene 
kommer fram.

HØRING: Det var politisk rådgiver i NLF, Stian Skarheim Magelssen, som la frem høringsinnlegget.

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0



Fjordkraft anbefaler

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

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

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

Med norsk-
produsert kjetting 
på dekkene

LANG FARTSTID: Flom kjetting 
har eksistert siden 1985, og har 
lang erfaring med å levere 
kjetting til transportbransjen. 
Ingunn L. Flom overtok bedriften 
etter sin far i 2018. 
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Flom Kjetting er en av få produsenter 
som satser på å sikre lastebilene godt 
«skotøy» når vinteren setter inn. Det har 
allerede rukket å bli hustrig i været når 
NLF møter daglig leder i Flom Kjetting, 
Ingunn L. Flom i lokalene i Bamble,  
Telemark. 

Attåtnæring
Det var hennes far, Tor Rasmus Flom, 
som etablerte selskapet i 1985 fra en 
låve i Drangedal i sin tid. Da var det en 
attåtnæring ved siden av å drive mat-
butikk. Siden har selskapet utviklet seg 
og vokst seg større. Ingunn tok over 
som daglig leder i 2015 og i 2007 flyttet 

de lokalene dit vi finner dem i dag, stra-
tegisk plassert langs E18 på Rugtvedt. 

– Da min far startet var det mange  
aktører i markedet. I dag er det ikke 
mange igjen, forteller Ingunn.

Selskapet har det fortrinnet at de har 
holdt på lenge, og har derfor lang erfaring 
med å lage god og slitesterk kjetting til 
alle formål. I dag er de 11 ansatte, og i 
tillegg til hovedkontor og lager i Bamble, 
har de også et lager i Tromsø.

– Jeg kom selvsagt inn i bransjen fordi 
min far startet med dette. Det har alltid 
ligget i kortene at jeg skulle arve bedrif-

ten, og sånn ble det. Det har vært en bratt 
lærekurve, men det er en veldig trivelig 
næring å jobbe med. I bedriften har jeg 
gode og dyktige kollegaer, og sammen er 
vi et godt team, bekrefter Ingunn. 

Produktutvikling
– Det som er spennende er å gjøre noe 
mer ut av det med kjetting. Da mener jeg 
å tenke nytt, lytte til kunden og drive 
produktutvikling. Det er det som gjør 
jobben spennende, mener Ingunn. 

Hun forteller videre at NLFs medlem-
mer har vært en god støtte i dette arbei-
det. 

– Nå har vi hatt en samarbeidsavtale 
med NLF i over 20 år, og vi har fått man-
ge gode og ærlige tilbakemeldinger. Det 
muliggjør at vi kan foreta gode endringer 
og tilpasninger i tråd med kundens  
ønsker, forteller Ingunn.

Omsetter for 40 millioner  
per sesong
At det blir skikkelige og snørike vintere 
er noe Flom Kjetting liker. Hvordan  
vinteren utvikler seg, gjenspeiler nemlig 
salget.

– Er det ikke kuldegrader og 
snø, som det har vært noen  

Vinteren står for døren, og snart er det neglesprett, sørpe og 
glatte veier som skal prege hverdagen til alle de som frakter 
viktige varer rundt om i landet. 

NORSKPRODUSERT: Alle 
kjettingene fra Flom Kjetting 

er produsert i Norge. 
Fabrikken ligger i 

Mandal.

REPARASJON: Dersom kjettingen din har skader, kan den repareres hos Flom Kjetting. 

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0

Ingunns tips: 
·  Det er viktig at du går over 

kjettingen og sjekker at den  
er i god stand.

·  Sjekk tverrlenkene, side- 
kjetting, låser og kroker.

·  Finner du feil, er det fullt mulig  
å skifte ut tverrlenker, låser  
og kroker og få den reparert  
hos oss.

·  Sjekk at du har riktig dimensjon 
på kjettingen.

·  Øv gjerne på å legge den på,  
slik at du er godt forberedt.

·  Ta vare på kjettingen din under 
vinter og unngå at den henger 
bak på tralla. Da blir den rusten 
og stygg. Legg den heller inn i 
bilen, så varer den lenger.
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Bedriftsbesøk hos Flom Kjetting:

vintere, så går salget ned. Ellers ligger vi 
ganske stabilt på salg. Per sesong, som 
gjelder fra oktober og frem til påske om-
setter vi for rundt 40 millioner kroner, 
forteller Ingunn. 

Videre oppfordrer hun alle til å forbe-
rede seg til vintersesongen, men hvert år 
gløder telefonen på Rugtvedt idet det 
første snøfallet kommer.

– Da skal alle ha kjetting, og det blir 
ekstremt hektisk her på kontoret.

 
Bærekraftig produksjon
Ingunn er stolt over at de driver en bære-
kraftig produksjon av kjetting.

– Det er fornybar norsk energi som 
brukes i fabrikken og når kjettingen 

fremstilles. 
Vi gir der-
for et lavere 
CO2-av-
trykk enn 
andre som 
selger kjet-
ting. Nå som 
vi befinner oss 
midt oppe i det 
grønne skiftet, blir 
dette ekstra viktig. Det 
at vi produserer alt i Norge, er 
derfor et pluss, mener Ingunn.

Fabrikken, som produserer kjettingen, 
ligger i Mandal.

– De er svært dyktige og lydhøre for de 

tankene og idéene vi har. Det setter vi 
utrolig pris på.

Det nyeste på stammen er Blåmann 
berging kjetting som er designet og ut-
viklet av Flom Kjetting. 

– Det er den kraftigste kjettingen 
vi har, og den er utviklet for 

å tåle de aller tøffeste 
oppgavene. I tillegg 

har vi utviklet 
det vi kaller for 
Blåmann her-
ding som 
alle våre 
kjettinger 
går gjen-
nom. Det 
er rett og 
slett en me-

tode å herde 
stålet på, som 

gjør at hardhe-
ten trenger lenger 

inn i stålet. Den blir 
litt mykere ytterst, men 

desto hardere inni, som gjør at 
den slites saktere. Dette er en viktig  
utvikling som gjør at alle kan møte en 
skikkelig norsk vinter på en trygg måte, 
avslutter Ingunn. 

SKINNENDE BLÅ: – Kjetting med pigg er det som gir best grep på veien, mener 
Ingunn L. Flom, daglig leder i Flom Kjetting

LØSE DELER: Du kan få kjøpt ekstra tverrlenker, låser og 
kroker dersom noen har gått i stykker.

RIKTIG SKODD: Er du klar for vinteren? Flom Kjetting har 
det du trenger for å være riktig skodd gjennom vinteren. 

HUSK:
• Det er viktig at dekkene dine er i  

god stand, og tilpasset kjøretøy og føre  
uansett årstid. 

• Som sjåfør er du ansvarlig for at kjøretøyet har 
tilstrekkelig veigrep, hele året. 

• Dersom du kjører et kjøretøy med tillatt  
totalvekt over 3.500 kilo, må du ha med kjetting 

dersom du skal kjøre på veger med snø og is. 

• I Nord-Norge gjelder påbudet fra 16. oktober

• For resten av landet gjelder påbudet  
1. november.



NYE CITROËN Ë-BERLINGO 
ELEKTRISK ARBEIDSLYST PÅ VEI

OPPTIL 275 KM REKKEVIDDE
HURTIGLADING (80 % PÅ 30 MIN MED 100 KW)
FORVARMING VIA APP
INNTIL 750 KG TILHENGERVEKT

FRA

343.900,-

Pris er inkl. frakt og lev.om.kost levert forhandler. Elektrisk rekkevidde avhenger av kjørestil, veiforhold, utetemperatur, varme/klimaanlegg og forhåndstemperering. Forbehold om trykkfeil. Importør Bertel O. Steen AS. 
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NLF og Telenor har refor-
handlet ny avtale for de neste 
tre årene. Det gir gunstige 
betingelser for NLFs med-
lemsbedrifter på Flyt- og 
Frihet-abonnementene samt 
mobile bredbåndsabonne-
ment.

Det er i dag mange tilbydere i markedet 
for telefoni, og mange konkurrerer om å 
underby hverandre på pris. Derfor har det 
vært viktig for NLF å gjøre en grundig 
vurdering.

Viktig med god dekning
Nå har det blitt gjennomført flere tester 
med andre tilbydere hvor særlig dekning, 
har vært et viktig krav. Det viser seg at 
Telenor fortsatt har det beste totalproduk-
tet. Ingen leverandører har en 100 prosent 
dekning, men tilbakemeldingene på våre 
tester har vært tydelige.

Best på pris
Et annet punkt som er viktig for NLF, er 
det å få justert prisene. Vi er derfor glade 
for å kunne tilby abonnement til en meget 
god pris, og ikke minst er det viktig å 
kunne tilby et komplett og sikkert  
produkt som inneholder de viktigste  
elementene.

Ønsker dere mer informasjon eller gjøre 
avrop mot avtalen, ta kontakt med 
Telenors kundeservice eller en av for-
handlerne til Telenor.

Ny avtale med Telenor
Medlemsfordeler:

FAKTA:

Fakta om abonnementene 
Flyt og Frihet:
•   God dekning og kapasitet hvor du 

ferdes/kjører.  Telenors 5G-nett skal 
være ferdig utbygd i løpet av 2024.

•   Fri bruk av abonnementene i EU/EØS.

•   Kundeservice 24 timer, alle døgn  
i året.

•   Ubegrenset lagring av bilder på  
Min Sky.

•   Sikkerhetsløsninger som sikrer 
abonnementet ditt mot falske 
internettsider.

•   Forhandlere for kjøp av utsyr  
samt support over hele landet.

•   På abonnementene Flyt er data 
rollover inkludert samt at man  
kan endre på datapakkene.

KJELL OLAFSRUD ko@lastebil.no0



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:



28 NLF-MAGASINET 2022 • NR 7

Først og fremst består transportbransjen 
av veldig entusiastiske, flinke sjåfører som 
brenner for yrket sitt og er stolte av det. 
De aller fleste lastebileiere følger lover og 
regler og sørger for å ha gode, trygge 
rammer rundt sine sjåfører. 

Samtidig er det en del som ødelegger 
for de andre. Det er useriøse bedrifter 
som forsøker å tjene raske penger på be-
kostning av trafikksikkerhet og sjåførenes 
lønns- og arbeidsvilkår. Disse 
utfordrer alle som driver 
butikk på redelig vis, og 
er svært vanskelig å 
konkurrere mot.

Hard internasjo-
nal konkurranse
Å jobbe mot trans-
portkriminalitet, er 
noe Norges Lastebi-
leier-Forbund (NLF) 
har høyt oppe på agenda-
en. Det er et viktig arbeid for 
å bevare en norsk konkurransedyk-
tig transportnæring, som igjen er viktig 
for å bevare bedrifter, arbeidsplasser og 
sikre beredskapen, som et land trenger. 

– Norske transportører lever i en hver-
dag med en knallhard internasjonal kon-
kurransesituasjon. Når vi har useriøse 

aktører som tjener penger på å bryte  
loven, må de fjernes for å sikre like kon-
kurranseforhold, mener administrerende 
direktør i NLF, Geir A. Mo.

Profesjonalisering
NLF jobber derfor bevist med å profesjo-
nalisere medlemmene sine.

– Dette gjør vi ved å gi dem de verk-
tøyer, systemer, programmer og kurs de 

trenger for å gjøre dem til bedre 
bedriftsledere. Videre er det 

viktig med en bevisst-
gjøring av at de også 
må være aktive og 
tydeliggjøre at de må 
konkurrere i denne 
verden. Vi skal ikke 
ha særregler i Norge, 
men konkurrere i det 

markedet vi er en del 
av, som seriøse aktører, 

sier Mo. 
Videre legger han vekt på 

at det derfor trengs bistand fra de 
som lager reglene, forskriftene og lovene 
som regulerer markedet.

Bedriftskultur
Han understreker at feil skjer hver eneste 
dag, i alle deler av næringslivet.

– Også sjåfører i våre bedrifter begår 
feil. Statenes vegvesens (SVV) kontroller 
jager disse som resulterer i store bøter, det 
skal de selvsagt ha, men det er ikke nød-
vendigvis de som utgjør den organiserte 
transportkriminaliteten, mener Mo.

Han mener derfor det er mest å hente 
ved å avdekke brudd på lønns- og ar-
beidsvilkår.

Transportkriminalitet:

– Vi trenger 
en mer effektiv 
sanksjonering 

POSITIV: Vegdirektør, Ingrid Dahl Hovland, er 
positiv til Fair Transport-sertifisering som en  
god tilnærming for å luke ut useriøse aktører. 
Foto: SVV

Når vi har  
useriøse  aktører som 

tjener penger på å bryte 
 loven, må de fjernes.

Norske transportører lever i en hverdag med en knallhard 
internasjonal konkurransesituasjon. Da er det viktig å få bukt 
med transportkriminaliteten.

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0
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– En annen viktig faktor er å se på kul-
turen innad i bedriften. Dette er ofte 
nøkkelen til hvorfor noen bryter loven 
oftere enn andre. Det er i mange tilfeller 
kulturen i dette selskapet som gjør at en 
sjåfør kjører på en måte som setter  
trafikksikkerheten i fare. Den bevisste 
juksingen starter ofte i styrerommet hos 
daglig leder og i ledergruppen. Deretter 
sprer denne ukulturen seg nedover,  
forklarer Mo.  

Utenlandsk konkurranse
– Vi ser også at utviklingen i markedet er 
at norske lastebiler frakter stadig mindre 
av grensekryssende gods. Stadig større 
deler av godstransporten som går inn og 
ut av Norge skjer med utenlandske biler. 
Det har en betydning, for vi vet at forhol-
det til lover og regler er annerledes i de 
landene vi konkurrerer mot, enten vi liker 
det eller ikke, sier Mo. 

Rapporter viser at østeuropeiske sjå- 
fører tar en langt større risiko enn norske 
sjåfører. 

– Det handler kompetanseopplæring, 
om bedriftskultur og holdninger internt. 
Jo flere av disse vi får på norske veier,  

desto større betydning 
har det for trafikksik-
kerheten og kriminali-
tetssiden. Derfor har vi 
jobbet i årevis med å 
innføre et felles regelverk 
gjennom å implementere 
mobilitetspakken, forteller 
Mo.

Mer kontroll
Med dette som bakteppe, ønsker NLF 
seg mer kontroll og mer effektiv sank- 
sjonering.

 – Det er avgjørende at kontrollmyn-
dighetene får flere verktøy. Mobilitets-
pakken som skal innføres er i gang, og det 
er SVV som skal håndheve og kontrolle-
re dette regelverket. Kontrollmyndig- 
hetene må ha kompetanse og ressurser 
nok til å gjøre den jobben. Dette vil de 
ikke klare dersom de ikke får mer penger 
til å drive kontroller eller mer midler til 
arbeidet med å digitalisere kontrollene. 
Dette klarer de heller ikke uten tilstrek-
kelig med kontrollører. Da blir mobili-
tetspakken raskt bare fine ord på et papir, 
understreker Mo.  

Han peker også på at diskusjonen om 
et transportpoliti, som man har diskutert 
i ti år, gjenoppstår i denne sammenhen-
gen. 

– Det er på tide at vi får på plass en 
permanent enhet med kompetanse fra 
SVV, arbeidstilsynet, mattilsynet, politi-
et, skatteetaten og tolletaten, altså et mer 
tverrfaglig samarbeid, mener Mo.

Fair Transport kan være en del av 
løsningen
Videre peker han på Fair Transport- 
sertifiseringen som NLF driver med, som 
en mulig løsning.

– Vi driver med Fair Transport-sertifi-
sering der vi stiller en rekke krav til at 
våre bedrifter skal kunne dokumentere 

kvaliteten sin. De må gjennom en 
resertifisering årlig, og vi job-

ber bevist for at de skal  
fokusere på kvalitet og 
ansvarlighet i alle ledd i 
bedriften. Vi skulle øn-
ske at det ble et enda 
tydeligere krav fra det 
offentlige til Fair Tran- 

sport, eller tilsvarende 
sertifiseringer, når man 

kjøper inn transporttjenester. 
Det kan bidra til å luke ut useri- 

øse aktører, sier Mo.
Vegdirektør, Ingrid Dahl Hovland, har 

vært svært positiv til en slik sertifisering. 
I en diskusjon, under Arendalsuka, men-
te hun dette var en god løsning som hun 
ville se nærmere på.

– Fair Transport er en veldig god idé, 
for et tilsvarende sertifiseringskrav har vi 
innen bygg og anlegg. Det er derfor en 
god tilnærming, og det vil kunne være en 
viktig faktor videre i det trepartssamar-
beidet vi jobber med. Istedenfor at ulike 
offentlige etater går inn og sertifiserer 
alle, med litt forskjellig krav, kan man få 
en standardisering og forenkling, sa  
Hovland.  

I etterkant av dette, har NLF vært i 
flere møter med SVV og vegdirektøren 
for å se på videre muligheter.

MER KONTROLL: For å få bort de useriøse aktørene  
ønsker NLF seg mer kontroll og mer effektiv sank- 
sjonering. Foto: NLF
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Regjeringen varsler at det 
kommer nye regler for vei-
transporten som skal sikre  
et anstendig arbeidsliv. De 
første viktige regelendringene 
vil tre i kraft 1. november. 
–  Vi ser frem til endelig å få 
dette på plass, sier admini- 
strerende direktør i Norges 
Lastebileier-Forbund (NLF), 
Geir A. Mo.

– Regjeringen har som mål at alle skal ha 
et anstendig og trygt arbeidsliv. Gjennom-
føringen av EUs mobilitetspakke er et 
viktig skritt på veien. Samferdselsdeparte-
mentet har derfor nå vedtatt nye regler om 
kjøre- og hviletid for sjåfører, bruk av farts-
skriver i kjøretøyene og regler om yrkes- og 
markedsadgang til veitransportmarkedet, 
sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, 
i en pressemelding.

Det nye regelverket er en del av mobili-
tetspakkens såkalte sosiale del, som ble tatt 
inn i EØS-avtalen 18. mars.

Gode nyheter
– Vi gjør nå endringer i kjøre- og hvile-
tidsforskriften, yrkestransportsport- 
forskriften og forskrift om gjennomføring 
av fellesregler om innenlands transport i 
EØS-avtalen. Gjennomføringen av  
mobilitetspakken vil være en viktig del av 
regjeringens kommende handlingsplan 
mot sosial dumping i transportsektoren, 
sier Nygård.

Dette mener NLF er svært gode ny- 
heter.

–  Vi, sammen med vårt internasjonale 
nettverk, har arbeidet lenge for å få på plass 
disse reglene. Dersom håndteringen av 
dem blir effektiv, og kontrolletatene får 
gode nok verktøy, tror vi de kan bidra 
sterkt til likere og bedre konkurransevilkår 
og til å fjerne useriøse aktører, sier Mo.  

Strengere regler for varebiler i 
internasjonal transport
Det innføres nye regler for de som kjører 
internasjonal transport med kjøretøy over 
2,5 tonn.

– For transport med varebil med tillatt 

totalvekt over 2,5 tonn blir det innført 
løyveplikt. Det vil dermed bli krav om 
etablering i EØS-området, god vandel, 
tilstrekkelig økonomisk evne og faglig 
kompetanse. Kabotasjereglene vil også 
gjelde for slik transport. Det vil også 
innføres kjøre- og hviletidsregler og plikt 
til å ha fartsskriver i kjøretøyet, sier  
Nygård.

Krav til hjemreise for sjåfører og 
kabotasje
Det stilles nye krav til hvordan transport-
foretakene organiserer sin virksomhet. 
Arbeidsgivere skal legge til rette for at 
sjåføren skal kunne reise hjem i løpet av 
en fireukersperiode. Kjøretøy i internasjo-
nal transport vil bli også nødt til å retur-
nere til driftssenteret i hjemlandet minst 
hver 8. uke.

– Vi strammer inn kabotasjereglene. 
For godstransport kan det som tidligere 
utføres tre oppdrag på syv dager, men det 
vil bli innført en «frysperiode» på fire 
dager etter siste oppdrag, der utenlandske 
kjøretøy ikke kan utføre kabotasje i  
Norge, sier Nygård.

– En gledens dag
Mobilitetspakken:

FORNØYD: – Dersom håndteringen av de blir effektiv, og 
kontrolletatene får gode nok verktøy, tror vi de kan bidra 
sterkt til likere og bedre konkurransevilkår og til å fjerne 
useriøse aktører, sier NLF-direktør, Geir A. Mo.

FAKTA:

Ikrafttredelse 1. november
De viktigste reglene som trer i kraft 1. november:
•   Krav om løyve for varebiler i internasjonal transport. Transportørene  

må oppfylle krav til etablering, vandel, økonomi og fagkompetanse.

•   Kabotasjereglene vil gjelde for internasjonal transport med varebiler.

•   Krav om at kjøretøyet skal vende tilbake til etableringslandet hver 8. uke.

•   Krav om at transportforetaket må sikre at sjåføren får tilbringe minst én normal ukehvil 
hjemme i løpet av hver fireukersperiode, forbud mot ukehvil i kjøretøyet og forbud mot 
avlønning basert på hvor raskt sjåføren leverer varene.

•   Det innføres en «frysperiode» på 4 dager etter siste utførte kabotasjeoppdrag der utenlandske 
kjøretøy ikke kan utføre kabotasje i Norge.

Viktige regelverksendringer fra 2026:
•   Innføring av kjøre- og hviletidsregler ved internasjonal transport med varebiler med tillatt 

totalvekt mellom 2,5 og 3,5 tonn.

•   Innføring av krav om fartsskriver ved internasjonal transport med varebiler med tillatt 
totalvekt mellom 2,5 og 3,5 tonn.

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0



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. 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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Kollegahjelpen:

Havnet i alvorlig 
ulykke to uker etter 
at hun begynte å 
kjøre lastebil

ULYKKE: Hanne  
var i en alvorlig trafikk- 
ulykke i Alta. Hun kom ikke fysisk til skade, men opplevelsen 
var traumatiserende. Nå er hun glad for at hun tok kontakt 
med kollegahjelpen. Foto: Privat
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Opplevelsen har gått hardt inn på den 
unge sjåføren.

– Som en del av en dyster statistikk med 
møteulykke mellom personbil og lastebil, 
sto lille redde meg, helt fersk i jobben midt 
opp i en alvorlig ulykke. Verden min ble 
snudd på hodet og livet ble endret på bare 
få sekunder, forteller Hanne.

Hun følte at alt ble mørkt og kaldt og 
at det hele føltes så urettferdig.

Tung hverdag
– Det var likevel et lys-
glimt i mørket. Det å 
møte kollegahjelpen 
og andre yrkessjåfø-
rer med samme 
traumatiske hen-
delser, var det som 
fikk meg videre. Det 
var små lysglimt i en 
tung hverdag, og det 
var ikke mange av dem 
like etter ulykken. Litt etter 
litt kunne jeg kjenne at de små lys-
glimtene hjalp på, forklarer Hanne.

Videre forteller hun at det var hennes 
arbeidsgiver og andre lastebilsjåfører som 
oppfordret henne til å ta kontakt med 
kollegahjelpen. Det har hun ikke angret 
på at hun gjorde.

– Jeg tok mot til meg og ringte til  
Yngve Harila i kollegahjelpen. Der ble jeg 
rett og slett møtt med forståelse og åpen-
het, og vi avtalte å møtes fysisk dagen 
etter. Det ble et sterkt møte og en tung 
samtale, men samtidig gjorde det godt. 
For meg var det gull verdt å få møte et 
medmenneske som var ydmyk og som 
kunne dele erfaringer med meg, forteller 
Hanne.

Godt med støtte
Opplevelsen var traumatisk og har påvir-
ket livet i ettertid.

– Hvert sekund, minutter, timer og 
dager etter den traumatiske ulykken 
gikk de samme bildene, lukten og følel-
sen på «repeat», om og om igjen oppe i 
hodet. Alt virket så håpløst. Da var det 
godt å vite at man ikke er den eneste som 
har hatt det slik.  Selv om det var både 
trist og tøft å høre andres historier, var 
det samtidig veldig trøstende, forteller 

Hanne.

Hun mener at det 
å få snakke med  

sjåfører i samme båt 
og kollegahjelpen var 

det eneste som hjalp 
henne gjennom den van-

skelige tiden. 
– Kollegahjelpen og i mitt tilfelle, 

han Yngve, har vært, og er en utrolig fin 
ressurs når det som ikke skal skje, likevel 
skjer, sier Hanne.

Nå synes hun at kollegahjelpen virke-
lig fortjener heder og ære for den fine 
støtten og omsorgen de gir sjåfører i  
lignende situasjoner.

Gjør en fantastisk jobb
– Kollegahjelpen gjør en fantastisk jobb 
der de må lytte til usensurerte versjoner 
av forferdelige ulykker. Når de da klarer 
å vise empati og dele erfaringer som kan 
hjelpe oss videre, viser det at vi virkelig 
trenger dette støtteapparatet rundt oss 
yrkessjåfører når alt annet svikter, mener 
Hanne.

Til slutt oppfordrer hun alle som kom-
mer i lignende situasjoner om å 
ikke nøle med å ta kontakt med 

Havnet i alvorlig 
ulykke to uker etter 
at hun begynte å 
kjøre lastebil

Hanne var helt fersk i jobben og hadde akkurat startet å 
kjøre lastebil da hun havnet i en alvorlig trafikkulykke i Alta. 
– Når alt ble mørkt og kaldt, var det et lysglimt og en var-
mende støtte som kom fra kollegahjelpen, forteller Hanne.

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0

Illustrasjonsfoto: NLF

TILBAKE PÅ VEIEN:  Hanne har ikke 
sluttet å kjøre lastebil, men  har  

kjørt siden ulykken skjedde. 
Foto: Privat
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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?

nordeafinance.no

Kontakt
Tlf. 482 07 049
ksl@nordea.no

kollegahjelpen. – Jeg er utrolig takknem-
lig for at de var her for meg, og at de er 
der for alle yrkessjåfører, avslutter Hanne. 

Tøffe tak
Yngve Harila, driver transport og kran-
service i Vadsø, og er ved siden av jobben 
også en av tre kontakter for NLFs kolle-
gahjelp i Finnmark.

– Det har vært relativt rolig her oppe i 
nord, men vi har hatt to tilfeller i år der 
to lastebiler har vært involvert i en tra-
fikkulykke. Hanne var en av dem, fortel-
ler Harila. Han forteller at han i begge 
tilfeller ble kontaktet.

– Når ulykken først skjer, så er kollega-
hjelpen viktig. Vi er glade for at folk tar 
kontakt etter en ulykke, for det er det kol-
legahjelpen er til for, og det er alltid tøft for 
de som er involvert, forklarer Harila.

Belastende
– Begge de uheldige yrkessjåførene er i 
politiets system, og man føler seg ofte 
mistenkeliggjort, og det er belastende for 
sjåføren. Heldigvis fikk jeg truffet Hanne 
etter ulykken på tross av store avstander 
her oppe i Nord, forteller Harila.

Han tror at det viktigste er at de som 
havner i en ulykke får snakke med en 
person som har lang erfaring i bransjen. 

– Jeg er ikke noen psykolog, men en 
vanlig mann. Det at jeg kan stille opp og 

kommer fra organisasjonen og kjenner 
næringen, veier tungt i transportbran-
sjen, forteller Harila.

Kollegahjelpens dag
Stadig flere yrkessjåfører hjelpes tilbake 
i arbeid etter traumatiske hendelser, mye 
takket være assistanse fra Kollegahjelpen 
til Norges Lastebileier-Forbund (NLF). 

Slike hendelser kan sette hvem som 
helst ut av spill, men man vet aldri hvor-
dan man vil reagere på en slik hendelse 
før det faktisk har skjedd. Det er ikke 
uvanlig at mange får det svært tøft i et-
tertid, selv om de ikke er fysisk skadet. 
Da er det viktig å få hjelp tilbake til 
hverdagen bak rattet. Det er her Kolle-
gahjelpen til NLF spiller en viktig rolle, 
men i altfor mange ulykker blir apparatet 
aldri varslet, og sjåførene får derfor ikke 
den hjelpen de burde ha fått.

NLF ønsker derfor å markere kollega-
hjelpdagen den 12. november, for å min-
ne alle yrkessjåfører om at dette tilbudet 
finnes. Dette også noe alle yrkessjåfører 
kan benytte seg av, og man trenger ikke 
være medlem av NLF. Ikke minst trengs 
det flere aktive hjelpere.

Kollegahjelpen:

Illustrasjonsfoto: NLF

STÅR PARAT: Yngve Harila, driver transport og 
kranservice i Vadsø, og er ved siden av jobben også en av 
tre kontakter for NLFs kollegahjelp i Finnmark. Foto: NLF

+NLF
415 44 400
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Jørund Vevle, daglig leder 
og eier av System Trafikk  
på Osterøy, hadde den 7. 
oktober med seg stortings-
representant fra Hordaland, 
Liv Kari Eskeland (H), i 
bilen over fjellet til Bergen, 
for å vise frem hverdagen  
til en yrkessjåfør.

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) job-
ber hele tiden tett opp mot politikerne i 
sitt arbeid med å sikre transportnæringen 
like konkurransevilkår og sjåfører en 
trygg arbeidshverdag langs norske veier.

– Det er viktig for NLF og 
næringen å ha jevnlig og 
god kontakt med politi-
kere. Vi er derfor gla-
de for at Liv Kari 
Eskeland setter av 
en hel dag for å 
lære mer om oss, 
og vi takker også 
Jørund Vevle for at 
han stiller opp, sier 
NLF-direktør, Geir 
A. Mo. 

Med fremleggelsen av 
statsbudsjettet friskt i minnet, 
ble denne dagen ekstra viktig. Årets bud-
sjett var ingen fest for transportbransjen.

– Jeg er skuffet, veldig skuffet, sier 
Vevle.

Han er kanskje mest skuffet ove at  
politikerne kun ser på vei som en gigan-
tisk utgiftspost.

– De skjønner ikke at det å bygge vei 
er en investering for fremtiden som gir 
stor gevinst tilbake til samfunnet, sier 
Vevle.

Også stortingsrepresentant, Eskeland, 
synes forslaget til statsbudsjettet var trist 
lesning. 

Politikerbesøk:

Viser utfordringene yrke ssjåførene møter daglig

 De skjønner ikke  
at det å bygge vei er  

en investering for  
fremtiden.

STOPP I FAGERNES: Ny veg i Fagernes har vært diskutert i 70 år, nå ønsker de at noe skjer. Fra venstre bak: Bjørn Ivar 
Gunhildgard , Jørund Vevle, Liv Kari Eskeland (H) og stortingsrepresentant i Oppland, Kari-Anne Jønnes  (H).

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0
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Møter stengte veier hver dag
Hverdagen til Vevle består mye av å  
kjøre på strekninger med stengte veier. 
Spesielt strekningen Bergen-Voss er ille.

Turen over fjellet gikk fra Oslo til  
Bergen via Fagernes, og målet var å øke 

forståelsen hos politikerne for hvilke 
utfordringer transportbransjen 

har.
– Jeg fikk absolutt sett 
mye på veien som bur-

de vært utbedret. På 
tross av at det hel-
digvis er satt i 
gang noen store 
vegprosjekter på 
E16 fra Oslo til 
Bergen, gjenstår 
det enkelte par-
seller på strekket, 

som vegen gjen-
nom Fagernes, hvor 

vi hadde et stopp. 
Der blir lokaltrafikken 

blandet med gjennom-
gangstrafikk, som er svært 

uheldig, både for tettsteds- 
bebyggelse, tungtransport og myke 

trafikanter, forteller Eskeland.

Hun peker også på flere rasfarlige 
strekninger som en utfordring.

– Fra mitt hjemfylke er det selvsagt 
Arna-Voss, som også går under navnet 
K5, jeg er spesielt opptatt av. Denne 
strekningen har stor rasfare, og vi hadde 
håpet å komme i gang med en delstrek-
ning i budsjettet som ble lagt frem, men 
dessverre er det ut nå ut i det blå, under-
streker Eskeland.

Mye å snakke om
Underveis bekrefter hun at de hadde mye 
å snakke om.

– Vi diskuterte mange viktige punkt 
som blant annet rekruttering, like kon-
kurransevilkår, lønn og gode arbeids- 
forhold, og jeg opplevde at System 
Transport og Jørund hadde et fantastisk 
godt grep om hvordan han jobber med 
dette. Han begynner tidlig å informere.

Hun mener kanskje noe av det viktig-
ste er å i større grad tenke på at vegen er 
sjåførens fabrikkgulv.

– Da er det viktig med regularitet, 
trygge veier, gode hvileplasser og godt 
vedlikehold av transportårene for at sjå-
førene skal ha en god og trygg arbeids-
hverdag. Oppgradering av veistandarden 
og nye og mer effektive veier er en forut-
setning, sammen med at kjøretøyene 
stadig blir tryggere og mer miljøvenn- 
lige. I tillegg er det viktig at de beholder 
konkurranseevnen, dersom bransjen  
skal få ta del i det grønne skiftet, sier 
Eskeland.

Høyre vil fortsette å være  
ambisiøse
Videre legger hun vekt på at hun har fått 
et klart bilde av hva hun skal ta med seg 
videre.

– Høyre er kjent for å være ambisiøse 
med tanke på samferdselspolitikk. Vi må 
investere i det som bygger fremtidige 
generasjoner, slik at næringslivet behol-
der sin konkurransekraft. Da må vi  
investere i infrastruktur og kunnskap og 
det er en linje vi vil holde fram med å 
følge, avslutter Eskeland.

Viser utfordringene yrke ssjåførene møter daglig

STOR BEDRIFT: Jørund Vevle, er daglig leder og eier av 
System Trafikk på Osterøy. Der har han ansvaret for 40 
biler og 65 ansatte. 

MØTER STENGTE VEIER HVER DAG: Jørund 
Vevle fra System Trafikk, tok med seg 
stortingsrepresentant, Liv Kari Eskeland (H), 
over fjellet fra Oslo til Bergen via Fagernes. 
Alle foto: Elisabeth Nodland

KLAR FOR AVMARSJ:  
Liv Kari Eskeland er godt på plass  
i førerhuset. Nå bærer det av sted til Bergen.
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Den 23. august 2021 mistet 
tre brødre livet i en tragisk 
ulykke på Flå i Hallingdal 
da de kolliderte med en 
lastebil. Lastebilsjåføren har 
hele tiden ment at han ikke 
har gjort noe ulovlig, og nå 
er saken henlagt. Den uhel-
dige sjåføren har vært uten 
førerkort i ett år. 

Etter ulykken ønsket politiet å inndra  
førerkortet til lastebilsjåføren på stedet. 
Dette godtok ikke sjåføren fordi han 
mente at han ikke har gjort noe ulovlig. 
Retten besluttet imidlertid kort tid etter-
på å beslaglegge sertifikatet. Sjåføren ble 
siktet for brudd på veitrafikklovens § 3, 
og for uaktsomt drap.   

Kan ikke bebreides 
Før saken var avsluttet, besluttet politi- 
advokaten å gi sjåføren sertifikatet tilba-
ke. To måneder etter, ble saken i sin hel-
het henlagt.  

Dette bekrefter sjåførens advokat, 
Christian Arnkværn i Vectio.  

– Statsadvokaten har henlagt saken, og 
sjåføren har ikke gjort noe straffbart. Det 
er slått fast at lastebilsjåføren foretok en 
forbikjøring i forkant av ulykken, men 
dette var ikke årsaken til at ulykken 
skjedde. Det er nå avklart at sjåføren ikke 
kan bebreides for ulykken, og heller ikke 
for hendelsesforløpet som ledet frem til 
den, sier Arnkværn. 

Dette bekrefter også politiadvokat  
Andrea Finckenhagen til  NRK.

Unødvendig yrkesforbud 
Sjåføren har som en følge av etter- 
forskningen vært uten førerkort i nesten 
ett år. 

– I realiteten har sjåføren vært under-
lagt et yrkesforbud. Hadde han blitt hørt 

innledningsvis i saken, ville dette vært 
unngått, understreker Arnkværn. 

Han har tidligere uttalt at sertifikatet 
ikke skulle vært beslaglagt i utgangs-
punktet.  

–  Grunnen til det, er at det var beret-
tiget tvil rundt skyldspørsmålet. Det var 
en helt forferdelig tragisk ulykke, men det 
skal likevel ikke gå automatikk i at man 
beslaglegger førerkort før man vet hvem, 
eller hva, som forårsaket ulykken, sier 
Arnkværn.   

– En yrkessjåførs største frykt 
Etter at det ble kjent at saken ble henlagt, 
har Norges Lastebileier-Forbund (NLF) 
vært i kontakt med den uheldige sjåføren 
av lastebilen som var involvert i ulykken. 
Han forklarer at det som skjedde var at 
ulykkesbilen kom over i hans kjørefelt i 
høy hastighet, like etter at han selv hadde 
foretatt en kontrollert forbikjøring. Så 
smalt det! 

– Det er yrkessjåførens aller verste ma-
reritt, å havne i en slik situasjon, forteller 
sjåføren til Lastebil.no. 

Videre bekrefter han at han har vært 
preget av hendelsen, men forteller sam- 
tidig at han med god oppfølging og hjelp 
fra både NLFs kollegahjelp og kommu-

nen, har kommet seg tilbake til hver- 
dagen.  

– Det har tatt på, men jeg har klart å 
finne en måte å leve med at ting ble som 
de ble, forklarer sjåføren nøkternt. 

Har kjent på forhåndsdømming 
Nå har han fått sertifikatet tilbake og har 
kjørt på veien i vel to måneder.  

– Nå er det først og fremst fint å få være 
tilbake i jobb, og ting fungerer tilnærmet 
normalt. Det er en stor lettelse. Jeg har 
heldigvis ikke blitt redd for å kjøre, og jeg 
regner med at det skal gå bra videre også, 
forteller sjåføren. 

Som tidligere nevnt, beslagla politiet 
sertifikatet like etter ulykken.  

– Man kan ikke unngå å kjenne på  
følelsen av forhåndsdømming når fører-
kortet blir inndratt før man har avklart 
skyldspørsmålet. Det har heller ikke gått 
ubemerket hen at det har tatt såpass lang 
tid før påtalemyndighetene fikk gjort opp 
en mening på hva som egentlig skjedde 
den dagen. Det har vært belastende, for-
teller sjåføren.  

Nå er han derimot svært glad for at  
saken er avsluttet og henlagt. 

– Nå er det siste loddet tatt av mine 
skuldre, avslutter sjåføren.

–  Nå er det siste loddet tatt 
av mine skuldre 

BELASTENDE: – Man kan ikke unngå å kjenne på følelsen av forhåndsdømming når førerkortet blir inndratt før man har 
avklart skyldspørsmålet, mener den uheldige sjåføren som havnet i den tragiske ulykken. Foto: Illustrasjon/NLF

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0



Region 1
Kjersti Hovland
Henning Fevang
Hilde Jepsen

Region 2 
Kari Fritzvold Malones 
Helge Halbakken

Region 3
Lorand Plakiqi
Daniel Oseth
Alexander Gramm

Region 4
Jan Erik Sliper
Elisabeth Mykjåland
Magnus Skaar

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

Region 7
Frode Bjørkestøl
Gerd Heidi Ervik
Elise Kulseng

Region 6
Knut Byrkjeland
Elin Volden

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

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

lorand.plakiqi@nordea.com 
daniel.oseth@nordea.com
alexander.gramm@nordea.com

jan.erik.sliper@nordea.com
elisabeth.mykjaland@nordea.com
magnus.skaar@nordea.com

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

frode.bjorkestol@nordea.com
gerd.heidi.ervik@nordea.com
elise.kulseng@nordea.com

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

906 21 021
984 72 138
934 99 194

916 31 095
995 47 759

911 78 366
416 57 342
932 89 932

902 55 899
959 27 446
907 57 230

917 56 915
416 75 052
974 62 225
916 65 002

992 04 934
911 51 093
996 20 150

970 66 997
932 44 447

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

NLF-ekspert:

Kontakt oss for finansiering!

nordeafinance.no
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Det er en egen forskrift om tap av  
førerrett (tapsforskriften) som sier noe om 
når, og hvor lenge det skal ilegges tap av 
føreretten. Domstolene kan i særlige til-
feller fravike forskriften. Likevel oppfat-
ter vi at forskriften i stor grad følges av 
både politi og domstoler, noe som fører til 
at man ikke tar hensyn til hvordan tap av 
førerretten slår ut i det enkelte tilfellet. 

Advokatene:

– Beslagleggelse av før erkort 
kan fremstå som forhån dsstraff

Trafikkulykken i Flå er et tydelig eksempel på hvordan en 
sjåfør stenges ute fra arbeidslivet når førerkortet inndras før 
hendelsesforløpet er avklart. Ett år etter selve ulykken ble 
saken henlagt, og det ble konkludert med at sjåføren ikke 
hadde gjort noe straffbart. 

CHRISTIAN ARNKVÆRN ca@lvectio.no 0
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Før det foreligger dom eller vedtatt 
forelegg, kan politiet beslaglegge fører-
kortet. Dette følger av veitrafikklovens  
§ 33 nr.3:

«Finner politiet at fører eller eier av 
motorvogn eller den som på eierens veg-
ne har rådigheten over motorvognen med 
skjellig grunn er mistenkt for et straffbart 
forhold som kan medføre tap av retten til 

å føre førerkortpliktig motorvogn, kan en 
polititjenestemann midlertidig tilbake-
kalle førerretten og ta førerkortet fra ham. 
Spørsmålet om å opprettholde midlerti-
dig tilbakekall av føreretten og beslaget 
skal snarest mulig forelegges for en tje-
nestemann som hører til påtalemyndig-
heten. Beslutningen skal være skriftlig. 
Dersom den mistenkte ikke samtykker i 
det midlertidige tilbakekallet av føreret-
ten og beslaget, må spørsmålet innen 3 
uker oversendes tingretten til avgjørelse.»

Her vil spørsmålet om gjentagelsesfare 
stå sentralt, og det skal gjøres en forholds-
messighetsvurdering.

I Flå-ulykken var det tvil om hendel-
sesforløpet, og det var flere forhold som 

tydet på at fører av lastebilen ikke var å 
bebreide. Likevel ble politiets be-

gjæring om å få beholde fører-
kortet beslaglagt, opprettholdt 
både av tingrett og lag-
mannsrett.

Yrkessjåfører  
straffes hardere 
I dette tilfellet fremstår be-
slaget som en forhånds-

straff, der sjåføren er blitt 
ilagt yrkesforbud i ett år, uten 

dom. Det at det har gått så lang 
tid, innebærer i tillegg at belast-

ningen for sjåføren har blitt urimelig 
stor.  Selv om sjåføren kan kreve sitt øko-
nomiske tap erstattet av staten, så vil det 
tapet arbeidsgiver har lidd ikke kunne 
erstattes fullt ut. I tillegg vil sjåføren nep-
pe få full erstatning for den psykiske be-
lastningen yrkessjåføren er blitt utsatt for. 

Vi opplever at beslag og inndragning av 
førerkort rammer yrkessjåfører vesentlig 
strengere enn andre, og at ønsket om å 
behandle alle bilførere likt, enten de er 
avhengig av førerkortet eller ikke for å ut-
føre sitt yrke, i for liten grad blir tatt hen-
syn til. Det å behandle alle tilfeller likt, 
enten man er yrkessjåfør eller ikke, utgjør 
etter vår oppfatning en forskjellsbehand-
ling. Adgangen til beslag av førerkortet er 
i realiteten en å anse som en forhåndsdom 
og en foregripelse av straffen.  

Ikke samtykk til førerkortbeslag
Det er svært vanskelig å lage en generell 
mal på hvordan en sjåfør bør handle der-
som politiet tar førerkortet i beslag fordi 

sakene er så forskjellige. Regelverket er 
også komplisert, men her følger noen  
enkle tips.

Rådene kan kort oppsummeres i  
to punkter:  
1) Ikke samtykk til førerkortbeslag  
2) Ring advokat så tidlig som mulig 
Det er også en av grunnene til at vi har 
knyttet til oss advokater med spesialkom-
petanse på dette feltet. 

Slik vi ser det er det beste rådet vi kan 
gi til en sjåfør, i tillegg til ikke å samtyk-
ke til et midlertidig førerkortbeslag, å ta 
kontakt med advokat så tidlig som mulig, 
gjerne fra ulykkesstedet slik at advokaten 
kan gi konkrete råd der og da, herunder 
hvordan man bør forholde seg til avhør på 
ulykkesstedet eller senere avhør m.m. I 
tillegg vil advokaten på et tidlig tidspunkt 
kunne fremheve overfor politiet argu-
menter og bevismessige nyanser som kan 
tilsi at sjåføren ikke er en fare i trafikken 
og at vilkårene for førerkortbeslag ikke er 
oppfylt.

Kan ilegge tap av førerretten  
etter dom
I tilfeller der en fører av motorvogn blir 
dømt for en overtredelse av veitrafikk- 
loven, kan det i dom (eller forelegg) også 
ilegges tap av førerretten. Dette følger av 
veitrafikkloven § 33 nr. 1 hvor det står: 

«Blir den som har førerrett ilagt straff, 
kan det i samme dom eller forelegg fast-
settes tap av retten til å føre førerkortplik-
tig motorvogn for en bestemt tid eller for 
alltid, dersom hensynet til trafikksikker-
heten eller allmenne hensyn ellers krever 
det.»

Tapet av førerrett kan settes kortere 
enn minstetiden i eller i medhold av  
bestemmelsen her, dersom det ellers vil 
virke urimelig hardt og det foreligger sær-
deles formildende omstendigheter ved 
forholdet som ligger til grunn for tapet av 
førerrett. Det samme gjelder når andre 
helt spesielle grunner taler for å gå under 
minstetiden.

Dette betyr at når det foreligger dom 
eller vedtatt forelegg, kan det fastsettes 
at retten til å føre motorvogn tapes for 
en bestemt tid eller for alltid. Det er 
imidlertid et vilkår at hensynet til tra-
fikksikkerheten eller allmenne hensyn 
krever det. 

– Beslagleggelse av før erkort 
kan fremstå som forhån dsstraff

STRENGERE: – Vi opplever at  
beslag og inndragning av  

førerkort rammer yrkessjåfører 
vesentlig strengere enn andre, 

 mener Christian Arnkværn,  
advokat i Vectio. Foto: NLF
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NLF har startet Kompetanseløft 2022 
og er i full gang landet rund med ulike 
kurs for å heve kompetansen hos med-
lemsbedriftene. 

Turen var kommet til Innlandet, og 
torsdag 14. oktober ble det holdt kurs i 
kjøre- og hviletid på Rudshøgda, i NLF 
sine lokaler.

Sosialt samvær
Det hele startet med sosialt samvær og 
middag, for deretter å gå løs på de nyeste 
oppdateringene knyttet til regelverket for 
kjøre- og hviletid. Det var kursdeltagere 
fra flere transportselskaper representert, 
blant annet Sigurd og Ola Grimstad, 
Hesthagen Transport og Schenker. 

Bedriftsrådgiver i 
Norges Lastebilei-
er-Forbund (NLF), 
Jone Klingsheim, 
tok alle deltakerne 
trygt gjennom et 
to-timers kurs. Først 
ble det en gjennom-
gang av NLF-appen 
og hvordan man 
bruker den mest mu-
lig effektivt. Deretter var det forskriften 
om kontroll av kjøretøy langs veg, som 
trådte  i kraft 1. oktober 2018, som var 
bakteppe for kursets fortsettelse.

– Vi har et regelverk av en grunn
– Den nye forskriften innehar en liste 
over brudd som er gradert etter alvorlig-
hetsgrad, og den kom inn i norsk rett i 
2017. Noe av det aller viktigste er at både 

bedriften og de an-
satte har gode rutiner 
for å følge opp kjøre- 
og hviletidsreglene 
samt å registrere av-
vik på en ryddig og 
effektiv måte, mener 
Klingsheim.

Han minnet også 
kursdeltakerne på at 
regler og forskrifter 

ikke kommer for å gjøre hverdagen kom-
plisert for bedriftene.

– Regelverket er der for å sikre sjåfø-
renes arbeidsvilkår, slik at de får nok 

hvile i løpet av arbeidsdagen. I tillegg er 
det viktig for trafikksikkerheten. For de 
som sitter på kontor, får det svært få 
konsekvenser om man dupper av, men 
for en yrkessjåfør kan det få enorme kon-
sekvenser om man gjør det samme,  
understreker Jone. 

Han mener også at det er viktig med 
et solid regelverk som sikrer at yrkes- 
sjåførene skal klare å stå i jobben, og 

– Man blir 
aldri utlært

Kompetanseløft 2022 - Rudshøgda:

Regelverket for kjøre- og hviletid er til for en grunn, og i all 
hovedsak for å sikre sjåførene gode arbeidsvilkår og nok 
hvile gjennom arbeidsdagen. De siste årene har 
regelverket blitt strengere. Da kan et NLF-
kurs bidra til å holde ekspertisen oppe.

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0

KOMPETANSE

2022

NYTTIG: Stine Margarita Gulbrandsen (til venstre) og Birgit Grimstad             arbeider for transportselskapet Sigurd og Ola Grimstad. Begge synes 
at kurset var lærerikt. Alle foto: Elisabeth Nodland

KURSLEDER: 
Bedriftsråd-
giver i Norges 
Lastebileier- 
Forbund (NLF), 
Jone Klingsheim, 
tok alle deltakerne 
trygt gjennom et 
to-timers kurs i kjøre-  
og hviletid. 
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ikke måtte slutte fordi det blir for belas-
tende. 

– Videre er det et viktig poeng at  
regelverket skal gjøre det likt for alle, 
for å ivareta konkurransekraften i mar-
kedet. 

Lært noe nytt
– Jeg slutter aldri å bli overrasket over at 
jeg kan lære nye ting om denne bransjen. 

Man blir med andre ord aldri utlært, 
mener Stein Hesthagen, som eier og dri-
ver Hesthagen Transport. 

Han deltok på kurs for å lære hva som 
er nytt, ettersom det stadig kommer nye 
forskrifter og regler man må forholde seg 
til. 

– I dag har jeg lært mye nytt og det var 
fint å få en oppdatering på gjeldene regler 

og hvordan man skal tolke dem, sier 
Hesthagen. 

– Vi må holde oss oppdatert
Stine Margarita Gulbrandsen og Birgit 
Grimstad kom fra transportselskapet Si-
gurd og Ola Grimstad. De synes begge at 
kurset var lærerikt. 

– Det er viktig at vi holder oss opp- 
datert på regelverket på kjøre- og hviletid, 
og på den måten heve kompetansen i vår 
bedrift. Med 81 ansatte og 54 biler, må vi 
holde ekspertisen oppe. Det er et kom-
plekst regelverk og alle våre ansatte skal 
ha en plass og spørre når det er noe de 
lurer på. Derfor er det så viktig at vi deltar 
på slike kurs, sier Grimstad, som er  
styreleder og jobber i administrasjonen i 
Sigurd og Ola Grimstad. 

Guldbrandsen jobber med blant annet 
kjøre- og hviletid i bedriften og hun føl-
ger også opp brudd og avvik og holder 
styr på alle sjåførene til enhver tid. Hun 
synes derfor det er fint med litt ekstra 
faglig påfyll.

Antall avvik har gått betydelig ned
Etter at vi begynte med Tacho Online og 
vi har Stine til å følge opp sjåførene, ser 
vi at antall avvik har gått betydelig ned.  
I tillegg gjennomfører vi kurs for de  
ansatte med NLF hos oss internt, og det 
er et viktig ledd i å bevisstgjøre og heve 
kompetansen til våre sjåfører, forteller 
Grimstad.

Hun forteller at de har hatt Klingsheim 
med deg på flere teams-møter og sjåfør-
møter tidligere, og Gulbrandsen har vært 
på flere tilsvarende kurs i tillegg til  
Tacho-online-kurs. 

Alle sjåførene hos Sigurd og Ola Grim-
stad må også gjennom e-læringskurset 
som er en del av NLF-skolen hvert år. 

– Hos oss har det stort sett gått bra, 
men reglene har blitt strengere, så vi må 
følge med hele tiden, avslutter Grimstad.

NLF-SKOLEN

BRA KURS: Etter en god middag 
innabords, ble det to timer kurs i 
kjøre- og hviletid. 

BLIR IKKE UTLÆRT: – Jeg slutter aldri å bli overrasket 
over at jeg kan lære nye ting om denne bransjen, sier 
Stein Hesthagen, som eier og driver Hesthagen Transport. 
Foto: Elisabeth Nodland

NYTTIG: Stine Margarita Gulbrandsen (til venstre) og Birgit Grimstad             arbeider for transportselskapet Sigurd og Ola Grimstad. Begge synes 
at kurset var lærerikt. Alle foto: Elisabeth Nodland
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Etter å ha lagt bak oss en  
tid med pandemi og ned-
stengning, kan NLF igjen 
ønske velkommen til  
Transportkonferansen på 
Holmen Fjordhotell fra 
27.–28. januar. 

I fjor måtte Transportkonferansen holdes 
digitalt, men i år kan vi endelig treffes 
fysisk igjen. NLF ber alle med interesse 
for transport og samferdsel om å holde av 
de aktuelle datoene.

Utfordringer i kø
Det er dramatiske tider for transportnæ-
ringen. Nyhetsbildet preges av store kutt 
i viktige vegprosjekter, økende dieselpri-
ser og nytt regelverk som kommer som 
følge av innføringen av mobilitetspakken.  

NLF lover et godt sammensatt pro-
gram hvor både sentrale politikere og 
viktige aktører i markedet sammen skal 
drøfte transportbransjens utfordringer og 
ikke minst legge frem mulige løsninger. 

I tillegg blir det mulighet til å bli kjent 
med alle NLFs produkter, kurs og med-
lemsfordeler.

Mobilitetspakken
Viktige spørsmål vil være om innføringen 
av mobilitetspakken kan bidra til å få ned 

transportkriminaliteten og sikre sjåfører 
gode lønns- og arbeidsvilkår. 

NLF har kjempet lenge for å få på plass 
mobilitetspakken i norsk rett, men har 
samtidig understreket at det er avgjøren-
de at kontrollmyndighetene får flere verk-
tøy dersom de nye reglene skal fungere 
slik de er tiltenkt. Transportkonferansen 
vil gi deg svaret på hvordan myndighete-
ne vil håndheve de nye reglene.

Høyaktuelle og krevende temaer 
Andre temaer som vil være gjenstand for 
diskusjon er gjennomføring av det grønne 
skiftet i en ny økonomisk virkelighet og 
ikke minst arbeidet opp mot ny NTP, 
som ifølge regjeringen, skal behandles 
allerede våren 2024.

Programmet er fremdeles ikke helt på 
plass, men som alltid blir det høyaktuelle 
og krevende temaer som tas opp og de-
batteres. De «faste postene» med teknisk 
time og ikke minst Vegdirektørens time 
vil være på plass. 

– Vi arbeider alltid knallhardt for at vår 
stemme skal bli hørt av de som har hånda 
på rattet innen politikk og forvaltning. 
Neste års program vil selvfølgelig også 
bære preg av at 2023 er et viktig kommu-
ne- og fylkestingsvalgsår, sier administre-
rende direktør i NLF, Geir A. Mo.

NLF ønsker velkommen til viktige 
dager hvor man får møtt politikere og 
andre myndighetspersoner for å sikre  
økt konkurransekraft til norske tran- 
sportører.

– Hold av 27. og 28. januar 
Transportkonferansen 2023: 

TRANSPORT
KONFERANSEN
HOLMEN FJORDHOTELL, ASKER 27.–28. JANUAR

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0

VELKOMMEN: Holmen Fjordhotell, Asker.



Alltid tilgjengelig, 
uansett hvor dagens 
arbeidsplass blir.

Les mer på Telenor.no/bedrift
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Sjelden har forventningene 
til et samferdselsbudsjett 
vært lavere i Østfold, Oslo 
og Akershus. 

Regjeringen har ventet og sett og for-
klart og forklart, at nå må det strammes 
inn. En sterkt befolket region, som alle-
rede i årevis har vært sulteföret på helt 
nødvendige samferdselsprosjekter, for-
ventet heller ikke denne gangen så mye. 
Men at resultatet ble ingenting, var min-
dre enn selv vi hadde fryktet.

NLF Oslo & Akershus har jobbet 
med spørsmål om hvordan vi kan 
gi mer tilbake til våre medlemmer. 

Etter forslag fra styret, vedtok fylkes- 
årsmøtet i år å tilby fagbrevforberedende 
kurs som et ledd i å heve kompetansen  og 
anseelsen til sjåføryrket, forteller Nicolai 
Jakhelln, fylkesleder i Oslo & Akershus.

Fylkesforeningen har inngått et samar-
beid med Opplæringskontoret og vil gjen-
nomføre et kurs med oppstart i januar/fe-
bruar 2023. Det koster 10.000.- kroner per 
deltager og fylket har bevilget inntil 
220.000.- til prosjektet. Når kurset er be-
stått, sender eieren dokumentasjon til fyl-

ket med søknad om å få 10.000.- kroner 
refundert. De 22 første til mølla, får kurset 
dekket av NLF Oslo & Akershus, sier Jak-
helln. Han forteller videre at det også er 
forhandlet frem gode priser på det obligato-
riske ADR-kurset, samt eventuelt på truck-
førerkurs, hvis man ikke har T1 – T4 fra før.

Vi er spent på responsen blant medlem-
mene, men slår det an, kan det kanskje 
være en god idé for flere fylkesforeninger, 
mener Nicolai Jakhelln.

Vi «NAVER» videre
Region har samarbeidet med NAV om ut-
danning av sjåfører siden før pandemien. 
Vi følger «Trøndelagsmodellen» til region-
sjef Melum og vi utvikler oss stadig i riktig 

retning. I september var det nye uttaksmø-
ter og responsen både blant våre med-
lemsbedrifter, samt fra håpefulle kurssø-
kere, er stigende. Etter å ha gjennomført et 
pep-talkmøte med NAV, hvor vi hadde invi-
tert prosjektets primus motor, Roar Melum, 
samt hans samarbeidsperson i NAV Trøn-
delag, økte også forståelsen og gløden for 
prosjektet hos NAVs representanter i Viken 
Øst.

16 inspirerte og topp motiverte kandi-
dater sitter i disse dager på skolebenken 
hos Wright sjåførskole i Oslo. Vi satser på 
at de om noen uker er fullverdige, ansvar-
lige lastebilsjåfører i jobb hos en NLF-be-
drift. 

Styrker samarbeidet med NAV

Enorm skuffelse 
over svak statsråd

Statsbudsjettet 2023:

SKUFFET: Regionsjef, J. Kristian Bjerke, er skuffet over 
at det ikke igangsettes bygging av et nytt løp i 
Oslofjordtunnelen. 

J. KRISTIAN BJERKE jkb@lastebil.no0

Søndre Jeløya Vel inviterte i oktober til folke-
møte om trafikksituasjonen på Jeløya og i 
Moss. Denne gangen var det fokus på Kanal-
brua, som fylket brått fant ut ikke tåler 
dagens vekter og trafikk. Det ble snevret inn 
kjørefelt g de allerede enorme køene, ble 
enda lengre.

Fylkesleder i NLF Østfold, Erik Graarud, og 
fylkesnestleder Per Esben Kristiansen, var 
invitert til å delta og det er alltid litt befrien-
de å slippe til folk som lever i den harde vir-

keligheten. Fylkets representanter akket og 
oiet seg og mente at alle de tunge laste-
bilene var årsaken til at broen ikke lenger 
tåler normal bruk. (ingenting, selvsagt om at 
ny bro burde vært bygget for flere år siden).

Det var på dette tidspunktet i debatten at 
fylkesleder Graarud ba om ordet. Han fortal-
te historien om da fylkesmyndighetene ville 
stenge Kjøkøy bru i Hvaler. NLF foreslå å 
skrape vekk litt asfalt for å få ned vekten på 
broen, men veimyndighetene mente dette 

kun utgjorde 180 tonn vektreduksjon. Da 
dro Graarud og Egil Nicolaysen ut til broen, 
boret seg ned i asfalten og tok frem kalku-

latoren. Det viste seg at dette tiltaket ville gi 
en vektreduksjon på nærmere 2000 tonn! 
Kjøkøy-brua ble ikke stengt.

Jeg foreslo i møtet på Jeløya at man kan 
forsøke det samme med Kanalbrua, forteller 
Erik Graarud. Det virket som om forsamlin-
gen, og ikke minst ordfører Hanne Tollerud 
(AP), synes dette er et forsøk verdt. Nå håper 
vi fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes 
(SP), følger opp forslaget, sier Graarud.

Fjern asfalt – redd en bro
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490,-Synsprøve til 
NLF-medlemmer:

brilleland.no

Bestill synsprøveonline i dag!

Spør oss om dine faste fordeler! 
Velkommen til Brllleland.

Musestille
Regjeringen og samferdselsministeren 
har sittet musestille siden de tiltrådte for 
over et år siden. Det er alltid urovekken-
de når ansvarlige myndigheter ikke toner 
flagg eller gir signaler, men SVV var klin-
kende klar i sine anbefalinger til stats-
råden. Viktigst for transportører i Øst-
landsregionen var at et nytt løp i 
Oslofjordtunnelen var høyest prioritert. 
Ikke først og fremst av miljøhensyn, ikke 
av fremkommelighetshensyn, men rett og 
slett av hensyn til trafikksikkerhet.

Både SVV og statsråden ga signaler om 
at det komplette kaoset i Moss vil fortset-
te i uoverskuelig fremtid, at fullføringen 
av E-18 fra Retvet til Vinterbro står på 
stedet hvil og en avklaring av RV 4 er 
skutt ut i det blå. Men at det gryteklare, 
helt nødvendige og av SVV anbefalte løp 
nummer to i Oslofjordtunellen, ville falle 
helt ut, er en enorm skuffelse. Statsråd 

Nygård velger med åpne øyne fullstendig 
å overse sin egen fagetat.

Perspektiv
Det er mange prosjekter i Norge som bør 
og må gjennomføres og det blir ofte hev-
det at mye er verre, desto lenger bort fra 
Oslo du kommer. For NLF region 1 sin 
del er det viktig å ivareta våre rundt 600 
medlemsbedrifters interesser i Stor-Os-
loregionen. I tillegg også sikkerhet og 
fremkommelighet for de mer enn 2 mil-
lioner mennesker som bor og arbeider i 
denne regionen. Det bor nå omkring 
700.000 mennesker bare i Oslo. I tillegg 
kommer alle som skal reise til og fra na-
bokommuner- og fylker for å jobbe og å 
handle. Det fraktes en anselig mengde 
gods i alle retninger i vår region. Det er 
fullstendig kaos i Moss og for Norges 
mest trafikkerte fergesamband 
(Moss-Horten). Det er pågående og 

langvarige byggearbeider langs E-18 
vestover og Oslos byråd ønsker ikke 
tungtransport overhodet inn i byen,- på 
sikt. Da gjenstår Oslofjordtunnelen, en 
helt avgjørende fjordkrysning, som er for 
bratt, for utrygg og, på litt sikt, med for 
liten kapasitet.

Flaks
Det har vært flere uheldige hendelser i 
Oslofjordtunnelen, senest snaue to uker 
før statsråd Nygård slapp bomben i stats-
budsjettet. NLF og NHO har sammen 
lagt press på Nygård for å sikre at dette 
prosjektet blir gjennomført. Plan A var å 
bygge bro over fjorden. Det ble skrinlagt. 
Plan B var å bygge et nytt løp med bedre 
redningsveier. Det er lagt på is. Hvis plan 
C er å «vente og se» eller gjøre ingenting, 
så vil vi sterkt advare mot dette. Konse-
kvensene for trafikksikkerheten kan bli 
betydelige.
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«Nå trykker regjeringen 
inn bremsene på hjulene 
som får landet til å gå 
rundt»! NLFs adm.dir. var 
svært tydelig da forslaget til 
statsbudsjett ble lagt fram. 
Samferdsel var et av område-
ne der statsrådene hadde 
forhåndsvarslet kutt. Likevel 
skal det fortsatt utvikles 
veger i Innlandet.

– Statsbudsjettet var svært skuffende. Jeg 
håper inderlig ikke at det er den gamle 
historien fra kornlagrene i Egypt som 
gjentar seg. Etter sju fete år, kommer sju 
magre, sier styreleder Arild Olsbakk, i 
NLF Innlandet. 

Han mener det har vært gode tider for 
vegutbygging de siste åra, ikke minst i 
egen region, men han understreker at 
kostnadene har økt kraftig det siste året. 
Derfor frykter Arild at det både blir for 
lite penger til drift og vedlikehold 
og til vegutbygging. 

– Resultatet blir dårli-
gere trafikksikkerhet og 
dårlige framkomme-
lighet. Jeg hadde 
også ventet en pakke 
for å redusere etter-
slepet på fylkesve-
gene. I Innlandet 
mangler vi fem mil-
liarder kroner. Vegene 
blir verre og verre. Det-
te kan rett og slett ikke 
fortsette. Fylkene kan ikke 
klare denne jobben alene. Vi merker 

det ekstra sterkt her hvis fylkeskom-
munen også får hele regningen 

med ny bru på Tretten, sier 
en oppgitt styreleder.

Men her skjer det 
noe …  
Likevel finner Arild 
også lyspunkter: —
Vi skal være veldig 
glade for at vi har 

bygd så mye som vi 
har gjort i Innlandet de 

siste åra. Det gjelder man-
ge veger i fylket. Ikke minst 

E6 til Moelv. Jeg er også fornøyd 

med at regjeringen signaliserer at Nye 
Veier skal fortsette nordover til Øyer, selv 
om jeg er bekymret for om vegselskapet 
får nok penger. Summen er fortsatt 6,1 
milliarder, nye prosjekter er kommet inn 
og prisene har økt kraftig. Klarer virkelig 
Nye Veier å bygge ut alle prosjektene? Jeg 
frykter dessverre at E6 i Gudbrandsdalen 
må stå på venteliste i mange år. 

Statens vegvesen skal fortsette utvik-
lingen av RV3 gjennom Østerdalen. Det 
er svært gledelig det at bygges ny bru over 
Tunna og at vegen legges i en ny trasé der. 
NLF har hatt med både statsråd Solvik 
Olsen og flere statssekretærer på befaring. 
Å bli kvitt den farlige vegen ved Lonåsen 

Regjeringen vil krympe vegbu dsjettet – 
men det skal fortsatt bygges i Innlandet!

BREMSER: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og regjeringen trykker på bremsen i neste års statsbudsjett. Foto: 
Guttorm Tysnes

Statens vegvesen
skal fortsette utviklingen 

av RV3 gjennom 
Østerdalen

GUTTORM TYSNES hedopp@lastebil.no0
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Regjeringen vil krympe vegbu dsjettet – 
men det skal fortsatt bygges i Innlandet!

og dagens bru har stått høyt oppe på pri-
oriteringslista. Vi har også fått bekreftet 
at arbeidene vil starte på strekningen 
Evenstad-Imsroa. Der ligger blant annet 
de svært krevende Messeltsvingene.   

Ellers er det utbedringstiltak både på 
RV15 og E136 - mesteparten på den an-
dre siden av fylkesgrensene. Det vil også 
Innlandets bilister ha glede av.

E16 Kvamskleiva, RV4 Roa-Gran og 
Lygnabakken er prosjekter som er ferdige 
eller godt i gang. Regningene må jo beta-
les og de er derfor med i statsbudsjettet. 

Vi gir ikke opp
Statsbudsjettet for 2024 og ny Nasjonal 
Transportplan i 2025 er nye mål. Det må 
jobbes hardt for å få inn mer penger til 
E16 – både Kongsvinger-Kløfta og E16 i 
Valdres. Her mangler det 240 millioner 
kroner for å fullføre E16 i Vestre Slidre. 
Fagernes sentrum er også overmoden for 
utvikling. 

RV4 fra Gjøvik til Oslo er ekstremt 
viktig for næringslivet på Toten. I tillegg 
må det bli flere utviklingsprosjekter på 
riksvegen i Innlandet. NLF og Vegforum 
Innlandet vil fortsatt jobbe for å påvirke 
myndighetene. Vi har sett at den kampen 
gir resultater! 

SPENT: Nye Veier har mange prosjekter i Innlandet. NLF 
Innlandets styreleder, Arild Olsbakk, er spent på hvor 
lang tid det tar før vegene blir bygd ut. Foto: Guttorm 
Tysnes. 

Kongens gull til NLF-medlem
Helge Skjåk fikk nylig Kongens fortjenestemedalje i gull. NLF-medlem 
Helge har over mange, mange år gjort en stor innsats med å samle på 
busser og lastebiler som for ettertida vil sikre historien til Ottadalen 
kommunale billag - OKB. Han har til og med bygd sitt eget museum som 
har blitt en populær møteplass i Skjåk. Helge har ikke bare samlet på 
kjøretøy, men har også fått tak i historien til hver enkelt buss og bil. Rett 
og slett imponerende. Gratulerer med fortjent gull!

Venner på vegen er et viktig 
trafikksikkerhetstiltak og fint 
for bransjens omdømme. 
«Stopp, se og vink!» er tre ord 
vi håper sitter igjen etter at vi 
har vært i skolegården med 
stor lastebil. I år besøker vi 
minst 15 skoler i Innlandet. 
Det er mulig takket være 
Opplæringskontoret for Bil-
fag og Transport i Vest-Opp-
land og mange ivrige lastebi-
leiere. Jim Nybø og Per 
Steinar Brendløkken på 
OKBT underviser på fleste-
parten av arrangementene. Sammen med Anne Lise Høgvoll er gjengen i 
Vest-Oppland «norgesmestere» i Venner på vegen. Takk til Jim, Per Steinar 
og alle andre som bidrar. 

ILDSJEL: Per Steinar Brendløkken i aksjon på Solvang skole i 
Øyer. Foto: Guttorm Tysnes.

Venner på vegen

KONGENS GULL: Helge Skjåk fikk Kongens 
fortjenestemedalje i gull for innsatsen med 
å samle biler og historier i lastebil- og 
bussbransjen. Foto: Aud Hove.
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På medlemsmøte i NLF 
Hallingdal ble det utdelt hele 
fem utmerkelser for medlem-
skapsjubileer i NLF. Til 
sammen kunne de vise til 
125 år i NLF.

Halvor Jorde fylte 95 år 12. september. 
Samme måneden kunne han motta plakett 
og hedersmerke for 50 års medlemskap i 
Norges Lastebileier-Forbund. Jorde har 
gjennom årene vært involvert i både tøm-
merkjøring, brøyting, tipp- og varetrans-
port. Dette har han holdt på med fra han 
anskaffet sitt første næringskjøretøy i 1951. 
Det var en Dodge som var tidligere mili-
tærkjøretøy. Allerede i 1953 måtte han 
oppgradere til ny Mercedes, og siden har 
det blitt mange lastebiler og mange given-
de år i næringen. Han har hatt styreverv i 
den lokale lastebileierforeningen og har 
vært trofast deltaker på medlemsmøter. Nå 
er han seniormedlem og pensjonist, men 
er fortsatt å finne bak rattet som privatbil-
sjåfør.

Fylkesleder og regionsjef orienterte
Fylkesleder Per Einar Sand og regionsjef 
Roy N. Wetterstad informerte om status 
for NLF og utviklingen i næringen. De 
næringspolitiske utfordringene ble belyst, 
spesielt veiutbyggingsprosjekter og faren 
for nedprioritering av veiutviklingen i 
Norge. 

For øvrig ble det også søkelys på med-
lemstilbud, aktiviteter, kurs, venner på 

veien, kollegahjelpen og andre ting NLF 
arbeider med.

Det andre «Følg drømmen – ikke strøm-
men»-stoppestedet i region 3 var på Bor-
geskogen i Stokke. Et stort antall ungdom 
fant veien dit for å møte potensielle ar-
beidsgivere i transportnæringen.

Elever fra videregående skoler i Vestfold 
og lærlinger som ønsker seg en fremtid 
innen transport og logistikk fikk et innblikk 
i jobbmuligheter i næringen, bl.a. ved å 

snakke direkte med representanter fra en 
rekke selskaper. Store arbeidsgivere som 

Posten, Tine, Asbjørn Næss og flere andre 
presenterte seg, og Opplæringskontoret Lo-
gistikk og Transport og NLF var representert 
for å reklamere for sjåføryrket. 

Kjettingkonkurranse med kvalifisering 
til Kjetting-NM har blitt fast innslag på 
turneen. Det samme har kjøresimulatoren 
som det er populært å teste sine ferdig-
heter på. 

Medlemskapsjubilanter hedret i Hallingdal

JUBILANTER: Fire NLF-jubilanter med til sammen 125 medlemskapsår: Halvor Jorde , 50 år. Helge Bakken, 25 år. Leif 
Kåre Helling, 25 år. Ole Roar Hagen, 25 år

UTMERKELSER: Fra venstre: Helge Bakken, Leif Kåre Helling, Halvor Jorde, Ole Roar Hagen og Ola Egil Leikvold – med til 
sammen 125 års medlemskap i NLF

ROY N. WETTERSTAD rnw@lastebil.no0

Mange ungdommer fulgte drømmen på Borgeskogen
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Enkelt og billig 
regnskapsprogram

Alltid  25 % rabatt 

for alle NLF medlemmer

Den forestående vinteren er planen å 
teste ut tungbilkolonner over Hauke-
lifjell. Med nye oppstillingsplasser.

Det har de siste årene vært et tett 
samarbeid mellom Statens vegvesen, 
vinterdriftsentreprenør og NLF om 
vinterdriften på E134 Haukelifjell. 
Økt oppetid har vært målet med å vur-
dere tiltak og strategier i fellesskap. I 
fjor vinter ble det blant annet satt inn 
ekstra utstyr. 

Planen har videre vært å starte forsøk 
kommende vinter med egne tungbil-
kolonner. Statens vegvesen er i ferd 
med å legge til rette med tiltak øst for 
Røldal og ny kolonneoppstillingsplass 
på Vågslid.

Forventninger
Arbeidet med kolonneoppstillingsplas-
sen på Vågsli har foregått fra august for 
å bli klar før vinteren setter inn. Tran- 
sportnæringen ser frem til at det skal 
komme en romslig og opplyst plass med 
toalettfasiliteter. 

Region 3 og 4 i NLF har vært 
sammen om å delta i det gode samspil-
let som har vært med Statens vegvesen, 
og transportbedrifter som har spesielt 
stor aktivitet over Haukelifjell har vært 
direkte involvert i prosessene. 

Forventningen er stor blant mange 
om at forsøkene med tungbilkolonner 
skal gi den effekt det har vært håp om. 
Lastebiler har bedre forutsetninger for 

å ta seg frem enn mindre kjøretøy, men 
det vil forutsette stor grad av bevissthet 
og disiplin blant sjåførene. 

Vintertilretteleggingen i rute på Haukelifjell:

Klart for tungbilkolonner

VINTERKAMPANJE: Fra Statens vegvesen og 
NLFs«vintervettkampanje» på Haukelifjell i fjor høst. 
F.v.: Stein-Roger Nilsen (SVV Sør Driftsdirektør),  
Jens Olaf Ruud (NLF), Svein Terje Brekke (Suldal 
Transport) og John Holsgar Nilsen (SVV).
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Her kan du få en ny sjåfør 
etter kurset er ferdig!
Vi startet med 40 potensielle sjåfører og 
videre fortsetter vi med «speed intervju» 
med alle deltakerne. Etter denne runden 
var det 23 kandidater igjen, som kunne 
være aktuelle som sjåfører. Disse ble silt 
ned til 15 og maks 18 sjåfører i hvert kurs. 
Derfor ble de alle sendt på utplassering i 
bedrifter. Her var de sammen med en 
sjåfør et par dager, for å sjekke ut initiativ, 
holdninger, nysgjerrighet med mer. 

De som var igjen etter denne «jobb-
skygging», ble videre med på et dybdein-
tervju.

Kraftig utsiling
Nå har vi sendt 15 – 18 personer på kurs 
hos kjøreskolen i Sandnes. Her skal elev-
ene ha full pakke for å komme i jobb. De 
skal utdannes med CE, YSK og ADR.

Annerledes kurs
Vi ønsker at kurset skal være annerledes 
enn de såkalte «NAV»-kursene. Gjennom 
kurset skal de også ha kjøreskolen som 
«arbeidsgiver». Det vil si at du kommer 
inn klokken 08.00 og drar hjem når du er 
ferdig. Det er viktig med jobbtrening og 
tilpasse seg en normal døgnrytme. De 
som ikke kan tilpasse seg, kan vi dessver-
re ikke ha med videre. Det blir spesialun-
dervisning fra politi, utekontrollen, de 
bedriftene som ønsker å snakke om sine 
behov, jobbsøker kurs, adferd i trafikken, 
holdningsskapende arbeid og mye mer.

Dette tiltaket kan avhjelpe på rush- 
tiden i flere norske byer

Smart lysregulering av bilene som skal inn på motor-
veien i Schancheholen og nedsatt fartsgrense på 
motorveien, tror Statens vegvesen kan være oppskrif-
ten på bedre trafikkflyt i rushtiden.Bilister som kom-
mer fra Schancheholen eller Stavanger sentrum og 
skal ut på E39 i sørgående retning må stoppe for rødt 
lys. Lyssignalet skal regulere biler som slippes inn på 
E39. På den måten skal flettingen med trafikken som 
kommer fra Eiganestunnelen skje smidigere.

Bilister som kommer fra Eiganestunnellen og skal ut 
på motorveien vil bli møtt av 60-skilt før de kjører ut 
av tunnelen. Det vil det bli testing i en periode før 
anlegget settes i full drift i november / desember.
Det er i rushtiden signalsystemet vil være påskrudd. 
Da vil algoritmestyring og smartteknologi med senso-
rer over veien ta hensyn til trafikkmengden på E39 og 
på påkjøringsrampen. Dette bety at hvis det er mye 
trafikk på E39, vil det gå lengre tid mellom hvert 
grønne lys for bilistene som kommer fra Schancheho-
len. Avtar trafikken på motorveien, vil det være kortere 
tid mellom hvert grønne lys.

Kurs og kompetanse
Vi legger til rette for at du eller noen i din bedrift kan få 
kompetansepåfyll

Det blir en skikkelig aktiv kurs- og kompetanseperiode de to første ukene i november når vi skal 
«regionen rundt» med vårt kursprogram. Dette gjelder for deg som lastebileier, men det er også en 
rekke kurs for dine ansatte. Det være seg sjåfører eller de på kjørekontoret. For de som regner ut an-
bud eller gir et pristilbud er det viktig med både utregningen og den gode kontrakten. Vi gir deg 
muligheten for alle disse elementene. Så kjører vi også en ekstra runde for alle dine sjåfører og deg 
selv på kjøre- og hviletid samt arbeidstid. Det er alltid noe nytt å få med seg som kan styrke hverda-
gen din. Noen steder er det satt opp flere kurs. Her velger dere hvilke kurs dere ønsker å delta på.

Se kurstabell for tider og sted.
Du finner påmelding på Lastebil.no under fanen «Hva skjer», eller kontakt Reidar Retterholt på tele-
fon 90773207 eller mail rr@lastebil.no

15 – 18 CE sjåfør er begynner på kurs i november

BEDRE TRAFIKKFLYT: SVV mener smart lysregulering 
av bilene som skal inn på motorveien  og nedsatt 
fartsgrense på motorveien, også kan være en god 
løsning for bedre trafikkflyt i norske byer. 

Smart lysregulering testes ut på motorveien

REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no0

STED DATO TYPE KURS KLOKKEN ADRESSE

Lyngdal 7. nov  Kjøre- og hviletid 17.30 Lycky strike bowling i Lyngda
Arendal 8.nov Kjøre- og hviletid/ arbeidstidskurs 17.30 Sam Eyde videregående skole
Evje 9. nov  Kjøre- og hviletid 17.30 Kjelsåsveien 14 
Kristiansand 10.nov Regnskap 11.30-13.00 Mjåvannsveien 188
  Kalkyler/regne ut et transportoppdrag 13.30:15.30 
  Transportavtalen med dine kunder   16.00-18.00 
  Kjøre- og hviletid / Arbeidstid   18.00-19.30 
Stavanger 15.nov Regnskap 13.00 MAN i Røynebergslette 31
  Kalkyler/regne ut et transportoppdrag 14.30 
  Transportavtalen med dine kunder   16.15 
  Kjøre- og hviletid / Arbeidstid   18.00 
Sauda 16.nov Kjøreadferd  09.00 Sauda VGS
  Nye teknologier ved Mercedes 11.00 
  Risiko og transport  13.00 
  Førstehjelps kurs 15.00 
  Kjøre- og hviletid / Arbeidstid   17.30 
Haugesund 17.nov Regnskap         11.00 Kvitsøygata 1 
  Kalkyler/regne ut et transportoppdrag 13.30 
  Transportavtalen med dine kunder   16.00 
  Kjøre- og hviletid / Arbeidstid   18.00 
Egersund 22.nov Kjøre- og hviletid / Arbeidstid   17.30-19.30 Feyers gate 3
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15 – 18 CE sjåfør er begynner på kurs i november

Godssjåfører
Etter en slik opplæring i tillegg til det 
bedriftene måtte ønske å tilføre, kommer 
det ut gode sjåfører rundt sommeren 
2023. 

Til slutt må vi skryte av NAV-Roga-
land som har vært positive og aktive i 

dette arbeidet. I Agder har NAV takket 
nei, og det betyr at vi mister en særdeles 
viktig rekrutteringskilde. Når vi vet at 
godstransporten skal opp med rundt 80 
prosent innen 2050 (ref. TØI) vil vi kom-
me til å trenge sjåfører i overskuelig fram-
tid.

STATSBUDSJETTET: 

– En stor skuffelse
Heldigvis får Nye Veier AS sine bevilgninger.
Det var en skikkelig skuffelse at det ikke blir opp-
start på Røldalstunnelen i 2023. Den ligger på  
andreplass når det gjelder de mest «gryteklare» 
prosjektene til Statens vegvesen. 

Vi får nå inderlig håper SV får inn denne strek-
ningen når statsbudsjettet skal være klart før jul en 
gang. Hvis ikke, risikerer vi et skikkelig uføre. 

Dyrt
Som dere har sett har Vegvesenet de siste tre årene 
oppgradert Haukeli- og Vågslidtunnelen. De skal 
etter planen stå klar i slutten av november i år. Da 
har det kostet 795.000.000 å oppgradere gamle 
tunneler. Ja du leste riktig, sjuhundreognittifem mil-
lioner. Nå som ny Røldalstunnelen er lagt på is, lurer 
vi på om det vil det komme krav om oppgradering av 
eksisterende tunnel.  Ser vi prisen på oppgraderin-
gen, er det på tide å begynne på ny tunnel før det 
kommer krav om oppgradering av den gamle. 

Nye veier fikk midler
Nye Veier fikk heldigvis sine 6,1 milliarder for neste 
år. Det er Nye Veier som har ansvaret for Landgan-
gen – Ålgård og da må vi håpe og tro at de får lov til 
å avslutte det prosjektet innen tidsrammen.

FREMTIDENS 
SJÅFØRER: Gjennom 
et godt samarbeid 
med NAV-Rogaland, 
vil vi få utdannet 
15-18 gode 
yrkessjåfører som vil 
bli ferdig utdannet 
sommeren 2023.
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Den viktige tryggings- 
konferansen ble avholdt i 
Molde den 20.-21. september 
2022 av Trygg Trafikk og 
fylkeskommunen i Møre 
og Romsdal på Seilet i 
Molde. 

Det var et innholdsrikt program om tra-
fikksikkerhet. På programmet stod blant 
annet fylkeskommunen sine forventnin-
ger til kommunalt trafikktryggingsar-
beid. Fylkesvegsjefen fortalte om status 
på ulykker i fylket. Sykkylven kommune 
la frem sitt arbeid for å bli en «trafikk-
trygg kommune» og hvor viktig det er 
med skjerpet søkelys på trafikksikkerhet. 
Trygg Trafikk la frem sitt arbeid fra A-Å. 
Hvordan jobber UP og politiet for bedre 
trafikksikkerheten. NLF Møre og Roms-
dal vil jobbe tettere med Trygg Trafikk, 
fylkeskommunen og politiet fremover for 
å bedre trafikksikkerheten i fylket. Fair 
transport bør også få mer oppmerksom-
het for å bedre det viktige arbeidet for få 

ned antall drepte og hardt skadet i trafik-
ken.

80 prosent av alle trafikkbøter  
gis til menn
UP holdt det sterkeste innlegget på kon-
feransen. De kunne fortelle at hele 80 
prosent av alle bøter som blir skrevet ut 
i Norge, blir skrevet ut til menn. Sånn 
sett burde man gi kvinnene rattet, men 
fra litt spøk til alvor, ulykkesstatistikken 
viser også at det dessverre er flest menn 
som omkommer i trafikken. De er tett 
på familiene som rammes og møter de 
pårørende. Det er brutale møter med 
familier som får snudd hele livet på ho-
det i løpet av noen få sekunder.

Per 1. september har 90 personer mis-
tet livet i trafikken og mellom 66 av 
dem, mistet livet mellom mai og august, 
viser tallene som UP fremla. 

UP og politiet på Snapchat, 
Facebook, Instagram og tik tok
UP Midt-Norge har hatt en suksess med 
å komme ut med budskap på sosiale me-
dier til de unge. Der legger de ut det de 
fanger opp på veiene. De legger også ut 
råd som hva du skal gjøre når du kommer 
først til en ulykke. Videre minner de alle 

om at ruspåvirket kjøring, er en vesentlig 
årsak til alvorlige trafikkulykker. 

UP Midt-Norge gikk ut på Snap høs-
ten 2020 og de har fått 70 000 abonnen-
ter. Hver Snap ses av mellom 20-30 000 
og i september ble høyeste antall views 65 
000. Bare den siste måneden har de hatt 
1,1 millioner unike visninger

Sterk stygg trend i 2022
Det har vært en sterk økning i ulykker i 
trafikken i Norge det siste året 2022. Det 
er ikke uventet menn over 46 år som er 
overrepresentert. 35 prosent av de drepte 
har ikke brukt bilbelte, og den største 
medvirkende faktoren til ulykker er ikke 
uventet stor fart, rus, tretthet og sykdom. 

UPs representant mener at denne ut-
viklingen må bremses og det pekes på 
viktigheten av å synliggjøre arbeid for få 
ned drepte og skadde i trafikken. Videre 
understrekes det at dersom man skal få til 
dette, må alle jobbe sammen og man må 
bygge opp og etablere gode holdnings-
endringer i trafikken. I tillegg må myn-
dighetene sikre utbedring av fylkesveinet-
tet og flaskehalser på fylkesveiene og 
jobbe videre med en null-visjon.

Vær til stede når du kjører. Legg bort 
mobil og ha begge hendene på rattet!

Antall døde i trafikken øker:

– Utviklingen må stanses

HEIDI RUDAA hr@lastebil.no0

VIKTIG: Trygg trafikk 
holdt en viktig 
konferanse om 

trafikksikkerhet. Foto: 
Heidi Rudaa
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Helgen den 7.-9. oktober 
feiret Måløy Container 
Transport sitt 30-årsjubileum 
i Måløy i ordentlig høstvær. 

Asgeir Gils, som både er eier og daglig 
leder av MCT i 30 år, har også vært sjåfør 
i 50 år og er fylkesleder i NLF Sogn og 
Fjordane. Han har, med sin gjennomfø-
ring av 30-årsjubileum, lagt listen høyt for 
andre som skal ha lignende feiringer i 
fremtiden. Dette var rett og slett et utrolig 
godt planlagt og flott gjennomført ju-
bileumshelg. Gils hadde mange kloke ord 
og gode historier fra 30 år på veien. Han 
avsluttet talen med å si: – NLF er min lo-
sje og jeg er et stolt medlem i NLF. 

Festen begynte med «vorspiel» klokken 
20 på fredag på «Kraftlaget» med sjømat 
av alle mulige sorter og drikke fra baren. 
Lørdag var det lagt opp til guidet tur med 

krigshistorie om Måløy-raidet og busstur 
der siste endestasjon var Kannesteinen. 
Steinen er stettformet og det passet godt 
før en festmiddag, hvor alle ble ønsket vel-
kommen med et stettglass med champag-
ne. Det ble en stor feiring lørdag kveld 
med nydelig mat og en svært gjennomført 
pådekking, med MCT-logo på servietter, 
øl-, hvit- og rødvinsflasker. Fra NLF ble 
det holdt gratulasjonstaler fra styrene i re-
gion 5 og fra administrerende direktør i 
NLF, Geir A. Mo. 

Vi gratulerer MCT med 30-årsjubileum 
og Asgeir Gils med 70-årsdag den 13. fe-
bruar 2023!

Tid er penger. Tidsfrister skal overholdes. 
Det du trenger er gode produkter og en 
leverandør du kan stole på. En partner som 
virkelig forstår hva Heavy Duty betyr.

Valvoline tilbyr  førsteklasses kvalitets-
produkter som tåler de tøffeste forhold. 
Produktene er utviklet for å gi økt 
holdbarhet, effektivitet og ytelse. 

SPESIALISTER PÅ PRODUKTER 
FOR TYNGRE KJØRETØY

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

Måløy Container Transport med 30-årsjubileum

JUBILEUMSTALE: NLF-direktør, Geir A. Mo, holder tale til 
jubilanten. Foto: Heidi Rudaa
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I skrivende stund blir vi nok 
en gang vitne til at en alvor-
lig ulykke rammer brutalt. 

På E6 ved Melhus, er en personbil og en 
lastebil er involvert i ulykken som koster 
to personer livet. Nok en gang konstaterer 
vi at antall trafikkdrepte er på veg oppo-
ver etter flere år med nedgang i antall 
drepte. 

Trafikksikkerhet
Dette minner oss på at arbeidet med tra-
fikksikkerhet må prioriteres. Vi kan aldri 
si at vi er ferdige med denne jobben. Der-
for må vi jobbe med holdninger og tra-
fikksikre veger. Dette gjelder i høyeste 
grad vinterdrift. Da er det et tankekors at 
fylkeskommunen bekrefter at kostnadene 
til vinterdrift har skutt i været de siste 
årene, mens kvaliteten har blitt dårligere 
og dårligere. Dette er en utvikling vi 
gjennom flere år har advart mot. 

Store hovedentreprenører forvalter 
større og større kontrakter uten at bygg-
herren har kontroll på hvordan dette fore-
går. Mange vil nok kjenne seg igjen når 
vi påstår at forholdene til de som faktisk 
utfører arbeidet ute på vegene, har blitt 
verre og verre. Stadig flere UE’er gir opp 
da det ikke lengre er bærekraftig. Kon-
fliktnivået innad i kontraktene er utrolig 
høyt. Kompetansen forsvinner sakte, men 
sikkert. Sjåførmangel gjør at man fint kan 
få seg annen kjøring. Så lenge de ansvar-
lige i SVV og fylkeskommunene ikke tar 

ansvar for systemfeilen i kontraktene, er 
vi lite optimistisk for fremtidens vinter-
veger.

Få påmeldte til kurs
Som et ledd i vårt kompetanseløft 2022, 
arrangerte vi forskjellige kurs rundt om 
i landet denne høsten. I Trøndelag invi-
terte vi til kurs i Namsos, Steinkjer og 
Trondheim. Viktige temaer som kjøre- 
og hviletid, kalkyleverktøy og tacoonline 
sto på programmet. Dessverre ble det 
ikke mange påmeldte til kursene, noe 
som medførte at vi måtte avlyse på 
Steinkjer. Når det gjaldt Namsos og 
Trondheim, så ble det gjennomført på 
begge steder. 

Selv om deltakelsen var mindre enn det 
vi hadde håpet på, ble det likevel gode 
gjennomføringer. Dyktige instruktører 
fra NLF sentralt sørget for stort engasje-
ment og godt utbytte for de fremmøtte. 
Vi vurderer selvsagt om vi skal sette opp 
nye kurs på et senere tidspunkt. Som 
kjent er det veldig hektiske dager for de 
fleste.

Den 7. september samlet vi 
30 studenter fra NTNU på 
Bollandsmoen Motorbane. 

Normalt er det rallycross som foregår 
på denne banen, men denne dagen var 
det lastebiler som sto på programmet. 

Formålet med dagen var at kommen-
de vegingeniører skulle få et innblikk i 
hvordan verden tar seg ut fra en lastebil. 

Det har seg slik at vi møter vegingeni-
ørene i vegprosjekter, og da som regel i 
prosessene for å komme frem til de bes-
te løsningene ved utbygging. Her har vi 
erfart at det er langt mellom dem som 
forstår hva vi snakker om når det gjel-
der lastebiler. Som regel er løsningene 
skreddersydd for mindre kjøretøy, noe 
som også er naturlig med den kunn-
skapen de fleste vegingeniørene inne-
har. 

Derfor mener vi det er viktig at vi 
kommer inn i utdanningsløpet med vår 
kompetanse. Kommende vegingeniører 
trenger kunnskap om lastebilen, dens 
plassbehov og ikke minst dens blindso-
ner. Det ble en meget lærerik dag for 
studentene. 

En stor takk til Lene Vanebo Stene 
fra MAN, Øystein Syltern, Øystein 
Digre, Erlend Amundal og Børstad 
Transport AS. 

Systemfeil i driftskontraktene

FÅ PÅMELDTE: Selv om det ikke var mange påmeldte, ble 
det veldig bra for de som deltok. Det ble i hvert fall nok 
pizza på alle. Foto: Roar Melum

NTNU- 
studenter 
bak rattet

ROAR MELUM rm@lastebil.no0

ROAR MELUM rm@lastebil.no0
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FORNØYDE: Studentene var meget godt 
fornøyd etter en dag sammen med næringen. 

Alle foto: Roar Melum

Nytt AMO-kurs
Den 14. september var det nok et ut-
taksmøte til AMO-kurs i Trondheim. 
Hele 32 kandidater hadde møtt opp 
for å komme gjennom nåløyet for å 
bli yrkessjåfør. Som tidligere er kun 
plass til 15 elever ved hvert kurs. Et-
ter noen timer med intervjuer, samles 
så intervjuerne til en felles gjennom-
gang av kandidatene. Av de frem-
møtte satt vi igjen med 17 kandida-
ter som ble referansesjekket før vi 
satt igjen med endelig liste på 15 
elever. 

Den 26. september var det så opp-
start for nytt kurs. Nå venter 26 
knallharde uker med utdanning før 
man kan kalle seg en stolt yrkessjå-
før. Som vi vet, vil det sterkt søkelys 
på holdninger i løpet av disse ukene. 

Følge drømmen, ikke strømmen
Den 12. september var det duket for Følg drømmen, ikke strømmen. På Char-
lottenlund vgs rigget vi oss for å ta imot ungdommen. Mange bedrifter stilte 
også opp for å bidra til rekrutteringen til næringen. NRK stilte også, noe som 
sikret oss direkte innslag på morgensendingen til NRK Trøndelag. I tillegg 
fikk vi også et flott bidrag til Midt-Nytt. Dette er bra for rekrutteringen. I 
løpet av dagen var det nærmere 500 elever som tok turen innom. Det skal sies 
at det gikk hardt utover grillmesteren som sørget for hamburgere og pølser til 
sultne ungdommer. Vi får håpe at det er mange som velger transportyrket.

FORBILDE: Beatrice Louise Natås Reisch valgte å følge drømmen om å kjøre lastebil. Her blir hun intervjuet 
av Morten Karlsen i NRK. Foto: Roar Melum

FLOTT BIL: MAN stilte med sin nyeste tippbil for 
anledningen. I tillegg sørget MAN for at flere av 
sine kunder stilte opp for studentene.

STOR BIL: Øystein Digre på tur med 
studentene. Det er lett å glemme at 
man har med slep

FOREDRAG: Øystein Syltern tok 
studentene med på sine betraktninger 
rundt det å bygge veger. 
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NLF og MEF inviterte til 
sitt tradisjonsrike felles høst-
treff, denne gangen i Harstad. 
Treffet ble godt besøkt av 
medlemmer fra begge organi-
sasjoner. Treffet ble innledet 
med kurs i regi av NLF-sko-
len på fredag.

NLF og MEF-nord har over tid etablert 
et godt og fruktbart samarbeid både om 
arrangement og felles fremstøt i saker hvor 
vi har felles interesser. Årets høsttreff i 
Harstad føyer seg inn i rekken av gode 
samarbeidsprosjekt. Fredagens program 
besto av styremøter, kurs for medlemmene 
og leverandørtreff. 

Lørdag med faglige godbiter 
Under lørdagens fagprogram fikk vi god 
informasjon om Harstadpakken og Hålo-
galandsveien som er to viktige veiprosjek-
ter i regionen. Hålogalandsveien er et sort 
OPS-prosjekt med ramme på 18 milliar-
der, som vil gi stor aktivitet i området og 
stor tidsgevinst på transporter mellom 

Vesterålen/ Lofoten og transportknute-
punktene Narvik /Kiruna og Fauske. Det 
er Skanska med underentreprenørene 
Hæhre og Svevia som skal stå for gjen-
nomføring og 15 års drift. 

Troms fylkeskommune var representert 
med virksomhetsleder og fylkesråd for 
samferdsel, de informerte om deres kon-
traksstrategi og høringsutkast til regional 
transportplan. Etter påvirkning av NLF og 
MEF har fylkeskommunen vedtatt en kon-

traktssrategi som legger godt til rette for at 
våre medlemsbedrifter kan være direktetil-
byder på kontraktene. Vi opplever en fyl-
keskommune som er lydhør og konstruktiv. 
Bedriftsrådgiver i NLF, Jone Klingsheim, 
informerte om hva NLF jobber med, og 
hva vi kan tilby våre medlemmer.  

Sotin og NLF gjennomførte kvalifise-
ring til kjetting-NM på torget i Harstad

Etter fagprogrammet deltok mange fra 
NLF på kvalifisering til kjetting-NM i 
regi av Sotin som er en sammenslutning av 
opplæringskontor for transportfag over 
hele landet. Det ble ett flott og morsomt 
tilsnitt i bybildet i Harstad på en lørdag 
ikke minst takket være primusmotor Øi-
vind Aksberg. Best tid fikk Oddleif Ny-
seth som er nestleder i NLF Troms som 
brukte 29 sekunder å legge kjetting på ett 
dekk!

Høsttreff på 
Mo i Rana
Tradisjonen tro gjennomførte NLF Nordland sitt høst-
treff også i år. Arrangementet var lokalisert til Mo i 
Rana. Høsttreffet ble arrangert sammen med MEF. Det 
er vanskelig å treffe tidsmessig med høstmøtene, da 
det er i avslutningen av sommerens asfaltkjøring, 
starten på rypejakta og forberedelser til vinterdriften. 
Dette påvirket nok tilslutningen til arrangementet.

Fredag ble som vanlig startet med styremøte for 
NLF Nordland, med påfølgende utstilling fra våre sam-
arbeidspartnere. Lørdag var det et interessant fagpro-
gram, med foredrag av Statens vegvesen og Rana ut-
vikling. Det er svært mye på gang i Rana-regionen.

Det var i tillegg lagt opp til et bedriftsbesøk på Stor-
forshei, Rana Gruber, hvor vi fikk innblikk i det gigan-
tiske industrieventyret som finner sted der. Det var 
majestetiske dimensjoner på anlegget og de fleste ble 
imponert over effektiviteten på utvinningen. 

Følger drømmen i Nordland
Sotin og NLF har gjennomført «Følg drømmen-turnèen» også i år. Det ble besøk 
på Sortland, Fauske og Mo i Rana i midten av september. Flotte arrangement 
hvor lastebilnæringen stilte opp med alle mulige doninger. 

Behovet for nye (og gjenbrukte) sjåfører er enormt stort, og NLF arbeider 
målrettet med denne utfordringen.

Hvordan skaffe flere sjåfører til en næring som skriker etter folk? Det er det 
store spørsmålet. Derfor har Sotin og NLF gjennomført denne rekrutteringsakti-
viteten, hvor ungdommen får komme og ta lastebilene i nærmere øyensyn, teste 
kjøring på simulator og snakke med dere «fremtidige» arbeidsgivere. Det var svært 
gode arrangementer på alle stedene i Nordland. 

Kjetting NM - Kvalifisering
En del av turnèen besto også av praktisk tilnærming til yrket – Det skulle legges 
kjetting på et lastebildekk. Det ble instruert i forkant og ungdommene fikk tre 
forsøk på å kvalifisere seg til landsfinalen som finner sted senere. Dette er en 
nyttig øvelse, og flere av våre mer erfarne medlemmer briljerte med sine ferdig-
heter.

Godt besøkt høsttreff i Harstad

ODD-HUGO PEDERSEN ohp@lastebil.no0

GOD FORSAMLING: 
Det var et godt 
oppmøte på 
fagsamlingen

NLF-SKOLEN: Bedriftsrådgiver i NLF, Jone Klingsheim og 
prosjetleder i NLF, Eivind Karikoski kjører kurs under 
høsttreffet i Harstad.



Høsttreffet i Alta leverte som vanlig 
Tradisjon tro arrangerte NLF og 
MEF felles høsttreff i Alta. 
Treffet var godt besøkt av både 
medlemmer og leverandører. På 
leverandørtreffet på fredag satt 
folk til dørene stengte klokken 
23:00. 

Det var et flott fagprogram på 
lørdag med bidrag fra Troms og 
Finnmark fylkeskommune, Sta-
tens vegvesen ved utbygging og 
utekontrollen. NLF og MEF 
orienterte videre om stoa i næ-
ringen før treffet ble avrundet, 
med bowling og middag på Sor-
risniva. Under middagen ble en 
av våre flotte medlemmer fra 
Alta, Thomassen transport, he-
dret med 50 års medlemskap. Det 
var egentlig et 52 års medlem-
skap, men pandemien satte en stopper for tidligere utdeling. Thomassen transport 
melde seg inn 1.8. 1970 og er en flott representant og ambassadør for transport- 
næringen. 

VI FÅR 
DEG DIT.

www.flom.no

BLÅMANN Berging er utviklet sam-
men med Thord Paulsen og Bjørn 
Lægreid fra Vinterveiens Helter. Vi 
har skapt en skikkelig råtass av en 
kjetting for de tyngste kjøretøyene 
som utfører de tøffeste jobbene! 

Dette er en ekstremt slitesterk kjet-
ting som er spesialutviklet med tanke 
på ekstreme påkjennigner og for å 
unngå hjulspinn ved igangsetteing 
av store tunge biler og tung last i 
krevende situasjoner. 

Den unike BLÅMANN-herdingen 
gjør det mulig å lage en kjetting som 
tåler mer over lengre tid enn andre 
kjettinger. Les mer på www.flom.no.

RÅTASS

Flom Kjetting as
E-post: bestill@kjetting.no
Tlf. 35 96 87 90

#kjettingføre g 

Kampen mot  
marginale marginer
Lastebilnæringen sliter med resultater som er 
svake. Det er mange årsaker til dårlige resulta-
ter, men kortversjonen er rett og slett at vi ikke 
greier å ta nok betalt for det arbeidet som gjøres. 
Første utfordring er kjennskap til egne kostna-
der, både faste og variable – for deretter å inngi 
en pris som samsvarer med kostnadene.
Dette har vært bakteppet for de kursene som NLF 
har gjennomført i Kalkulasjon. Vi tilbyr våre 
medlemmer programvare som åpenbarer de har-
de fakta. Det er beklageligvis for mange av våre 
medlemmer som ikke greier å fange opp alle 
kostnadene som er forbundet med driften, og 
inngir derfor for lave priser. Det virker som om 
angsten for at hjulene skal stå er så stor at man-
ge velger å kjøre med minimale eller negativ 
fortjeneste.

Oppmøtet på disse kursene er skremmende 
lavt – det burde bety at våre medlemmer; enten 
hadde systemer som ivaretok problemet eller 
hadde hadde kontroll på prissettingen.
 Dessverre kan vi utfra regnskapstallene til man-
ge av våre medlemmer avfeie begge overnevnte 
alternativer.

Vi oppfordrer våre medlemmer til å stille opp 
på kursene! 

50 ÅRS MEDLEMSKAP: Stein Arne Thomassen får tildelt plankett for 50 
års medlemskap av fylkesleder i NLF, Rune Holmen og markedsdirek-
tør Kjell Olafsrud (til venstre).
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I snitt er det to tunnel- 
branner hver måned.  
Statens vegvesen og nød- 
etatene har holdt øvelse for  
å være bedre rustet til å 
håndtere slike hendelser.

Kongsbergtunnelen (E134) var stengt i 
flere timer mens beredskapsøvelsen fore-
gikk 21. september. NLF var representert 
blant observatørene, og fikk konstatert at 
beredskapssystemet fungerer som det 
skal.

Realistisk
SVV sin praktiske tunnelforvalter og 
brannvernansvarlige, Hanne Løver Thon, 
uttaler at hensikten med slike øvelser er 
at nødetatene skal bli bedre rustet til å 
håndtere reelle hendelser i tunnelen på en 
effektiv og trygg måte.

Gjennomføringen i Kongsbergtunne-
len var en såkalt fullskalaøvelse. Det be-
tyr at øvelsen foregikk inne i tunnelen der 
det spiltes ut et planlagt scenario. Siden 
øvelsen skulle være så realistisk som mu-
lig ble det på forhånd ikke avslørt for del-

takerne hva det planlagte scenarioet skul-
le være. Brannvesen, politi og helse- 
personell kom raskt til stedet, og situasjo-
nen ble håndtert raskt og profesjonelt.

To tunnelbranner per måned
Det oppstår i gjennomsnitt to branner i 
norske tunneler hver måned og en rekke 
andre hendelser. Bare få dager før øvelsen 

i Kongsbergtunnelen (2 km) var det en ny 
hendelse i Oslofjordtunnelen (7,3 km) 
med brann i en lastebil.  Det må derfor 
tas høyde for at alvorlige hendelser kan 
oppstå, og da er det viktig å ha godt dril-
lede nødetater til å ta hånd om situasjo-
nene. 

Øvelse gjør mester  
Statens vegvesen holder jevnlig bered-
skapsøvelser i riksvegtunneler sammen 
med nødetatene. Det som møtte dem på 
ulykkessteder var at en bil hadde krasjet i 
tunnelveggen, og blitt truffet av en annen 
bil bakfra. I den ene bilen var situasjonen 
at en var innesperret og en fastklemt. I 
den andre bilen kommer føreren seg ut, 
men kjøretøyet begynner å brenne og det 
oppsto betydelig røykutvikling i tunne-
len.

– Øvelse gjør mester

Beredskapsøvelse i Kongsbergtunnelen:

MANGE OBSERVATØRER: Blant observatørene 
var en gruppe brann- og redningspersonell  
fra Kroatia. Alle foto: Roy Wetterstad

RØYKUTVIKLING: Det oppstår i gjennomsnitt to branner i 
norske tunneler hver måned. Derfor er det viktig å ha 
jevnlige øvelser. 

REALISTISK: Det som 
møtte dem på 
ulykkessteder var at en 
bil hadde krasjet i 
tunnelveggen, og blitt 
truffet av en annen bil 
bakfra. Heldigvis var 
dette bare en øvelse. 

ROY WETTERSTAD OG ELISABETH NODLAND0



Annonsørinnhold fra TK Kurs

På tide å fornye 
yrkessjåførkompetansen?
Trenger du eller dine ansatte å fornye kompetansen? Hos oss kan du ta YSK 
etterutdanning trygt, enkelt og med kvalitet i alle ledd. 

En etterutdanning i godstransport gir 
deg rett til å transportere gods mot 
vederlag. I tillegg til å 
opprettholde jobbmulighetene og få 
faglig påfyll, innfrir du myndig-
hetenes krav om å delta på 
etterutdanning hvert femte år.

Krav om etterutdanning
– For alle som er yrkessjåfør, er det 
nødvendig å gjennomføre regelmes-
sig etterutdanning. Yrkessjåfør-
retten gjelder fem av år av gangen 
og gir deg mulighet til å arbeide som 
yrkessjåfør, forteller Andreas Jansen, 
faglig leder i TK Kurs.

YSK etterutdanning i godstransport 
er på 35 timer totalt og går over fem 
dager, fordelt på syv undervisnings-
timer hver dag. Gjennom kurset vil du 
få en grundig opplæring innenfor 
godstransport gjennom både teori i 
klasserom og praktiske øvelser.

– I løpet av kurset vil du blant annet 
lære om sentrale regelverk og 
samfunnsmessige strategier, i tillegg 
til lastsikring og den generelle 
utviklingen innenfor godstransport. Vi 
vil også gå i dybden på håndtering av 
ulykker og ledelse på skadested.

- Ettersom stadig flere har deltatt på dette kurset allerede, stiller det krav til oss som 
kursleverandør å levere et kurs med høy kvalitet. Vi er opptatt av at deltakerne skal 
oppleve å heve kompetansen sin på disse kursene, sier Andreas Jansen.

- Noe vil være litt repetisjon fra 
grunnutdanningen eller fra forrige 
gang du var på etterutdanning, men 
målet er at alle skal sitte igjen med 
mye ny kunnskap og erfaring etter 
gjennomført kurs, sier Andreas.

Deltakerstyrt kurs
På kurset møter du engasjerte i
nstruktører, alle med høy kunnskap 
og erfaring. Med bakgrunn som blant 
annet yrkessjåfør, trafikklærer, 
logistikk og helsefag, har dermed 
instruktørene god forståelse av 
hverdagen du møter som yrkessjåfør.

Vi legger stor vekt på at du som 
deltaker skal ha en positiv opplevelse 
av å delta på kurs hos oss. I tillegg 
til ny kunnskap og økt kompetanse, 
legger vi derfor vekt på å ha et godt 
samhold og en god tone mellom 
deltakerne.

- Som yrkessjåfør slutter du aldri 
å utvikle deg. Bransjen er i stadig 
endring og behovet for å holde seg 
oppdatert vil bli enda viktigere i årene 
som kommer. Å utvide kompetansen, 
samtidig som du får møte andre like-
sinnede fra bransjen, er derfor alltid 
hyggelig, sier Andreas.

Velkommen til kurs hos oss! For informasjon og påmelding: www.tkkurs.no
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Jubilanter:

Fødselsdager i november

70
21.11

Arild Gjermund Øverland, 3660 Rjukan
Arild begynte å kjøre lastebil i 1975 og representerer andre generasjon i Øverland 
Transport som ble startet i 1943. Selskapet har per i dag 20 biler, og driver med tank-
transport av flytende gasser.
Arild har også vær aktiv i NLF hvor han har vært lokallagsformann i Notodden og omegn 
lokallag. Selskapet har vært medlem av NLF siden 1994. Ved siden av å kjøre lastebil er 
Arilds store hobby og interesse å reise verden rundt. 

85 år

29.  Oluf Johannes Flage, 9517 Alta

80 år

2.  Torstein Haugland, 5414 Stord

11.  Arne K Schei, 7203 Vinjeøra

23.  Erik Eriksen, 8210 Fauske

28.  Erik Johansen, 2312 Ottestad

75 år

5.  Odd Magnar Simonsen, 9335 Øverbygd

19.  Hans P. Fredriksen, 1340 Skui

70 år

13.  Yngve Bernhard Harila, 9802 Vestre Jakobselv

14.  Alv Norodd Ervik, 9402 Harstad

17.  Frank-Robert Richardsen, 9027 Ramfjordbotn

21.  Arild G. Øverland, 3660 Rjukan

27.  Erik Johannessen, 9024 Tomasjord

29.  Rolf Reinholdtsen, 8657 Mosjøen

60 år

11.  Jan Henrik Bruun, 3300 Hokksund

20.  Jon Olav Vuttudal, 7327 Svorkmo

22.  Kolbjørn Sørnes, 4050 Sola

24.  Svein-Håkon Tesdal, 5700 Voss

50 år

18.  Tony Mori, 3724 Skien

22.  Torbjørn Berge, 5953 Fonnes

24.  Tommy Nordgård, 9321 Moen

25.  Eirik Ozzy Lindkvam, 5106 Øvre Ervik

26.  Atle Vaadan, 7440 Trondheim

Send inn jubilant- 
gratulasjoner til oss! 
NLF ønsker å hedre alle våre flotte medlemmer!

Kjenner du en lastebileier som fyller 50, 60, 70, 75, 80, 85, 
90 eller 95 år, og fortjener litt ekstra oppmerksomhet på 
sin runde dag, send inn et digitalt bilde og en kort tekst til:

post@lastebil.no



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



Faggrupper

BILBERGING 
Leder:  
Alv Ervik  95 87 69 08 aer@lastebil.no 
Fagansvarlig:  
Frank Lauritz Jensen 90 94 14 30 flj@lastebil.no 
Ressurspersoner: 
Dag Nordvik  99 50 17 17 dn@lastebil.no 
1:  Geir Homlund 92 85 78 76 geir@bkranservice.com 
2: Ove Thoresen 93 24 20 99 post@bilberging.com 
2:  Morten Grønvold 90 09 83 72 morten@redningsverket.no
3: Dag Lie 90 57 66 41 d-li2@online.no 
4: Gunnar Hunsbedt 95 93 05 61 gunnar@hunsbedt.no 
5: Raymond Nordvik 46 91 76 80 raymond@hordredning.no
6: Jo Roger Blengsli     41 43 83 50 joroger@blengslibilberging.no
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: 
3: Ivar Mustvedt 99 45 2 161 ivarmust@online.no 
3: Jan-Petter Abrahamsen 95 19 94 46 semijan@online.no 
5: Inge Råheim 91 66 57 57 inge@raaheim.no 
5: Per Bortheim  95 11 45 30 per@bortheim.no 
6: Arnt Egil Aune 91 39 69 69 ae@aune-transport.no 
6: Kay Arne Kristiansen 90 77 16 36 kayarne@kristensenstransport.no 
(Ressursgruppene er knyttet til Teknisk faggruppe basert på sak)

VAREBIL 
Leder: 
Hilde Natedal 95 87 69 08 hn@lastebil.no
Fagansvarlig: 
Jan-Terje Mentzoni 41 50 67 80 jtm@lastebil.no 
Medlemmer: 
2: Kurt Moe 90 59 79 03 moes_transport@ohotmail.com
3: John Erik Kjettorp 98 24 10 21 johnerik@jekra.no
5: Paal Johannesen 91 15 52 00 paal@emd.as

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 
1: Tor Vidar Frydenlund 91 38 03 85 torvidar@ngtas.no
2: Ørjan Bråthen 98 21 56 08 orjan.brathen@martinsen.no
3: Audun Tandberg 90 53 12 98 audun@tandbergtrans.no
3: Terje Grønaasen 99 20 78 08 terje@lgt.as
3: John-Erik Kjettorp 98 24 10 21 johnerik@jekra.no 
4: Jarl Kvam 90 55 25 18 jarl.kvam@litra.no
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: 
2: Arild Olsbakk 91 34 26 04 firmapost@olsbakktransport.no
4: Roar Osen 90 59 00 59 roar@osentransport.no
4: Tore Sigmundsen 97 65 35 94 tore@sigmundsen.no
5: Norman Hole 91 86 30 05 norman@hole-maskiner.no
5: Arne Skulstad 96 50 88 70 post@hauglandtransport.no
6: Ole Bernhof Mork 90 63 10 37  olebernh@online.no
7: Alf Erik Eliassen 90 12 38 35 alf-e-el@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 
2: Kjell Jon Nyløkken 90 06 61 99 kjell.jon@dyretransport.no 
4: Egil Torgersen 99 24 06 64 e@rt-as.no 
4: Sjur Lode  93 21 50 61 sjur@kleppspesial.no
5: Ståle Dyngeland 98 22 51 18 staale.dyngeland@royaltransport.no 
6: Kennet Arntsen 90 08 29 47 arntsken@online.no

Region Mobil E-post Region 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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Faggrupper

TØMMER
Leder: 
Øyvind Lilleby 90 54 33 10 ol@lastebil.no 
Fagansvarlig: 
Dag Nordvik 99 50 17 17 dn@lastebil.no 
Ressurspersoner: 
Guttorm Tysnes 95 77 47 61 gt@lastebil.no 
1: Bjørn-Erik Unneberg 90 12 75 12 Bjorn.unneberg@gmail.com 
1: Egil Haugen 90 95 78 52 egilh2@online.no 
2: Frank Olav Korntorp 93 24 15 94 folako@online.no 
3: Ivar Mustvedt 99 45 21 61 ivarmust@online.no 
3: Ørnulf Warberg 91 88 50 45 warberg@trekk.no 
4: Dag Magne Grødum 90 82 97 93 marit@oddgrodum.no 
5: Gøran P. Kårstad 95 98 81 90 gpkarstad@gmail.com 
6:  Gunni K. 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: 
1: Bård Solberg 90 78 22 12 bard@solbergtransport.no
2: Ørjan Bråthen 98 21 56 08 orjan.brathen@martinsen.no
3: John Erik Kjettorp 98 24 10 21 johnerik@jekra.no
4: Ove Erik Vika 91 66 55 30 oveerik.vika@sr-group.no
5: Nils Anders Larsen 90 03 52 18 nils-ala@online.no
6: Oddbjørn Kristensen 90 77 43 67 oddbjørn@kristensenstransport.no
7: Rune Holmen 91 79 86 92 holmtran@online.no

RESSURSGRUPPE SPESIALTRANSPORT 65T+
Leder: 
Kjell Haugland 91 13 53 00 kh@orland.no 
Fagansvarlig: 
Dag Nordvik 99 50 17 17 dn@lastebil.no 
Ressurspersoner: 
1: Thomas Aarnes 93 44 0 872 thomas@bulltrans.no
2: Iver Grini  45 24 24 24 lamask@online.no
4: Sjur Lode  93 21 50 61 sjur@kleppspesial.no
4: Kai Werdal 90 16 15 55 kai@werdal.no
5: Ståle Dyngeland 98 22 51 18 staale.dyngeland@royaltransport.no 
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: 
1:  Nikolai Jakhelln 97 55 58 00 snj@bjakhelln.as 
1: Morten Nore 93 40 69 00 morten.nore@mtf.no
2: Birgit Elise Grimstad 91 67 40 67 birgit@grimstadas.no 
3: Morten Utengen 95 89 51 00 mu@utengen.no 
4: Veronica N. Sørensen 41 73 72 50 Vns@orland.as 
5: Åge-Johnny Kalstad 90 81 77 05 kalstad@hktransport.no
6: Gunni K. Amundal     48 07 52 96 postmaster@kverndal.no
7: Karianne Ervik 41 69 30 76 karianne@erviktransport.no

Region Mobil E-post Region Mobil E-post

Ørland Transport AS 
Telefon: 51 70 91 00 / Mobil: 91 13 53 00   
E-post: kh@lastebil.no 

Kjell Haugland
Styremedlem,  
Region 4

P.R. Lunkan Transport AS
Mobil: 90 54 33 10
E-post: ol@lastebil.no

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  

Alv Ervik
Nestleder, 
 Region 7

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

Inge Råheim
Styremedlem,  
Region 5

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
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Fylkesavdelinger

REGION 1
Regionsjef J. Kristian Bjerke
Mosseveien 60, 1640 Råde
Mobil: 90 18 94 44
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
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: 62 46 32 15
Mobil: 91 34 2 604
E-post: 
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 
Mobil: 948 24 804
E-post: frode@fbtran.no  

  VESTFOLD
Fylkesleder Henning Hansen
Mobil: 93 00 49 77 
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: 97 65 3594
E-post: tore@sigmundsen.no

  AGDER
Fylkesleder Roar Osen
Mobil: 905 90 059
E-post: roar@osentransport.no

REGION 5
Regionsjef Jan Ove Halsøy
Arnatveitvegen 137, 5262 Arnatveit
Mobil: 92 03 83 33
E-post: nlfvest@lastebil.no

Rådgiver Heidi Rudaa
Gammelseterlia 12, 6422 MOLDE
Mobil: 40 55 58 26
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: 57 85 43 81
Mobil: 90 17 51 66
E-post: 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
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
E-post:  
einar@endresentransport.no

  TROMS
Fylkesleder Alf Erik Eliassen
Mobil: 90 12 38 35
E-post: alf-e-el@online.no

  FINNMARK
Fylkesleder Rune Holmen
Postboks 529, 9615 Hammerfest
Mobil: 917 98 692 
E-post: holmtran@online.no
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Kollegahjelpen

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

Sliter du med tunge tanker etter en ulykke?

KONTAKT KOLLEGAHJELPEN!
+NLF

415 44 400

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

Alarmtelefon: 415 44 400

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

Grønt nummer: 22 96 50 07

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

Ring (+47) 95 11 91 81

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Finnmark Torbjørn Mikalsen 90 62 41 88 thmikals@online.no
 Rune Holmen 91 79 86 92 rune@holmentransport.no;  
 Yngve B. Harila 91 74 78 98 yngve@ybh.no
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Ved din side når du virkelig 
vil ta vare på dine ansatte
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Det kan være vanskelig å vite hvilke forsikringer dine ansatte trenger. 
Derfor har NLF og If sammen utarbeidet en forsikringspakke som gir deg og dine 

ansatte økt økonomisk trygghet om det utenkelige skulle skje.  
Pakken inneholder yrkesskadeforsikring, dødsfallforsikring og helseforsikring, og 
dekker det grunnleggende behovet for personforsikring for deg og dine ansatte. 

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

I samarbeid med:


