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– Med liten ståhei og ingen fanfare lanserte regjeringen sin «handlingsplan mot sosial dumping i 
transportnæringen» i slutten av oktober. Med så lite oppmerksomhet rundt lanseringen lurer vi nesten 
på om de virkelig mener alvor med dette arbeidet, mener NLF-direktør Geir A. Mo. Side 5
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Prøv vår nye app for sjåfører

SCANIA DRIVER

Scania Driver gir deg, som fører, tilgang til all informasjonen 
du trenger for en jevn og trygg tur, direkte på din mobiltelefon. 

Ved hjelp av appen kan du være sikker på at kjøretøyet er i 
god stand, trygt og klart for neste tur. Appen hjelper deg også 
med å forbedre kjøringen din, slik at du minimerer utslipp og 
bidrar positivt til selskapets resultater.

For å få tilgang til Scania Driver, må firmaet abonnere på en tjeneste i Scania 
Fleet Management, som nå er en del av My Scania. Avhengig av hvilket 
abonnement du har, vil du ha tilgang til alle, eller noen av funksjonene. 
Sjekk av kjøretøy krever innlogging via My Scania. 
Les mer om My Scania på scania.no

Appen tilbyr:

• Fjernstyring av varmeren

• Sjekk av kjøretøy

• Planlagt service

• Forbedre kjøreprofil

• Oversikt over kjøretid

• Kjøretøyets tilstand

• Feilrapport på kjøretøy

• Finn nærmeste verksted

• Direktekontakt for 
assistanse
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Med liten ståhei og ingen fanfare lanserte regjeringen sin «handlingsplan mot sosial dumping i 
transportnæringen» i slutten av oktober. Med så lite oppmerksomhet rundt lanseringen lurer vi 
nesten på om de virkelig mener alvor med dette arbeidet. Handlingsplanen består av 39 tiltak 
som skal sikre at vår næring drives seriøst. Vi reagerte tidlig på statsrådens beskrivelse av dette 
som en storrengjøring av bransjen, ettersom det er med på å svartmale våre medlemsbedrifter 
som driver seriøs og ansvarlig transport, samtidig som de tiltakene som lanseres for manges 
vedkommende allerede er vedtatt og for andre er rene selvfølgeligheter.   

Det er uansett ingen tvil om at useriøse aktører og en uregulert varebilbransje truer næringens 
konkurransevilkår. Det er derfor gledelig at regjeringen vil ta tak og til og med har satt av 40 
millioner kroner til dette i statsbudsjettet for 2023. Mange av tiltakene de foreslår er fortsatt 
veldig uklare, noe vi vil påpeke når vi i midten av desember skal vi ha møte med politisk ledelse 
i Samferdselsdepartementet for bl.a. å diskutere handlingsplanen og veien videre.  Vi vil som 
alltid forsøke å realitetsorientere den politiske ledelsen. Har du som leser dette innspill vi kan ta 
med oss, vil vi svært gjerne høre fra deg!

Mer skatt, høyere avgifter og mindre vei
Regjeringen bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, har nå blitt enige med SV om et 
statsbudsjett for 2023. SV fortjener skryt for at de har forhandlet inn 200 millioner til å forsette 
oppstartsarbeidet med Arna-Stanghelle på E16 inn til Bergen.  Det er synd at partiet ikke sam-
tidig prioritere oppstart av Sørfoldtunnelene på E16 og Røldalstunnelen på E134 Haukeli, som 
de hadde i sitt eget forslag til statsbudsjett. Samtidig er vi fornøyd med at de ikke gikk inn for det 
enorme kuttet i resten av veisektoren som de opprinnelig ønsket.  

At SV måtte bruke politisk kapital på å få inn E16 kommer som en konsekvens av at AP og SP 
har gjort full stans i alle nye veiprosjekter til sin politikk. De valgte altså å kaste NTP-en over bord, 
og vente til de kommer med sin egen i 2024. En NTP de allerede har varslet vil være svært spar-
sommelig. Det er lett å gjennomskue at disse begrunnelsene bare er dårlige unnskyldninger for 
at de ønsker å nedprioritere og kutte i vei. Når de gjemmer seg bak «det er et stramt budsjett» 
mens de har råd til dyre luksusprosjekter, og veiandelen av det totale statsbudsjettet er redusert, 
er å holde velgerne for narr. Målingene viser hvor lite tillit regjeringen har, noe som blant annet 
skyldes at de ikke leverer på det de har lovet. Det er tre år igjen av denne Stortingsperioden. 
Dersom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV vil beholde makta, må de levere på sine løfter om 
å bygge mer og tryggere vei.8
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God jul!
Til slutt en stor takk til alle våre tillitsvalgte, frivillige, medlemmer, sjåfører, ansatte, og samarbeids-
partnere. NLFs store og små gjennomslag er takket være den utrettelige innsatsen dere legger ned 
i hver eneste krik og krok i hele vårt langstrakte land året rundt. Man kan noen ganger få følelsen 
av at det butter litt imot når det for eksempel ikke går helt vår vei i statsbudsjettet. 
Men endring tar tid, og vi er stolte over alt NLF får til når vi greier å 
arbeide sammen. Det er viktig å løfte hverandre, framheve det 
gode arbeidet vi gjør sammen, og fortsette med å gjøre NLF 
enda bedre. Vi ønsker dere alle en god jul og et godt nytt år 
og ser frem til alt vi skal få til også neste år! 



Statsbudsjettet 2023:

Etter budsjettforhand- 
lingene har regjeringen 
snudd og gir likevel nye E16 
mellom Bergen og Voss de 
200 millionene som trengs 
for å videreføre prosjektet 
K5.

Forslaget til Statsbudsjett ble ikke godt 
mottatt av transportbransjen, og det var 
sjokk og vantro over de store kuttene som 
ble varslet i vegsektoren. 

Administrerende direktør i Norges 
Lastebileier-Forbund, Geir A. Mo, gikk 
så langt som å si at regjeringen gambler 
med folks liv og helse. 

Tirsdag 29. november kom partene til 
enighet om statsbudsjettet for 2023.

Nye E16 kan gå som planlagt
Etter budsjettforhandlingene er det én 
god nyhet, og det er at arbeidet med nye 
E16 mellom Bergen og Voss, eller det så-
kalte K5-prosjektet, likevel kan gå som 
planlagt. Det som trolig har fått regjerin-
gen til å snu, er en storstilt aksjon i regi av 
Aksjonskomitéen NOK er NOK, i sam-
arbeid med blant annet Bergen Lastebi-
leierforening, NLF avdeling Hordaland 
og flere andre viktige organisasjoner.

I 2018 ble E16 mellom Arna-Stang-
helle kåret til «Norges verste vei», i sterk 
konkurranse med 3000 andre vegstrek-
ninger. Ras får annenhver dag og nær 60 
har omkommet på denne vegstreknin-
gen. 

– SV fortjener skryt for å ha forhandlet 
inn E16 Arna-Stanghelle. Dette viser at 
de tar transportnæringen på alvor, og vi 
forventer at dette engasjementet varer inn 
i fremtidige statsbudsjett der det er behov 
for enda flere slike prosjekter, sier Mo.

Fornøyd
Også NLFs regionsjef, Jan-Ove Halsøy, 

er svært fornøyd med denne beslutningen.
– Det var ikke uventet. Vi har lagt et 

stort press på Ap og Sp med konvoien den 
5. november. I tillegg har vi jobbet mål-
rettet mot SV som satt med «nøkkelen» 
til endelig statsbudsjett. Her har vi jobbet 
mot både lokale og sentrale politikere. 
Når det er sagt, har sittende regjering 
skuffet stort. At liv og helse ikke ble pri-

oritert i deres forslag til statsbudsjett, vi-
ser at de er fullstendig på kollisjonskurs 
med sine kjernevelgere, sier Halsøy.

Ikke mer til vedlikehold
Videre blir det kutt på 900 millioner kro-
ner til Nye Veier. I tillegg blir det samti-
dig ingen reversering av AP og SPs kutt 
i veisektoren. Det blir heller ingen økning 

Blir likevel penger til «N  orges verste veg»
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Blir likevel penger til «N  orges verste veg»

av midler til rassikring og veivedlikehold 
som SV foreslo i sitt alternative budsjett, 
eller midler til Sørfoldtunnelene/Røldal-
stunnelen som de foreslo.

– SV ønsket å gi midler til Sørfoldtun-
nelene og Røldalstunnelen, men ga dess-
verre dette bort i forhandlingene, sier 
NLF-direktør Mo. 

Han synes det er synd at regjeringen 

ellers nedprioriterer vei, og ikke leverer på 
løftet om trygg og sikker infrastruktur i 
hele landet. 

– Det er lastebilen som får Norge til å 
gå rundt, og de som har veien som ar-
beidsplass fortjener trygge og trafikksikre 
veier, understreker Mo.  

Nå frykter hat det er mange gryteklare 
prosjekter som ikke blir startet opp, som 

vil skape en flaskehals og oppsamling av 
prosjekter fremover. 

– Det er ett skritt fram, og to tilbake, 
og resultatet blir dyrere og mindre vei, 
mener Mo.
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FORTSATT FREMDRIFT FOR E16: Regjeringen snur, og gir 
likevel K5 prosjektet de 200 millionene som trengs for å 
holde frem planleggingen for nye E16. Foto: NLF

Viktige punkter i Statsbudsjettet 2023
•   Stortinget ber regjeringen utrede engangsavgift på fossile 

lastebiler, busser og andre tunge kjøretøy i forbindelse med 
statsbudsjettet for 2024. Dette betyr at det i neste statsbudsjett 
ligger an til å inneholde noe om engangsavgift på lastebiler. 

•   Stortinget ber regjeringen utrede og fremme forslag om endring 
av yrkestrafikkloven slik at det stilles nullutslippskrav til all 
løyvebasert virksomhet der det er mulig i løpet av 2023.

•   Stortinget ber regjeringen utarbeide en innkjøps- og anskaffel-
sesstrategi for å sikre at miljøhensyn, kutt i klimagassutslipp  
og seriøsitet vektlegges i offentlig innkjøp. Strategien skal 
utarbeides i samarbeid med partene i arbeidslivet og det skal 
rapporteres til Stortinget i statsbudsjettet for 2024. Dette vil 
bety strengere krav om nullutslippsbiler ved offentlige anbud. 
Strengere regler for seriøsitet kan også bety en boost for Fair 
Transport dersom det regnes som å sjekke av den boksen. 

•   Stortinget ber regjeringen om at kriteriet for kap. 1301, post 70, 
«fossilfrie anleggsplasser», endres til «utslippsfrie anleggs-
plasser». I tillegg skal det utredes hvordan omfanget av 
utslippsfrie anleggsplasser kan økes. Dette kan ha betydning  
for om transportbedrifter må ha nullutslippsbiler for å komme 
inn på anleggsplasser.

•   Stortinget ber regjeringen videreføre Ringeriksbanen og E16 
Skaret–Høgkastet–Hønefoss som et fellesprosjekt, og vurdere 
fremdriften og den økonomiske bærekraften i prosjektet frem 
mot ny NTP.

•   Stortinget ber regjeringen sikre at maksimal bompengetakst for 
lette nullutslippskjøretøy på inntil 70 prosent av ordinær takst 
videreføres i inneværende stortingsperiode. Dette betyr at det 
begrenses hvor mye av de totale kostnadene elbiler kan ha i 
bom, som vil si at tungtransport må bære større del av det .
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Forhistorien er at Vegard, som kjører for 
Kaasa Transport, havnet i en kontroll på 
Ørje i fjor høst og ble pålagt ukehvil på 
stedet fordi han hadde vasket vogntoget 
inne på lukket område, uten kortet i 
skriveren. 

En hobby
En augustdag i fjor hadde han parkert 
bilen på Kaasa-terminalen i Notodden, 
tatt ut kjørekortet sitt av skriveren og 

avsluttet arbeidsdagen. Bilen var allerede 
vasket i maskin i Seljord på vei til No-
todden, siden vask av bil kreves innenfor 
arbeidstiden. Situasjonen var den at Ve-
gard skulle ha bilen på utstilling et par 
helger senere, og ønsket derfor å vaske 
litt ekstra på bilen. 

Kjøringen som førte til at han ble på-
lagt ukehvil på Ørje, var et resultat av at 
han hadde kjørt bilen frem og tilbake 
inne på Kaasa Transport sitt område, 

– Fornuften 
seiret til slutt

Vaske-saken:Vaske-saken:

Vegard Kåsa fra Notodden fikk i fjor høst et forelegg på  
20 000 kroner av politiet for å flytte bilen på lukket område 
uten kort i skriveren. Tirsdag 15. november møttes partene i 
Follo og Nordre Østfold tingrett. 22. november ble Vegard 
frikjent.

MISTET SJÅFØRER: – Om vi skulle forby de mest entusiastiske unge med interesse for bil og motor å drive med det de 
elsker på fritiden, hadde vi mistet mange yrkessjåfører i dette landet, sier daglig leder i Kaasa Transport, Øistein 
Kaasa. Foto: Stein Inge Stølen

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0
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fordi vannslangen ikke var lang nok til å 
komme til alle steder. Til sammen ut-
gjorde det 62 meter med kjøring. 

Vegard nølte ikke med å forklare av-
viket, og opplyste utekontrollen om at 
han hadde vasket bilen en ekstra runde 
etter arbeidstid, fordi det var og er en 
stor hobby og lidenskap. Saken ble like-
vel anmeldt.

– Vi er derfor enige om at lastebilen er 
kjørt, men uenige i om denne kjøringen 
er underlagt reglene for kjøre- og hvile-

tid, sier Vegards advokat, Robert 
Aksnes i Vectio. 

Full frifinnelse
I retten forklarte  
Vegard det samme 
og gjentok at vask 
og poleringen av las-
tebilen var frivillig 
og noe han initierte 

selv. Vegard brukte 
utstyr han selv hadde 

kjøpt inn og fikk følgelig 
ikke betalt for arbeidet som 

ble gjennomført.  Den aktuelle 
runden med vask og polering var noe 
som fant sted utenom arbeidstid, og noe 
han gjorde av egen interesse. Messen 
som Vegard deltok på, var også i privat 
regi.  

Etter en dag i retten, seiret heldigvis 
fornuften. Tingretten konkluderte med 
at kjøring på lukket område, ikke krever 
sjåførkort. I tillegg var de like klare på 
at den vaskingen og poleringen som ar-
beidstaker i dette tilfellet har utført, er å 
anse som fritid, og ikke arbeidstid.  

– Jeg mener at forklaringen som Kåsa 
ga til kontrollørene på kontrolltidspunk-
tet, og som senere også er kommet frem 
i artikler i Tungt, burde ha ført til at 
saken ikke ble anmeldt, eller at anmel-
delsen og tiltalen burde ha vært trukket 
før saken gikk så langt som til tingret-
ten, mener advokat, Robert 
Aksnes. 

–  Dersom mine ansatte skal 
bøtelegges for å drive med 

hobbyen sin, er det ren galskap. 
– Utekontrollen oppfordrer i 

alle fall ikke folk til å 
være ærlige.

GLAD: – Nå er jeg først og fremst veldig glad for at 
fornuften seiret og at de riktige faktaene kom på bordet, 
forteller Vegard Kåsa. Foto: Anita Kaasa
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Vaske-saken:Vaske-saken:

Veldig glad 
– Nå er jeg først og fremst veldig glad for 
at fornuften seiret og at de riktige fakta-
ene kom på bordet, forteller Vegard, til 
NLF-Magasinet.  

Han forteller at en av de største grun-
nene til at han valgte å bli yrkessjåfør, er 
at han er over gjennomsnittet interessert 
i lastebil og anser vasking og polering på 
lastebil som en stor hobby. 

– Hadde jeg ikke blitt frifunnet, kun-
ne det raskt ha bidratt til å ta den gnis-
ten og gleden fra meg. Å vaske og pole-
re bil er noe jeg bruker mye tid på, og jeg 
har også brukt mye egne penger på den-
ne lastebilen, helt frivillig. Dersom jeg 
ikke lenger skulle få lov til å drive på 
med dette på fritiden min, hadde min 
karriere som yrkessjåfør raskt dødd ut, 
bekrefter Vegard.   

Nå ønsker han å takke sin arbeidsgi-
ver, Kaasa Transport, for all støtte under 
hele denne prosessen. 

– Øistein Kaasa har stått bak meg hele 
veien og nektet å gi seg. Det er jeg glad 
for, sier Vegard

– Kan ikke bøtelegges for å drive 
med hobbyen sin
Daglig leder i Kaasa Transport, Øistein 
Kaasa, forteller at han aldri var 
i tvil om at han vill støtte 
Vegard.

– Da jeg hørte om 
boten ønsket jeg ikke 
å gi meg med det 
første. Jeg har flere 
svært bilinteresserte 
i min arbeidsstokk, 
og disse gutta tar 
vare på bilene som om 
det skulle være deres 
egen baby. Dersom de skal 
bøtelegges for å drive med 
hobbyen sin, er det ren galskap. Jeg 
synes det var helt urimelig å gi Vegard 
denne boten, og valgte å ta opp kampen, 
forteller Øistein til NLF-Magasinet.

Han ønsker også å takke forsvareren, 
Robert Aksnes i Vectio, for den jobben 
han har lagt ned i saken.

– Den aktuelle personen på utekontrol-
len, han bør derimot miste jobben. Han 
har begått en feil. Det er klart vi må ha 
kontroller, men det er så fortvilende er at 

NLF-BEDRIFT: Kaasa Transport ble etablert på Notodden i 1971 og ble aksjeselskap i 1991. Selskapet har vært NLF-medlem siden 2003.       Foto: Anita Kaasa

HOBBY: Vegard Kåsa forteller at dersom han ikke lenger skulle få lov til å drive på med vasking og polering på fritiden, 
hadde hans karriere som yrkessjåfør raskt dødd ut. Foto: Anita Kaasa.

Takker sin  
arbeidsgiver, Kaasa 

Transport for all 
støtte.
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det er så ulik praksis fra kontrollsted til 
kontrollsted. Treffer du på feil person, 
kan det gå galt, slik det gjorde i Vegards 
tilfelle, sier Øistein.

Viktig seier
Han mener at det å vinne frem i denne 
saken var viktig for hele transportbran-
sjen. 

– Om vi skulle forby de mest entusias-

tiske unge med interesse for bil og motor 
å drive med det de elsker på fritiden, had-
de vi mistet mange yrkessjåfører i dette 
landet, sier daglig leder i Kaasa Trans-
port, Øistein Kaasa.

Nå er han bare glad for at tingretten 
gikk for full frikjennelse.  

– Jeg ville aldri ha nektet de gutta jeg 
har i bedriften, som er lidenskapelig opp-
tatt av bil, i å få lov til å stelle med bilene 
på fritiden. Hvis jeg hadde gjort det, kun-
ne jeg ha lagt ned bedriften dagen etter, 
mener Øistein. 

Han påpeker videre at vi ikke må glem-
me at det er mangel på yrkessjåfører, og 
at det er ekstra gull å få de som i tillegg 
er spesielt interessert i bil og motor inn i 
yrket.

– Det er ofte derfor de ønsker å bli yr-
kessjåfør, slik at de kan holde på med 
vasking og polering på fritiden, sier Øi-
stein 

– Motsier egen etat
Øistein skrur tiden tilbake til den dagen 
Vegard fikk boten. 

– Bilen hans var helt ny da den ble vin-
ket inn til full teknisk kontroll på gren-
sen. Den var godkjent på Biltilsynet på 
Steinkjer like før. Det at den i det hele tatt 
ble plukket ut til kontroll er helt utrolig.  
Begrunnelsen var at bremsene ofte var 
dårlige på nye biler. Da vil jeg si at ute-
kontrollen kritiserer egen etat ved å ikke 
tro at den godkjenningen som ble gjort et 
par uker før, var god nok. Dermed fikk 
altså Vegard kjøreforbud som følge av at 
fartsskriveren viste at det hadde blitt kjørt 
62 meter uten at kortet var i, forklarer 
Øistein.

Han mener det er trist at det ikke ble 
vist noen forståelse da Vegard var helt 
ærlig og forklarte utekontrollen hvorfor 
han hadde kjørt bilen uten å sette kortet 
i fartsskriveren. 

– Utekontrollen oppfordrer i alle fall 
ikke folk til å være ærlige. Hadde Vegard 
sagt at han ikke visste hvem som hadde 
kjørt bilen, hadde det heller ikke blitt 
noen sak. I tillegg har utekontrollen på-
ført oss som selskap en stor ekstra kostnad 
som følge av at Vegard fikk kjøreforbud 
på stedet. Da måtte jeg sende opp en per-
son fra Notodden til Ørje, for å hente 
Vegard og bilen, forteller Øistein.

Han oppfordrer derfor utekontrollen til 
å bruke mer sunn fornuft i fremtiden.

– Kan raskt bli kriminell
Til slutt kommer den rutinerte lastebilei-
eren med et hjertesukk.

– Innføringen av kjøre- og hviletid er i 
utgangspunktet en god ting, men det er i 
noen tilfeller for rigid. Jeg kan ikke finne 
noe annet yrke der man ikke har lov til å 
jobbe en halv time overtid og så få lov til 
å kjøre hjem. Leger kan operere til de stu-
per og en flykaptein kan så absolutt jobbe 
overtid. Det er ikke et mål å komme dit, 
men litt fleksibilitet kunne vært på sin 
plass. Møter du på feil person i utekon-
trollen, kan du raskt bli gjort til kriminell 
for å forsøke å komme deg hjem fra jobb, 
avslutter Øistein Kaasa.

NLF-BEDRIFT: Kaasa Transport ble etablert på Notodden i 1971 og ble aksjeselskap i 1991. Selskapet har vært NLF-medlem siden 2003.       Foto: Anita Kaasa

BURDE VÆRT STANSET: Advokat, Robert Aksnes i Vectio, 
mener at anmeldelsen og tiltalen burde ha vært trukket 
før saken gikk så langt som til tingretten. Foto: Stein 
Inge Stølen

FAKTA:

I domsuttalelsen 
heter det at:  
«Retten viser til at Kåsa utelukken-
de har kjørt på privat område tilhø-
rende hans arbeidsgiver Kaasa 
Transport AS. Området er markert 
som privat, og sperret av med sper-
rebånd og/eller kjegler. Det er følge-
lig ikke tale om kjøring på offentlig 
vei. Retten vil også bemerke at 
kjøringen uansett ikke kan anses for 
å være (person- eller godstransport. 
Ut fra forklaringene til Kåsa, har 
kjøringen utelukkende bestått av å 
flytte lastebilen fra en ende av ter-
minalbygget til en annen for å få 
tilgang til vannuttaket - samt par-
kering. Kjøringen er dermed heller 
ikke foretatt i forbindelse med og 
omfattes ikke av fartsskriverforord-
ningen. Det kan derfor ikke stilles 
krav om at Kåsa skulle anvendt sjå-
førkortet og han kan følgelig ikke 
straffes for dette».
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Bremsesaken:

Etter at Brennpunkt- 
dokumentaren «Kollisjon» 
ble vist på NRK, har det 
kommet mange henvendelser 
til NLF på saken. Nå arbei-
der forbundet videre med 
trafikksikkerhetstiltak som 
kan være et bedre regelverk 
på offentlig kontroll og kali-
brering av testutstyr.

I Brennpunkt-dokumentaren «Kollisjon» 
tok tidligere vegvesen-ansatte Helge  
Andersen et oppgjør med Statens veg- 
vesen. 

Han mener at måten bremser på vogn-
tog kontrolleres på er mangelfull. På nor-
ske veier kjører tunge vogntog som i gitte 
situasjoner kan bli livsfarlige.

Etter at saken ble kjent, har det kom-
met en del reaksjoner, ikke minst er det 
enkelte som har reagert på hvordan Nor-
ges Lastebileier-Forbund (NLF) har ut-
talt seg i etterkant. På Lastebil.no ble det 
skrevet at NLF hadde full tillit til Statens 
vegvesen og deres kontrollmetoder.

Tar selvkritikk
– Det er en komplisert sak, og vi har et 
samfunnsansvar som vi må vi må ta vare 
på her. Måten vi kommenterte saken på, 
tar vi selvkritikk for, siden det har skapt 
så sterke reaksjoner hos enkelte. Det var 
ikke det som var hensikten, men vi ser at 
våre uttalelser kunne misforstås, sier ad-
ministrerende direktør i NLF, Geir A. 
Mo.

Han peker på at det viktigste å huske 
på er at NLFs uttalelse egentlig ikke var 
en kommentar til selve Brennpunktpro-
grammet.

— Det å gå inn i alle de gamle enkelt-
sakene som Brennpunkt tok opp, er ikke 
opp til oss å kommentere. Vi kommenter-

te om forbundet har tillitt til at SVV i dag 
bruker de best tilgjengelige kontrollme-
todene, forklarer Mo.

Følger EU-regelverket
Videre peker han på at det ville vært pro-
blematisk om ikke de ikke hadde tillitt til 
dagens kontrollmetoder som benyttes, si-
den de følger et internasjonalt regelverk, et 
EU-regelverk der det er de samme meto-
dene som brukes i hele Europa.

— Inntil det motsatte er bevist, må vi ha 
tillitt til at de best tilgjengelige metodene 
benyttes, sier Mo.

I ettertid ser han at NLF i større grad 

burde rettet søkelyset mot tilleggsforslage-
ne som NLF i lang tid har ment burde 
komme på plass. 

– Det gjelder for eksempel å få etablert 

– Trafikksikkerhete n kommer først 

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0

TRENGS TILTAK: Adm. dir.  
i NLF, Geir A. Mo, mener det 
er svært viktig å få etablert 
muligheten til en second 
opinion på et bremseresultat 
man mener er feil. I tillegg 
til at man bør få inn 
Justervesenet som en 
uavhengig instans får å 
kontrollere utstyret som 
benyttes. Foto: Elisabeth 
Nodland
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muligheten til en second opinion på et 
bremseresultat man mener er feil. I tillegg 
burde Justervesenet jevnlig kontrollert de 
apparatene som SVV og andre bruker, slik 
at man får en inn en uavhengig instans, 
påpeker Mo. 

– Ikke et like stort problem i dag
– Bremsetester har i lang tid vært en pro-
blemstilling i transportbransjen. Slik situ-
asjonen er i dag, vil jeg si at det har endret 
seg. Samtidig er det i dag, som for 20 år 
siden, for dårlig opplæring av de som utfø-
rer testene, sier Kjell Haugland, som er 
administrerende direktør i Hauglandgrup-

pen i tillegg til å sitte i forbundsstyre i 
NLF.

Han mener at uavhengig av bremsetes-
tene er det viktigste at man har jevnlig 
vedlikehold på både bilen og hengerens 
bremser. 

– For 20 år siden var dette 
vedlikeholdet mye dårligere 
enn det vi har i dag, men 
nå har dette blitt langt 
bedre. De som har et 
godt vedlikeholdspro-
gram får ikke proble-
mer med bremsekon-
trollene, mener 
Haugland.

Årlige kontroller
– Går vi tilbake til slutten av 
90-tallet, var bremsetestene en stor 
utfordring. Jeg mener at den største årsa-
ken til dette, var nettopp at vedlikeholdet 
ikke var godt nok. Det at vedlikehold ble 
satt i system, har vært avgjørende for å 
bedre situasjonen, mener Haugland.

Videre forklarer han at de aller fleste 
årlig kontroll, hvor alle deler tas fra hver-
andre, gjøres rent og settes sammen igjen. 
I tillegg er det også halvtårskontroll med 
visuell befaring, bremseprøve og smøring. 

Samtidig er det en kjensgjerning at man 
kan oppleve ulike resultater på bremsetes-
tene.

Haugland mener at årsaken til dette er 
at testsvarene avhenger av rullene og hvor 
mye slitasje det er på dem, og ikke minst 
hvor mye mønster det er på rullene som 
lager friksjon mellom dekk og rulle som 

skal gi motstand.

Fått flere henvendelser
Fagsjef i NLF, Dag 

Nordvik, forteller at 
han naturlig nok har 
fått en rekke henven-
delser etter at Brenn-
punkt-dokumentaren 
ble sendt på TV.
– Det vi har gjort, er 

at vi har vært ute hos 
over 200 medlemsbedrifter 

de siste tre ukene. Det som går 
igjen er at det er få som sier at brem-

setestene er et aktuelt problem i dag, be-
krefter Nordvik. 

Han undres også over at det er få av 
de som jobber spesifikt med bremser, 
altså fagmiljøene, forhandlere og im-
portører, som har reagert nevneverdig 
på saken.

– Mest sannsynlig skyldes dette at de 
ikke anser det som en stor utfordring i 
dag, selv om det fremdeles finnes noen. 
NLF vil likevel se nærmere på de utfor-
dringene som gjenstår, sier 
Nordvik. 

– Trafikksikkerhete n kommer først 

FULL BREMS: I Brennpunkt-dokumentaren «Kollisjon», som ble sendt på NRK i oktober, tar de opp at måten bremser på 
vogntog kontrolleres på er mangelfull. Bildet viser en bremsetest hvor tilhengeren får sleng som følge av at bremsene 
låser seg. Foto: Skjermdump/NRK

– Utviklingen har gått  
i et raskt tempo på tekno- 

logisiden, og det betyr at flere  
av de problemstillingene vi 
hadde for 20 år siden, har  

dødd litt ut på veien.

EKSTRA KOSTNADER: I de tilfellene der man får 
bruksforbud etter en rulleprøve er tatt, kan det gi 
store ekstra kostnader på bilen og kanskje uten 
grunn. Foto: Guttorm Tysnes.
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Bremsesaken:

Stor utvikling de siste 20 årene
Programmet har tatt med mange ulike 
problemstillinger i samme program, og det 
henvises også til utstyr som ble benyttet for 
mer enn 20 år siden. 

– Det har skjedd mye siden den tid, og 
utviklingen har gått i et raskt tempo på 
teknologisiden. Det betyr at flere av de 
problemstillingene vi hadde for 20 år si-
den, har dødd litt ut på veien. Samtidig tok 
programmet opp noen viktige problemstil-
linger som vi må bruke litt til med å jobbe 
videre med, sier Nordvik.

Todelt sak
NLF mener Brennpunkt opp to ulike sa-
ker. Den ene siden av saken omhandler 
trafikksikkerhet, og det er noe som opptar 
alle. NLF har trafikksikkerhet øverst på 
agendaen, og er klar på at det ikke skal 
slippes biler ut på veien som ikke har gode 
bremser. 

Den andre siden er de tilfellene der man 
får bruksforbud etter en rulleprøve er tatt. 
Det kan gi store ekstra kostnader på bilen 
og kanskje uten grunn. Dette er selvsagt 
også en problemstilling som mange 
NLF-medlemmer er opptatt av.

– Dette er helt klart en alvorlig sak, og 
når man får en kontroll hvor man sitter 
igjen med verdier som er utenfor det vi 
kaller for korridoren, må bilen inn på et 
verksted, påpeker Nordvik. 

Han mener at akkurat dette er del av 
utfordringen.

–   SVV utfører bare kontrollen og får 
deretter et resultat. De kan ikke gjøre noe 
mer med det der og da, men det er verk-
stedet som må ta seg av resten. På den må-
ten får sjåføren «dommen» der og da, og så 
står man der og lurer på hva man skal gjø-
re. Samtidig er det viktig å få den beskje-
den at det kanskje er en feil, så må man 
gjøre tiltak i forhold til det, sier Nordvik.

Tiltak
Med tiltak mener Nordvik at det første 
steget på veien er å få fakta på bordet, men 
påpeker videre at det er lite statistikk på 
dette. 

–  I 2021 var det 29 dødsulykker hvor 
tungbil var involvert, men det var få tilfel-
ler der sjåføren av lastebilen hadde skyld i 
ulykken, forteller Nordvik. 

I tillegg mener han at det er viktig å få 
dagsaktuelle fakta, og da mener han fakta 

som ikke er eldre enn tre til fire år gamle. 
– Teknologutviklingen har nemlig hen-

tet ut mye av de problemstillingene Brenn-
punkt belyste, og da er det viktig å sette 
foten i bakken, og se nærmere på hvor vi 
er nå. Ifølge de siste rapportene som har 
kommet fra Havarikommisjonen siden 
2006, er det sjelden tekniske feil som er 

årsaken til ulykkene. Det er i større grad 
feil på elektronikk og feil i elektriske kon-
takter. Da må søkelyset rettes videre mot 
disse faktorene, forklarer Nordvik.

Usikkerhetsmomenter
Når det kommer til rulleprøve og bremse-
tilpasning mellom bil og henger, så er det 

GODT VEDLIKEHOLD: Kjell 
Haugland, i Hauglandgrup-
pen, mener at dagens 
bremsetester er en mye 
mindre utfordring nå enn  
for 20 år siden. Det at 
vedlikehold nå er satt i 
system, mener han har vært 
avgjørende for den 
bedringen man har sett. 
Foto: NLF

VIKTIG: Fagsjef i NLF, dag 
Nordvik, er glad for at 
problemstillingen med 
bremsetester løftes opp. Han 
mener at veien videre er å få 
alle fakta på bordet, definere 
utfordringene og finne gode 
løsninger. Foto: NLF

RULLEPRØVER: Testing av bremser, 
som er en viktig del av arbeidet til 
utekontrollen. Foto: Statens 
vegvesen
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viktig å være klar over likhetene og for-
skjellene mellom dette.

– Rulleprøvene er egentlig tester som 
handler om å få frem pulseringer. På den 
måten kan man se om det er skeivhet mel-
lom bremsene på samme aksel, eller om 
det er bremsekraft som mangler. Testene 
utføres med svært lave hastigheter på 2,5 
km/t på bremserullene. Deretter ser man 
på bremsekraften man får hentet opp, og 
regner deretter dette sammen. Utfordrin-
gene med bremserullene er at de inne-
holder veldig mange usikkerhetsmomen-
ter. Vi snakker om temperatur, vi snakker 
om dekket, vi snakker om friksjon mellom 
dekk og bremserullene og vi snakker om 
kvalitet på dekkmønsteret som skal gripe 
tak i rulla, sier Nordvik. 

Når det kommer til bremsetilpasning, er 

det en test hvor man faktisk tester bilen 
fysisk på veien. Det var også dette som sto 
i fokus under Brennpunktdokumentaren.

 – Det er en tidkrevende og omfattende 
test og kontrollapparatet har sjelden tid til 
å gjennomføre slike tester. Bremsetilpas-
ning var i tillegg viktigst fra 2005 og bak-
over i tid. På tidlig 2000-tallet kom de 

første EBS-bremsene og i dag ivare-
tar bilenes elektronikksystemer 

denne bremsetilpasningen. 
Nå har vi har femte ge-
nerasjons EBS-
systemer i bruk. Det er 
en internasjonal 
ISO-standard som 
lastebilprodusentene 
og hengerprodusente-

ne må bygge opp etter. 
Vi har derfor kommet 

langt når det kommer brem-
setilpasning, i forhold til hvor-

dan situasjonen var for 20 år siden, 
påpeker Nordvik.

Nordisk samarbeid
Det har blitt gjort en del tekniske analyser 
av bremserullene de siste årene som blant 
annet har endt opp med en rapport fra 
Nordisk Veiforum. Rapporten belyser en 
del av de problemstillingene vi ser i de til-
fellene man opplever ulike resultater på 
kontrollene.

– Vi må helt klart jobbe videre med det-
te og det første er å få analysert hvilke 
usikkerhetsmomenter vi har, og hvordan 
vi kan løse dem. 

Han forteller at NLF er i kontakt med 
mange i både inn- og utland.

– Vi har selvsagt hatt kontakt med ute-
kontrollen, men vi har også hatt kontakt 
med Nordisk Veiforum. Her sitter vegdi-
rektoratet i Norge og tilsvarende myndig-
heter fra Sverige, Danmark og Finland. 

Nordisk samarbeid 
Nylig hadde NLF møte med Nordisk Vei-
forum, og på NLFs initiativ ble utfordrin-
gene med bremsetester tatt opp som tema. 
Resultatet ble at det ble satt ned en gruppe 
i NLF som skal se hele problematikken 
knyttet til bremsetester på nytt. 

— Det ble flagget en rekke ulike spørs-
mål og usikkerhetsmomenter som ikke er 
store, men som vil kunne gi utslag, og det-
te skal diskuteres. Et av spørsmålene vi 

ønsker å få besvart er hvordan vi kan kon-
trollere kommunikasjonen mellom bil og 
henger. I dag er alt elektronisk og vi ønsker 
å se nærmere på hvordan vi kan finne ut 
om det fungerer som det skal. I tillegg skal 
vi se på andre faktorer med bremse-
systemet, sier Nordvik 

Veien videre
NLF skal fortsette arbeidet med bremse-
testproblematikken, slik de allerede har 
gjort i mange år.

— Er det en ting Brennpunktprogram-
met har gjort, så er det å sette pekefingeren 
på kontrollmetoder, kalibreringsmetoder, 
kommunikasjon mellom bil og henger og 
ikke minst fått en mye bedre debatt rundt 
disse spørsmålene, slik at man kan bli enda 
bedre. Hvis det var noen tvil, mener vi at 
én lastebil med feil bremser, er en for mye, 
avslutter NLF-direktør Geir A. Mo.

FAKTA:

NLF ønsker ikke å slå seg til ro med at 
det er såpass mange usikkerhetsmo-
menter rundt rulleprøverene og selve 
rullene som benyttes. Det arbeides 
derfor videre med å se på hvordan 
man kan definere utfordringene og 
komme med gode løsninger.

•  Få på plass et uavhengig organ som 
kontrollerer bremserullene og 
kontrollerer at kvaliteten på utstyret 
som benyttes er på topp. 

•  Er man i grenseland på bremsete-
sen, kan en second opinion være en 
bra sak å benytte i slike tilfeller. 

•  For å få satt inn de riktige tiltakene  
er det første steget på veien å få 
alle fakta på bordet, også fakta som 
ikke er eldre enn tre til fire år gamle. 
Det arbeides med å få samlet inn 
dette

•  NLF sitter i en gruppe i Nordisk 
Veiforum hvor de skal se på hele 
problematikken knyttet til bremse-
tester på nytt

– Vi har fått en mye bedre 
debatt rundt spørsmålene om 
bremsetester, slik at vi kan 

bli enda bedre.
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Selve ulykken skjedde da transporten had-
de fått forskyving av last med fare for at 
denne skulle falle av, og sjåføren måtte 
kjøre til siden og stoppe. På ulykkesstedet 
var det ingen muligheter for å få stoppet 
vogntoget helt utenfor vegbanen (utenfor 
den hvite kantstripen), til det var veiskul-
deren for smal. 

Bredden på veiskulderen er omtalt i rap-
porten og til dette er det gitt egne sikker-
hetstilrådninger til byggherren for veien. 
Det var heller ingen SOS-lomme i umid-
delbar nærhet. Sjåføren på bilen gikk ut på 

venstre side og jobbet med lastesikringen 
da han ble påkjørt.

Arbeid ute på høyhastighets motorvei er 
meget risikofylt med biler tett på og som 
ikke alltid er like oppmerksomme. Her må 
det utvises stor forsiktighet og med bruk 
av alt tilgjengelig varslingsutstyr som nød-
blinkere, varseltrekant og refleksvest. Er 
trafikktettheten høy, øker risikoen.

Sikkerhetstilråding
I utarbeidelse av rapporten etter ulykken 
har Statens Havarikommisjon gitt  

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) en 
sikkerhetstilrådning. 

I sikkerhetstilråding Vei nr. 
2022/13T står det følgende: 
«Påkjøringsulykken 29. mai 2020 oppstod 
da føreren av et vogntog ble påkjørt av en 
personbil på E18 ved Arendal. Føreren av 
vogntoget omkom. Undersøkelser har vist 
at veiskulderen ikke var tilstrekkelig bred 
til at kjøretøyet i sin helhet kunne passeres 
utenfor kjørebanen, og at vogntoget derfor 
ble stående delvis ute i det høyre kjørefeltet 
etter at det ble stanset. Vogntogføreren 
varslet ikke Vegtrafikksentralen (VTS) via 
175 eller andre om at han hadde stanset 
langt veien. Føreren valgte likevel å gå ut 
av vogntoget, og utbedre lastsikringen på 
kjøretøyets venstre side. Han stod da ute i 
veibanen. 

Vis aktsomhet ved 
utilsiktet stans på 
motorvei! SKYGGE: Utstrekningen av vogntogets skygger i veibanen i 

tidsrommet kl. 1208–1210. Bildet er tatt i retning nord i 
nordgående kjøreretning. Foto: Agder politidistrikt

Statens Havarikommisjon (SHK) avga i august sin rapport 
om den tragiske ulykken på E18 i Arendal 29. mai 2020 der 
en lastebilsjåfør ble påkjørt og omkom. Etter ulykken har 
SHK gitt NLF en sikkerhetstilrådning.

Trafikksikkerhet:

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0

Rutiner ved 
havari på 
motorvei
Dette er en rutinebeskrivelse 
dersom du får utilsiktet stans 
på høyhastighets motorvei eller 
motortrafikkvei, og ikke kan 
komme deg ut av kjørebanene 
(utenfor hvit stripe).

Ring 175

1. 
Sett på 

varselblinkere.

2. 
Bli værende 
i førerhuset.

3. 
Ring VTS på 175 og varsle 
hvor du står og at du er en 
fare for øvrige trafikanter. 
Merk at dette punktet er 
foreløpig til vi har fått en 

avklaring med UP, om man 
heller skal ringe politiet,  

og at de varsler VTS.
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Statens havarikommisjon tilrår at 
Norges Lastebileier-Forbund (NLF) ut-
arbeider en informasjonskampanje rettet 
mot yrkessjåfører med fokus på varsling 
og Vegtrafikksentralen (VTS) ved stans 
på høyhastighets motorvei der kjøretøy 
ikke har mulighet til å komme helt ut av 
veibanen».

NLF har derfor arbeidet med å få på 
plass en mer utfyllende rutinebeskrivelse 
ved uforutsett stans på veier, i tråd med 
tilrådingen fra Statens havarikommisjon.

– Sikkerhetstilrådningen kom i stand 
etter samtaler mellom SHK og NLF un-
der utarbeidelsen av rapporten. Dette da 
trafikksikkerhet er en av NLFs viktigste 
verdier, og høyt prioritert i enhver sak 
NLF arbeider med, forteller fagsjef i 
NLF, Dag Norvik.

Han ser at det er viktige sikkerhets-

momenter i en slik sak og at lærdommen 
må tas tak i. 

– NLF har derfor laget en kortfattet 
rutinebeskrivelse (se faktaboks) for sjå-
fører ved utilsiktet stans på motorveier 
med flere felt, opplyser Norvik. 

Videre ser myndighetene på førerstøt-
tesystemene og andre distraksjoner som 
tar bort oppmerksomheten fra vei og 
trafikkforhold.

Hvem skal varsles?
NLF er i dialog med Statens vegvesens 
Veitrafikksentral (VTS) for å klargjøre 
dens rolle ved slike hendelser. 

De presiserer at de kun er en varslings-
sentral med direktekontakt til nødetate-
ne, og at det bare er på sentrale Østlan-
det at VTS har egne biler som kan bistå 
om nødvendig. 

NLF har spurt om det finnes andre 
måter å raskt varsle medtrafikanter ved 
en slik stans på høyhastighetsvei der 
tungtransporten ikke kan komme seg 
helt ut av vegbanen. 

Her nevnes digital styring av skilt, 
varsling via radio, kameraovervåking og 
fysisk tilstedeværelse. 

– Samtidig er det ikke mulig å være til 
stede overalt, så lastebilsjåfører må også 
foreta tiltak selv, dog med stor forsiktig-
het, presiserer Norvik.

I kontakt med politiet
Av nødetatene har NLF vært i kontakt 

med Utrykningspolitiet, for å se om de 
kan være riktig ressurs for tungtranspor-
ten ved utilsiktede hendelser på høyhas-
tighetsveier der vogntoget ikke kan 
komme seg ut av veien. 

– Dette spørsmålet er nå ute på høring 
i politidistriktene og vi venter på tilba-
kemeldinger. Vi vil komme tilbake når 
vi vet nærmere, forteller Norvik.

Han peker videre på at ikke fylkesvei-
ene ikke er høyhastighetsveier, men un-
derstreker at man like fult kan få en util-
siktet stans på slike veier også.

– Ta også der kontakt med VTS som 
i sin tur varsler driftsoperatører eller nø-
detater om nødvendig, understreker 
Norvik.

Til slutt er det verdt å merke seg at 
dersom situasjonen kritisk, skal Politiet 
varsles på telefon 02800 eller 112. 

Enn så lenge, bli i bilen og ta kontakt 
med VTS på telefon 175, så varsler de de 
nødvendige nødetatene for å sikre om-
rådet rundt bilen.

SMAL VEISKULDER: Vogntogets plassering i veibanen. 
Foto: Politiet Foto: Agder politidistrikt

NY RUTINEBESKRIVELSE: 
– NLF har laget en 
kortfattet rutinebeskri-
velse for sjåfører ved 
utilsiktet stans på 
motorveier med flere 
felt, forteller fagsjef i 
NLF, Dag Norvik.

SIKKERHET

4. 
Må du ut av førerhuset, 
ta på refleksvest og gå 

ut på den siden som 
vender bort fra øvrig 

trafikk.

5. 
Ha varseltrekant lett 
tilgjengelig og sett 

denne opp minst 150 
meter fra bilen.

6. 
Ikke påbegynn arbeid 
rundt på bilen før det  

er sikkert.

7. 
Når du er i gang igjen,  
ring VTS på tlf. 175 og 

gi beskjed.

Ring 175
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Kriminelle bander raider Østlandet: 
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I flere av landets aviser skrives det om bil- 
tyverier. Tønsberg, Sandefjord, Larvik, 
Skien, Mysen og Kongsberg er alle steder 
der man har opplevd at frekke tyver har 
forsynt seg grovt. 

I Kongsberg ble hele 13 lastebiler ståen-
de ubrukelige igjen, etter tyveri av en  
styreenhet for lys. Disse sitter under laste-
bilene, og har en verdi på omtrent 10. 000 
kroner.

Krever flere kontroller
– Tollvesenet og politiet må kontrollere 
grenseovergangene ut av landet mye mer. 
Meldingene vi får kan tyde på at dette er 
utenlandske bander som stjeler, fyller va-
rebiler med tjuvgodset, og setter snuten 
nedover i Europa. Det er derfor viktig at 
de stanser biler på vei ut av landet, ikke 
bare inn, sier administrerende direktør i 
NLF, Geir A. Mo. 

 Han mener at både den generelle pri-
søkningen i samfunnet, og mangelen på 
tilgjengelige deler fra fabrikk, gjør at det 
blir mye mer lukrativt for kriminelle å stje-
le deler. 

 – Når gevinsten er høy, og sjansen for å 
bli tatt er så lav når politiet ikke har nok 
kontroller, så kommer vi nok bare til å se 
en økning i problemet framover, mener 
Mo. 

 Nå mener han også at norske myndig-
heter må samarbeide mer med Sverige og 
Finland for å få bukt med tyveriene.

 – Når bandittene ikke bruker de mest 
kontrollerte grenseovergangene må man i 
større grad bruke kamerateknologi, og 
samarbeide med myndighetene i nabolan-
dene som kan stanse og kontrollere biler 
man mistenker har med seg tyvgods, sier 
Mo. 

 – Vil kunne koste hele samfunnet 
dyrt 
Mo peker videre på at disse tyveriene blir 
dyrt for transportørene.

– Tyveriene koster ikke bare bedriftene 
dyrt i form av behov for nye deler. Som 
sagt er det mangel på reservedeler i mar-
kedet, og det kan derfor ta svært lang tid 
før man får erstattet det som er 
stjålet. Biler som skulle vært i 

En tyveribølge har nådd det sentrale Østlandet, og da  
Dag Arne Halvorsen i Larvik kom på jobb på mandag, ble 
han møtt av en ribbet lastebil. Han er heller ikke alene. 
Andelen bildeltyverier har eksplodert den siste tiden. – Nå 
må Tollvesenet og politiet på banen, fastslår administrerende 
direktør i NLF, Geir A. Mo.

– De hadde 
demontert hele 
fronten på bilen

EKSPLOSIV ØKNING: På det sentrale 
Østlandet har antall tyverier eksplodert 

den siste tiden. Tyvene blir stadig 
frekkere og forsyner seg grovt.  

Foto: Dag Arne Halvorsen

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0

– Tollvesenet og 
politiet må kontrollere 

grenseovergangene ut av 
landet mye mer.
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Kriminelle bander raider Østlandet: 

drift kan derfor bli stående over lang tid, 
noe som kan bli langt dyrere enn de ma-
terielle skadene på bilen. Store prosjekter 
kan bli utsatt og det vil kunne koste hele 
samfunnet dyrt. Den billigste og mest ef-
fektive medisinen på dette er dermed økt 
kontroll fra politi og tollvesen, og sette inn 
ressurser på å ta de kriminelle bandene, 
understrker Mo.

  
Kom på jobb til et trist syn
En av dem som har fått kjent hvordan ty-
vene har herjet er Dag Arne Halvorsen i 
Larvik. Han driver Dag Arne Halvorsen 
transport, og kjører for Unicon betongsta-
sjon i Larvik. I forrige uke kom han på 
jobb til et trist syn.

– Allerede før jeg var kommet til bilen 
hadde jeg fått SMS fra bekjente som lurte 
på om jeg hadde vært og skrudd på bilen. 
Jeg skjønte derfor at noe var galt før jeg 
kom frem, forteller Halvorsen. 

Da han fikk se bilen var mesteparten av 
fronten på bilen demontert. 

– De skal virkelig vite hva de gjør, for 
det er store og tunge deler på en betongbil. 
Alt var utført på en profesjonell måte. For 
å få åpnet fronten på den måten de hadde 
gjort, har de måttet åpne sentrallåsen. I 
nærmere ettersyn så jeg at døren 
hadde blitt åpnet. Hele pan-
seret og stigetrinnet var 
skrudd av, og først 
trodde jeg de kanskje 
var ute etter akkurat 
den fargen, siden in-
gen av de andre 
bilene hadde blitt 
rørt. I etterkant 
skjønner jeg at de kan-
skje fikk dårlig tid, for 
etter hvert kom det opp 
stadig flere episoder om stje-
ling fra lastebiler, forteller Halvor-
sen. 

Tyver på raid
Dette stemmer også overens med andre 
hendelser. Dagen etter hadde de tyvene 
forsynt seg fra biler i Sandefjord, Dram-
men og Tønsberg. 

– Der hadde de virkelig slått til. Her var 
det mange biler som ble frastjålet utstyr og 
deler og de hadde tatt med seg hele fronten 
med lykter og alt. I Tønsberg tok de til og 
med dører og seter, forteller Halvorsen. 

Føler seg ikke trygg
Han forteller at han var heldig siden han 
fikk bilen raskt reparert og på veien igjen.

– Andre har nok ikke vært like heldige, 
og spesielt for de som har fått mange biler 
ødelagt og frastjålet deler, kan det være 
snakk om måneder før de er i full drift 
igjen, sier Halvorsen.

Han synes hele situasjonen er kjempe-
frustrerende.

– Jeg føler meg ikke trygg 
lenger. Vi forsøker å par-

kere bilene så godt vi 
kan inntil vegger og 
innenfor bommer 
med overvåking, men 
det ser ikke ut til at 
tyvene bryr seg om 
det. Nå må det kom-

me på plass bedre kon-
troller på vei ut, slik at vi 

kan få stoppet tyvene, me-
ner Halvorsen.

Han er også skuffet over at politiet 
ikke tar situasjonen mer alvorlig.

Er på vakt
Lars Erik Skjønhaug i Skjønhaug Tran- 
sport har ennå ikke blitt frastjålet noe, 
men han er på vakt for han venter bare på 
at det skal skje. 

– Det har være mange tyverier i mitt 
område, og etter at korona-pandemien har 
roet seg ned har antall tyverier eksplodert. 
Nå er det på tide at grensekontrollene blir 
bedre, mener Skjønhaug. 

Han mener at det er skremmende at ty-
vene stadig blir grådigere. 

– De går etter helt spesifikke deler som 
er vanskelig å få tak i, som for eksempel 
stryenheter og slikt. I tillegg tar de dører 
og fronter og gjør at bilene ikke kan kjøres. 
Dette kan rive ned næringen på sikt, der-
som de får herje fritt. Mange av delene tar 
det lang tid å få på plass, og det betyr tapt 
arbeidstid og penger, sier Skjønhaug.

Sterk økning
Finstadhagen Last driver service og repa-
rasjoner av lastebiler, og daglig leder Ken-
neth Bjørnbråten, forteller at han merker 
at antall tyverier har økt den siste tiden. 

– Lenge har det dreid seg om dieselty-
verier, men nå forsyner de seg i større grad 
med bildeler. Vi hadde en hendelse her for 
en uke siden der de stjal en styreenhet fra 
en Volvo. Vi hadde kameraovervåking, 
men tyvene kom til fots, la seg under bilen 
og begynte å skru. Det hele var gjort på få 
minutter, forteller Bjørnbråten.

Han viser også til at antall bestillinger 
på styreenheter har økt kraftig.

– Da vi skulle bestille en ny styreenhet, 
kunne Volvo på Furuseth fortelle at det var 
28 andre som hadde bestilt samme del den 
siste uken. Dette er ikke bildeler som bare 
forsvinner, så her er det nok mange som 
har blitt frastjålet dette, sier Bjørnbråten. 

Han føyer seg derfor inn i rekken av 
transportører som mener at det må sterke-
re lut til og flere kontroller for å få situasjo-
nen under kontroll. 

Jeg føler meg  
ikke trygg  

lenger.

UTSATT FOR TYVERI: Dag Arne Halvorsen i 
Larvik ble møtt av et trist syn da han 
kom på jobb en mandag morgen i desem-
ber. Frekke tyver hadde forsynt og skrudd 
av hele fronten på bilen. Foto: Dag Arne 
Halvorsen.



ALAAS.NOI samarbeid med  
Norges Lastebileier-forbund

På tide å få på plass 
ALKOLÅS
Norges Lastebileier-Forbund (NLF) 
Har valgt ALÅS AS som leverandør  
av alkolås til sine medlemmer.

Sammen ønsker vi å styrke tryggheten
på norske veier og HMS-profilen hos 
NLF sine medlemmer.

For NLF medlemmer er selve alkolåsen 
GRATIS, man betaler kun for service- 
avtalen, som også går ned i pris allerede 
etter ett år. (ordinærpris kr 9500,- pr  
enhet og 399,- pr mnd for serviceavtale)

Serviceavtale:
1 år kr 399,- pr mnd
2 år kr 299,- pr mnd
3 år kr 199,- pr mnd

Avtalen inkluderer:
• Livstidsgaranti • Årlig Kalibrering  
• Årlig service av produkt  
• Trådløs overføring av logg
• Support 24/7 
• 25 munnstykker
Ingen skjulte kostnader  
ved bytte av slitasjedeler

Ønsker du å bestille, eller ønsker du en presentasjon,  
så kontakt vår salgssjef Jørn Nicolaisen i dag:
 992 86 624       jn@alaas.no
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Det ble besøksrekord  
under årets Oslo Motor  
Show på Lillestrøm i oktober. 
Under motorshowet arran-
gerte NLF, i samarbeid  
med Opplæringskontoret  
for Service og Samferdsel 
(OSS), NM i kjetting  
for juniorer.  

Bare på lørdagen var det 26.000 besøken-
de og gjennom helgen kom hele 50.000 
besøkende. Det var mer enn 1000 kjøre-
tøy som var stilt ut på de 42.000 kvadrat-
meterne som var tilgjengelig for Oslo 
Motorshow i oktober. 

For de som liker tunge kjøretøy, var 
hall E plassen å være. Her var det stilt ut 
mange lekre og flotte lastebiler. De var 
digre og vakkert utsmykket med motiv-
lakkering og skreddersydd interiør. Her 
ble det stilt ut biler fra 
hele Norden.  

Oslo Motorshow:

Kjetting-NM junior un der Oslo Motorshow 

GODE TIDER: Mats Skrede (i midten) gikk til 
topps, men Magnus Alme (til høyre)  og Vetle 
Ose Almås, fulgte like etter. Foto: Christopher 

Sternefalk

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0



23NLF-MAGASINET 2022 • NR 8

Kjetting NM - Junior
OSS og NLF hadde stand under Oslo 
Motorshow, og det var merkbart at det var 
besøksrekord. Det sto kontinuerlig med kø 
for å kjøre lastebilsimulator, og folk strøm-
met til for å få med seg NM i kjetting for 
juniorer på lørdag.  

De som kjempet om førsteplassen var; 
Vetle Ose Almås, Mats Skrede Tesdal og 
Magnus Alme. 

Alle gjorde en strålende innsats med 
gode resultater, men det var Mats Skrede, 
som gikk av med seieren med en tid på 
22,98 sekunder i finalerunden.

Gode resultater
På andreplassen kom Magnus Alme, med 

sin beste tid målt til 27,35 sekunder. På 
tredjeplass kom Vetle Ose Almås, med sin 
beste tid på 45 sekunder. 

Det skal nevnes at Mats Skrede kom 
tilbake til standen etter konkurransen var 
over for å forsøke seg nok en gang. Da opp-
nådde han ny personlig rekord på 19,99 
sekunder.  

Under Oslo Motorshow var også siste 
mulighet til å kvalifisere seg til finalen for 
klassene proff og lærling som vil gå av sta-
belen vinteren 2023.

Om man fikk rekruttert nye lastebilsjå-
fører eller ikke, vet man ikke med sikker-
het, men det som er sikkert, er at dette var 
plassen for å møte unge folk 
med interesse for bil og motor. 

Kjetting-NM junior un der Oslo Motorshow 

ANDREPLASS: Magnus Alme, med sin beste tid målt til 
27,35 sekunder. Foto: Christopher Sternefalk

TREDJEPLASS: På tredjeplass kom, Vetle Ose Almås, med 
sin beste tid på 45 sekunder. Foto: Christopher Sternefalk

VINNER: Mats Skrede gikk av  
med seieren med en tid på  

22,98 sekunder i finalerunden.  
Foto: Christopher Sternefalk

FELLES STAND: Under Oslo Motorshow hadde NLF stand sammen med Opplæringskontoret for Service og Samferdsel 
(OSS). Foto: Elisabeth Nodland
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Oslo Motorshow:

Gigantisk utstilling
E-hallen var fylt med randen av lekre las-
tebiler. Her ble det stilt ut nyheter fra 
lastebilimportører og om du ble sulten, 
ble det servert «Mercedes-vafler» og 
popcorn fra gigantstanden til Bertel O. 
Steen. Vaffelpressa hadde også nok å gjø-
re hos Scania hvor vaflene var smykket 
med Griffen-logo.

Hos Volvo Trucks stilte de blant annet 
ut den nye FM Electric, i tillegg til en 
rekke andre biler. 

For de som liker å tenke tilbake til 
hvordan det var før, var det også utstilt 
eldre lastebiler som oste av nostalgi og 
mye kjærlighet fra sine eiere.

1. Denne flotte bilen ble stilt ut av Andreas Nitteberg fra Nannestad.

2. BGG entreprenør stilte ut denne herligheten.

3. Nova Spektrum på Lillestrøm var fylt med mange flotte lastebiler som denne. 

4. Guttorm Jensen kom med strøken lastebil under Oslo Motorshow.

5. For de som liker litt nostalgi. Ole Lermo stilte ut denne bilen, en Freightligner fra 1989.

6. Graarud Fredrikstad Transportforum kom til Oslo Motorshow med denne bilen.

7. Per Bakke fra Trøgstad eier denne flotte bilen.

8.  Bertel O. Steen vet hvordan de skal bygge stand. Det ble servert vafler og popcorn  
hele helgen.

9.  Oslo Motorshow er stedet for å se vakkert utsmykkede lastebiler med motivlakkering  
og skreddersydd interiør.

10 . Ronja Löfgren har vunnet mange priser med sin Scania Vabis 55 fra 1964.  
Godt vedlikeholdt og nylakkert. Alle foto: Elisabeth Nodland

1 2

3

4

8 9 10

5 6 7



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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Totalkostnadsindeksen for 
lastebiltransport uten bom- 
og fergekostnader steg med 
2,3 prosent fra 2. kvartal til 
3. kvartal 2022. Fra 3. kvar-
tal 2021 til 3. kvartal 2022 
har de totale kostnadene uten 
bom- og fergekostnader 
steget med 17,7 prosent.

Delindeksen for kapitalkostnader økte 
med 6,7 prosent fra 2. kvartal 2022 til 3. 
kvartal 2022. De siste 4 kvartaler steg 
kapitalkostnadene som består av avskriv-
ninger og rentekostnader med 27,4 pro-
sent.

Økte arbeidskraftkostnader
Delindeksen for arbeidskraftkostnader 
steg med 2,0 prosent fra 2. kvartal 2022 
til 3. kvartal 2022. De siste 4 kvartaler 
økte indeksen for arbeidskraftkostnader 
med 2,9 prosent.

Økte øvrige kostnader
Delindeksen for øvrige kostnader steg 
med 2,0 prosent fra 2. kvartal 2022 til 3. 
kvartal 2022. De siste 4 kvartaler steg 
øvrige kostnader som består av admini- 

strasjon, forsikring, reparasjon og service, 
dekk og vektårsavgifter/ årsavgifter med 
7,6 prosent.

Svak økning på dieselprisene
Prisutviklingen på diesel førte til at driv-
stoffindeksen økte med 0,5 prosent fra 2. 
kvartal 2022 til 3. kvartal 2022. De siste 
4 kvartaler steg drivstoffindeksen med 
46,5 prosent.

Drivstoffindeksen er basert på selska-
penes priser på truck-diesel som blir hen-
tet inn fra de største drivstoffleverandø-
rene. Det blir beregnet et gjennomsnitt 
for de tre månedene i kvartalet.

Endring fra 1.kvartal 2022:
•  Ny referanseperiode (2021k4 = 100)
   Kostnadsindeks for lastebiltransport vil 
fra og med publiseringen av 1.kvartal 
2022 ha en ny referanseperiode. Den 

gamle referanseperioden var 1. kvartal 
2016, mens den nye referanseperioden 
vil være 4. kvartal 2021.

•  Prisjustering av vekter:
   Ved gjennomgangen av indeksen er 
vektgrunnlaget oppdatert for å ta høyde 
for eventuelle endringer i kostnads-
strukturen for lastebiler. De nye vektene 
er beregnet ved en prisjustering av de 
gamle vektene. Prisjusteringen tar ut-
gangspunkt i prisnivået fra 4. kvartal 
2021.

• Ny indeks:
   Fra og med 1. kvartal 2022 er det utar-
beidet en indeks uten drivstoffkostnader 
i tillegg til Totalindeks, Indeks uten 
bom- og ferge, Indeks uten bom-, ferge- 
og drivstoffkostnader.
Alle NLF-medlemmer, kan lese hele 

rapporten på medlemssidene på Lastebil.
no

Kostnadsindeksen:

Stor økning i lastebilkostnadene

Indeks uten  
bom- og ferge- 

kostnader

Indeks uten 
bom, ferge 

og drivstoff- 
kostnader

Indeks uten  
drivstoff

Totalindeks

Totalkostnadsindekser for lastebiltransport (4. kvartal 2021=100)

1.kvartal
2.kvartal 
3.kvartal 
4.kvartal 
2020
1.kvartal 
2.kvartal 
3.kvartal 
4.kvartal 
2021
1.kvartal 
2.kvartal 
3.kvartal 
4.kvartal 
2022
1.kvartal 
2.kvartal 
3.kvartal
Prosentvis endring
2.kv. 2022-3.kv. 2022
3.kv. 2021-3.kv. 2022

88,5
88,5
90,1
91,9

 
92,2
89,7
90,2
91,2

 
93,7
94,9
97,3
100

 
105

111,9
114,5

 
2,3

17,7

88,9
89,5
91,1
92,4

 
92,6
92,5
93,2
94,8

 
95,8
96,4
98,4
100

 
101,5
104,1
107,3

 
3,1

9

89,4
90,2
91,6
92,8

 
93

92,8
93,5

95
 

96,1
96,6
98,5
100

 
101,5

104
107,1

 
3

8,7

88,8
88,9
90,5
92,2

 
92,6

90
90,5
91,5

 
94

95,2
97,4
100

 
104,9
111,5

114
 

2,2
17
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Tilbud til  
NLF-sjåførene

rabatt på mat
25%

Gjelder sandwich, wraps, 
salater, matpakker og burgere.

Skann NLF-oblaten på Koppen eller bruk  
NLF-medlemskortet for å få rabatten.
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Arbeidet som lastebilsjåfør er regulert av 
en lang rekke lover og bestemmelser. 
Disse kan oppleves som kompliserte og 
innviklede for den enkelte sjåfør og  
administrative medarbeidere. 

Reglene gjelder for dem som driver 
godstransport med lastebil/varebil med 
tilhenger, hvor totalvekten overstiger  
3 500 kg. Fra 1. juli 2026 gjelder reglene 
også for kjøretøy der totalvekten  

overstiger 2 500 kg ved internasjonal 
transport. Samfunnet stiller økte krav  
til alle næringer. Også når det gjelder 
kjøre- og hviletid skjerpes kravene. 

Nye regler fra 1. november:

Endringer i 
kjøre- og hvile-
tidsreglene er 
innført
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Nye regler for kjøre- og hviletid trådte i kraft tirsdag  
1. november. Det nye regelverket ble innført i EU i 2020,  
og endringene har derfor vært kjent i lang tid. Usikkerheten  
i Norge har handlet mest om hvilke nasjonale tilpasninger 
som ville bli gjennomført.  

•   Fra 1. juli 2026 vil det bli krav om skrivere i varebiler med tillatt totalvekt  
over 2,5 tonn ved internasjonal transport. 

•   Presisering knyttet til hva sjåføren skal registrere i fartsskriveren.  

•   Pause ved flerbemanning: Sjåfør som sitter på siden ved flerbemanning,  
kan registrere inntil 45 minutter av tiden som pause.  

•   Ved internasjonal transport kan en ta to reduserte ukehviler etter hverandre.  

•   Kostnad ved normal ukehvile skal dekkes av arbeidsgiver. 

•   Sjåfør skal returnere hjem hver fjerde uke. 

Dette er de 
viktigste endringene 

og presiseringene 
i kjøre- og hvile- 

tidsreglene: 

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0

FAKTA:
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•   «Fergeregelen» vil  
kunne avbryte en redusert  
og normal ukehvil. 

•   Man vil kunne forlenge 
kjøretid for å komme  
hjem for ukehvil. 

•   Utvider antall dager  
for kontroll langs veg til  
56 dager. 

Unntaket fra kjøre- og hviletids- 
reglene for betongfrakt uteblir 
Det som kanskje har skapt størst forven-
tinger, er at EU gav unntak fra kjøre- og 
hviletidsreglene for sjåfører som frakter 

ferdigblandet betong. Dette blir derimot 
ikke innført i norsk lov. 

– Det er viktig å få med seg, for jeg vet 
at det er mange som håpet at denne end-
ringen også ville bli gjeldene i Norge.  De 

som kjører ferdigblandet betong må der-
for forholde seg til det regelverket som de 
har i dag, sier bedriftsrådgiver i NLF, 
Jone Klingsheim. 

Utover dette, blir det for de aller fleste 
av NLFs medlemmer å forholde seg til 
regelverket omtrent på samme måte som 
i dag, men med noen små justeringer.  

Ny veileder
Flere av endringene bærer preg av å være 
presiseringer, men det er noen større som 
kan forenkle hverdagen i noen situasjoner.  

– En av endringene er at dersom du 
kjører i internasjonale transporter, åpnes 
det for to reduserte ukehviler i påfølgende 
uker. Det åpnes derfor opp for at en uke-
hvile kan avbrytes med «fergeregelen», og 
det gis mulighet til å forlenge den dagli-
ge/ukentlige kjøretiden, som et unntak 
for å komme hjem for å ta en ukehvile, 
sier Klingsheim. 

NLF har laget en ny og oppdatert vei-
leder som forklarer regelverket som er 
gjelder fra den 1. november.

Veilederen ligger ved i denne utgaven 
av NLF-Magasinet. Det går i tillegg an å 
bestille ekstra veiledere. NLF håper den-
ne veiledningen kan hjelpe deg med å 
planlegge transportene på en korrekt og 
profesjonell måte.

FÅR IKKE UNNTAK: Det som kanskje har skapt størst 
forventinger, er at EU gav unntak fra kjøre- og 
hviletidsreglene for sjåfører som frakter ferdigblandet 
betong. Dette innføres ikke i Norge.
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– Norge er alltid overivrige 
etter å implementere alt som 
kommer av restriksjoner og 
regelinnskjerpinger fra EU. 
Når det for en gangs skyld 
kommer noe som går i  
motsatt retning, så vil ikke 
Norge følge EU, mener  
NLF sin fylkesavdelingsleder 
i Buskerud, Per Einar Sand. 

Nye kjøre- og hviletidsbestemmelser fra 1. november: 

– Et viktig 
EU-unntak ble 
ignorert i Norge
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Fra og med første november ble det innført 
nye regler for kjøre- og hviletid i Norge. 
Det som kanskje har skapt størst forven-
tinger, var at EU gav unntak fra kjøre- og 
hviletidsreglene for sjåfører som frakter 
ferdigblandet betong. Dette ble derimot 
ikke innført i norsk lov. Dette har fått fle-
re av de berørte i bransjen til å reagere.

NLF sin fylkesavdelingsleder i Buske-
rud, Per Einar Sand, er en av dem.

– Vi som driver virksomheter i betongt-
ransport reagerer kraftig på at mobilitets-
pakkebestemmelsene som nylig ble innført 

ikke inneholder de samme unntak fra kjø-
re- og hviletidsbestemmelsene som de har 
i EU, sier Sand.

Han påpeker at når det ellers i Europa 
har blitt gitt unntak for virksomheter som 
driver med betongtransport, så er det gode 
grunner til det. 

– Betong er ferskvare, og det er viktig å 
sikre at den kan fraktes forsvarlig og sik-
kert også over lengre avstander uten at det 
oppstår risiko for at den herder og at ver-
difull last således blir ødelagt, sier Sand.

NLF veiledet riktig
Per Einar Sand er tilfreds med at NLF i 
høringsprosessen arbeidet for å få inn de 
europeiske unntakene fra kjøre- og hviletid 
i det norske regelverket, men desto mer 
skuffet over at myndighetene ikke innså 
behovet. Departementet har støttet seg på 
vurderinger politiet og arbeidstilsynet, som 
har ment at alle unntak fra kjøre- og hvi-
letidsbestemmelsene potensielt vil kunne 
innebære en trafikksikkerhetsrisiko. 

– Fra NLF er det allerede lagt inn for-
slag til departementet om unntak for be-
tongtransport, samt for andre typer spesi-
altransport som også EU har gitt unntak 
for. Myndighetene bør hente frem NLF 
sitt innspill fra sitt arkiv, og lytte til oss 
som har inngående kjennskap til transport 
og last, sier Sand. 

Håp om løsning
Det som imidlertid gjør at NLF fylkesle-
deren i Buskerud øyner håp om en løsning 
er at alle instanser som har vært skeptiske 
til å ha unntak fra kjøre- og hviletidsbe-
stemmelsene samtidig har påpekt at de er 
åpne for å vurdere spørsmålet nærmere. 

– Derfor må NLF på banen for å belyse 
problemstillingen ytterligere overfor de-
partementet. Behovet for unntak er fak-
tisk enda større i Norge enn i de fleste 
andre deler av Europa. Vi har et lang-
strakt og grisgrendt land, og det er først 
og fremst bygg- og anleggsprosjekter ute 
i periferien som vil bli rammet hvis  
betongtransportene ikke kan gjennom- 
føres innenfor den tiden som er til rådig-
het før betongen herdes og blir ubrukelig, 
mener Sand.

Han mener også at ut fra et trafikksik-
kerhetsmessig aspekt, vil det være betyde-
lig farligere om denne type transport 
presses til å øke farten for å berge sin last. 

– Det vil dessuten bli en betydelig 
stressfaktor for sjåførene hvis de skal stil-
les overfor denne type risiko og vanskeli-
ge avveininger, sier Sand.

Nå ber han NLF komme raskt på ba-
nen, og håper organisasjonens kunnskap 
om problemstillingen vil hjelpe myndig-
hetene til å innse at behovet for disse unn-
taksbestemmelsene er svært stort i Norge.

– Betong er ferskvare, 
og det er viktig å sikre at 
den kan fraktes forsvarlig 

og sikkert også over 
lengre avstander.

MÅ TA AFFÆRE: NLF sin fylkesavdelingsleder i Buskerud, Per Einar Sand, ber NLF komme raskt på banen, og håper 
organisasjonens kunnskap vil hjelpe myndighetene i å forstå behovet samme unntaksbestemmelser i Norge. Foto: NLF
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Transportkonferansen 2023:

Når kan en fossilfri 
transportnæring bli en  realitet?
Det er et av hovedtemaene 
som vil bli tatt opp under 
Transportkonferansen i 
januar 2023. Nå har på- 
meldingen åpnet, og NLF 
ønsker alle medlemsbedrifter 
og tillitsvalgte samt andre 
inviterte samarbeidspartnere 
velkommen.

Etter å ha lagt bak oss en tid med pande-
mi og nedstengning, kan NLF igjen  

ønske velkommen til Transportkonferan-
sen på Holmen Fjordhotell fra 26.-28. 
januar.

Det er dramatiske tider for transport- 
næringen. Nyhetsbildet preges av store 
kutt i viktige vegprosjekter, økende diesel-
priser og nytt regelverk som kommer som 
følge av innføringen av mobilitetspakken.   

– 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. 

Programmet er klart
NLF har fått på plass et godt sammensatt 

program hvor både sentrale politikere og 
viktige aktører i markedet sammen skal 
drøfte transportbransjens utfordringer og 
ikke minst legge frem mulige løsninger.  

På kommende Transportkonferanse 
kan du blant annet møte samferdsels- 
minister Jon-Ivar Nygård, vegdirektør 
Ingrid Dahl Hovland og medlemmer av 
Stortingets energi- og miljøkomité.  
Jan-Erik Larssen vil nok en gang lede oss 
gjennom to spennende og innholdsrike 
dager.

Fossilfri transportnæring
Et svært viktig tema som vil være gjen-
stand for diskusjon, er gjennomføring av 
det grønne skiftet i en ny økonomisk vir-
kelighet. Sjur Haugen, som er director 
product quality & development i Circle 
K, vil ta oss gjennom når fossilfri tran- 
sportnæring vil kunne bli en realitet, og 
se på muligheter og utfordringer.

Næringspolitisk rådgiver Energi Nor-
ge, Christine Kaaløy, skal snakke om 
kapasitet og fremdrift i utbygging av  
ladeinfrastruktur, som vil være avgjøren-
de for å øke antall el-lastebiler. Videre vil 
temaer rundt hydrogen som drivstoff dis-
kuteres. Spørsmålet som NLF ønsker å 
belyse er om hydrogen er et flytende 
luftslott og hvilke barrierer som må for-
seres for at det skal bli en mulighet for 
flere.

Mobilitetspakken
Andre viktige spørsmål vil være om inn-
føringen av mobilitetspakken kan bidra 
til å få ned transportkriminaliteten og 
sikre sjåfører gode lønns- og arbeidsvil-
kår. 

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-
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FREDAG 27. JANUAR 2023
REGISTRERING OG MESSEVANDRING

Velkommen til Transportkonferansen

Regjeringens ambisjoner for en sikker 
infrastruktur og en grønnere transportnæring

Q/A

Fossilfri transport – når er det realistisk?

Det store bildet – status og muligheter 

Kapasitet og fremdrift i utbygging av 
ladeinfrastruktur

Hydrogen – er det et flytende luftslott?  
Hvilke barrierer må forseres?

Hva er EUs posisjon?

Hva er NLFs posisjon?

Samtale mellom innlederne

LUNSJ OG MESSEVANDRING / Innsjekk på rommene 

Hvordan vil vedtatt statsbudsjett bidra til å 
få ned klimautslippene fra transport i 2023?

Nytt fra NLF-advokatene 
Juridiske problemstillinger som påvirker din bunnlinje

PAUSE OG MESSEVANDRING

Praktiske konsekvenser av nye regler  
i mobilitetspakken 

Bli yrkessjåfør!

Møteslutt

MIDDAG

09.30 – 10.30

10.30 – 10.40 

10.40 – 11.00

11.00 – 12.50

12.50 – 14.00

14.00 – 14.45

14.45 – 15.15

15.15 – 15.45

15.45 –16.30

16.30 – 1715

17.15

19.30

Forbundsleder NLF, Tore Velten 

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Moderator Jan-Erik Larssen

Director Product Quality & Development,  
Circle K, Sjur Haugen

Næringspolitisk rådgiver Energi Norge, 
Christine Kaaløy

Hydrogen Norge

CEO Nordic Logistics Association, 
Torsten Laksafoss Holbek

Administrerende direktør NLF, Geir A. Mo

Moderator Jan-Erik Larssen

Debatt mellom sentrale medlemmer av 
Stortingets energi- og miljøkomité

Moderator Geir A. Mo

Advokat Vectio AS, Robert Aksnes 

Bedriftsrådgiver NLF, Jone Klingsheim

Markedsdirektør NLF, Kjell Olafsrud

LØRDAG 28. JANUAR 2023
MESSEVANDRING
KAFFE OG SMÅGODT I MESSEOMRÅDET

Vegtilsynets rolle i oppfølging av  
sikkerhetstilrådinger fra SHT

Q/A

Vegvesenets time... 
Nytt fra Statens vegvesen

Fremkommelighet og oppetid  
– SVVs nye mantra?

Q/A

PAUSE OG MESSEVANDRING – Siste utsjekk

«Teknisk time» 
Siste nytt fra NLFs tekniske utvalg. 

Drøfting av aktuelle tekniske spørsmål som  
krever NLFs fokus 

Avslutning

LUNSJ OG HJEMREISE

Direktør Vegtilsynet, Magnus Steigedal

Moderator Jan-Erik Larssen

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland 

Leder av programmet «Forutsigbar  
fremkommelighet», Jacob Trondsen

Moderator Jan-Erik Larssen

Leder av NLFs tekniske utvalg,  
Kjell Haugland og  
fagsjef NLF, Dag Nordvik

Forbundsleder NLF, Tore Velten

09.00 – 09.30

09.30 – 10.00

10.00 – 11.30

11.30 – 12.00

12.00 – 13.00

13.00

13.10 – 

Når kan en fossilfri 
transportnæring bli en  realitet?

tøy dersom de nye reglene skal fungere 
slik de er tiltenkt. Transportkonferan-
sen vil gi deg svaret på hvordan myn-
dighetene vil håndheve de nye reglene.

Utover dagen vil det bli politisk  
debatt på hvordan vedtatt statsbudsjett 
kan bidra til å få ned klimautslippene 
fra transport i 2023, med sentrale 
medlemmer av Stortingets energi- og 
miljøkomité.

Rekruttering
Det vil også bli lansering av NLFs nye 
nettside «Bli yrkessjåfør» som er NLFs 
støt inn mot rekruttering til bransjen 
og en viktig informasjonsside om hvil-
ke fantastiske muligheter som ligger i 
transportbransjen. 

Under konferansen vil det også være 
stor utstilling, og det betyr at det er satt 
av tid til messevandring. Tradisjonen 
tro vil vi få siste nytt fra Statens vegve-
sen med vegdirektør Ingrid Dahl Hov-
land, og teknisk time med leder av 
NLFs tekniske utvalg, Kjell Haugland 
og fagsjef i NLF, Dag Nordvik.

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

Påmeldingen har åpnet, og påmel-
dingen kan gjøres fra www.lastebil.no. 

 

Jon-Ivar Nygård Ingrid Dahl Hovland Sjur Haugen Robert Aksnes Moderator Jan-Erik Larssen
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Konferansen er for NLFs 
medlemsbedrifter og tillitsvalgte 
samt andre inviterte samarbeids-
partnere. Dersom du ikke har 
fått invitasjon, men ønsker det, 
send mail til lk@lastebil.no.
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Siden 90-tallet har nær  
60 personer mistet livet på 
E16 mellom Bergen og Voss. 
Enda en gang ble den svært 
rasutsatte vegstrekningen 
nedprioritert i budsjettforsla-
get for 2023. Nå har trans-
portsektoren fått nok.

I 2018 ble E16 mellom Arna-Stanghelle 
kåret til «Norges verste vei», i sterk kon-
kurranse med 3000 andre vegstrekninger. 

I mai presenterte Statens vegvesen sin 
prioriteringsliste over vegprosjekter som 
var overmodne for oppstart, og på toppen 
tronet akkurat denne farlige veistreknin-
gen.  

Rystet 
Skuffelsen var derfor stor da forslaget til 
statsbudsjett ble presentert den 6. oktober. 
Nok en gang ble K5 (E16 mellom Ar-
na-Stanghelle og jernbanen til Voss) utsatt.  

– Vi er rystet over at liv og helse ikke 
prioriteres når det er det som gjelder i alle 
andre sammenhenger. Dette prosjektet må 
starte nå, for vi kan ikke akseptere flere 
tapte liv før noe gjøres, sier Willy Padøy, 
som er leder i Aksjonskomitéen NOK er 
NOK og leder i Bergen Lastebileierfore-
ning. 

Lørdag 5. november gjennomførte Ak-
sjonskomitéen NOK er NOK, i samarbeid 
med blant annet Bergen Lastebileierfore-
ning, NLF avdeling Hordaland og flere 
andre viktige organisasjoner, en storstilt 
aksjon mellom Bergen og Voss. Dette kan 
du lese mer om på regionsidene lenger bak 
i NLF-Magasinet.  

Enorm respons 
Aksjonen vekket også oppsikt i resten av 
landet, og de ble videre invitert til Stortin-
get til samtaler.  

Mandag 7. november reiste en delega-

sjon på 50 personer, bestående av organi-
sasjoner, næringsliv og politikere, med 
toget fra Bergen til Oslo.  

– Det burde vært helt unødvendig at vi 
måtte komme til Oslo for å fortelle dem 
hvor farlig denne vegstrekningen er. Hvis 
de ikke skjønner det nå, skal jeg egenhen-
dig ta med meg den 3,7 tonn tunge steinen 
og bilen vi brukte som et sterkt virkemid-
del under aksjonen på Vestlandet, heise 
den opp og plassere den foran dørene på 
Stortinget. Kanskje de forstår alvoret da, 
sier Padøy.  

Blikket i øynene hans forteller at han 
mener alvor.  

– Vanskelig å sende ut sjåfører på 
denne veien 
En annen person som var med til Oslo 
denne mandagen, var Torgils Rogne. Han 
er nestformann i NLFs fylkesstyre i Hor-
daland, og driver Olav Rogne Transport-
forretning i Voss. Selv ble han truffet av en 
stein på veien i 2015, og bare flaks gjorde 
at verken han eller samboeren, som var 
passasjer, kom til skade.  

– Jeg representerer oss som arbeidsgive-
re i dag. Vi har stadig fortvilede sjåfører 
som er bekymret for å kjøre E16 mellom 
Bergen og Voss. Det er bare sånn at vi 
kommer ikke unna. Det er hovedfartsåren 
mellom vest og øst. Når jeg har fortvilede 
sjåfører, er det tungt å være sjef og sende 
ut folk på denne vegstrekningen, forteller 
Rogne.  

Han mener det er på høy tid at de som 
sitter på Stortinget forstår alvoret i dette.

Klart budskap 
Nå er begeret fullt for både Rogne, Padøy 
og transportbransjen ellers. 

– Det er ikke mye vi ber om her. Det 
trengs 200 millioner kroner for å kunne 
planlegge og videreføre prosjektet med 
oppstart i 2024. Totalt vil man kunne spa-
re fire milliarder på K5-prosjektet, men de 
har ikke med i regnestykket hva det koster 
at transporten ikke kommer frem, eller at 
det i verste fall går liv tapt, sier Rogne.  

Budskapet til alle de fremmøtte foran 
Stortinget denne mandagen var derfor 
krystallklar: 

– Dette vegprosjektet kan ikke neglisje-
res lenger. Man må ikke glemme at E16 er 
blodåren mellom Norges to aller største 
byer. Nå må dette prosjektet komme i gang 
for å spare liv og helse, avslutter Padøy. 

– Kjører med livet som innsats 
NLFs regionsjef, Jan Ove Halsøy, var også 
til stede under mandagens møte med stor-
tingspolitikerne. Han holdt også innlegg 
hvor han bidro til å legge press på å få vi-
dereført prosjektet. 

I etterkant av møtene på Stortinget kan 
Halsøy fortelle at det var gode samtaler. 

– Det var hele 14 stortingsrepresentanter 
som møtte oss, og jeg mener at vi på en 
god og saklig måte fikk lagt frem hvorfor 
det er så viktig å ta med K5 inn igjen i 
statsbudsjettet. Samtlige stortingspolitike-
re gav den samme tilbakemeldingen om at 
de er enige i at dette prosjektet er for viktig 
til ikke å ta med. Jeg er derfor forsiktig 
optimist, avslutter Halsøy. 

–  Vi kan ikke akseptere flere 
tapte liv før noe gjøres

AKSJONERTE: Leder i Bergen Lastebileierfore-
ning, Willy Padøy (til venstre), tok med seg 
regionsjef i NLF, Jan Ove Halsøy og 
nestformann i NLFs fylkesstyre i Hordaland, 
Torgils Rogne, på Stortinget. Med seg hadde 
de 50 personer, bestående av organisasjoner, 
næringsliv og politikere fra Vestlandet. 
Sammen krevde de at K5 tas inn i kommende 
budsjett. Foto: Elisabeth Nodland

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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Tjue minutter etter at han 
tok lastebillappen fikk Erik 
Engen en telefon om at det 
fantes en jobb til han.

– Altså, det er fint lite å utsette på NAV. 
Leif Jørgen på NAV – det er min mann! 
For en fyr! Løsningsorientert! Det er i 
grunnen fint lite å utsette på det offentli-

ge Norge i det hele 
tatt, og da inkludert 
helsevesenet, sier 
Erik Engen (50).

Når livet butter 
imot
Erik Engen har fått kjen-
ne litt på hvordan det er når 
livet butter. Men han har også fått 
kjenne på at det finnes muligheter. At det 
faktisk er mulig å få en ny start selv om 
du har bikket 50, og er en arbeidsledig, 
tørrlagt alkoholiker med mye gjeld.

Nå er det fem år 
siden han våknet i 
bakrus i studioet til 
Radio Metro og 
fant ut at han måtte 

ta et kraftig oppgjør 
med seg selv. I mange 

år drakk han seg full fle-
re ganger i uka. Vekta viste 

153 kilo og kroppen var full av 
angst. Året før hadde han fått kreft, og 
den beskjeden møtte Erik Engen med å 
drikke enda mer. 

Den oktobermorgenen i 2017 da han 

NAV hjelper:

      – Det finnes muligheter – selv  for en gammel alkis 

– Altså, det er  
fint lite å utsette  

på NAV.

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 

TRINE KJUS Romerikes Blad 

0

0
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våknet opp i på sofaen i Radio Metro be-
stemte han seg. Nok var nok. Han kuttet 
alkoholen, la om kostholdet og begynte å 
gå. Så begynte han å løpe, og i fjor løp 
han halvmaraton. Badevekta viste at han 
hadde gått ned nesten 50 kilo.

Ble arbeidsledig
For to år siden ble han arbeidsledig, og i 
våres begynte ukene med dagpenger å gå 
mot slutten. NAV begynte å mase om at 
Erik Engen burde finne seg en ny jobb. 
Omskolere seg fra radiomann til noe 
annet.

– Det begynte å gå opp for meg at jeg 
ikke kom til å få jobbe i radio mer. Etter 
to år uten jobb fikk jeg en psykisk knekk. 
Noen av kiloene jeg hadde greid å gå ned 
kom på igjen, forteller Erik.

Radiostemmen fra helikopteret
I mange år var Erik Engen radiostemmen 
fra lufta. Han har jobbet i radio siden han 
gikk på ungdomsskolen. Fra et lite heli-
kopter holdt han øye med køer, ulykker, 
rushtrafikk og ferieutfart. Radiokarrieren 
startet i Nittedal radio på slutten av 
80-tallet, mens han enda gikk på ung-

domsskolen. Siden jobbet Erik i P4, NRK 
Østlandssendingen og Radio Metro. Så 
kom pandemien og reklameinntektene 
forsvant. En dag sto han der med en opp-
sigelse i hånda.

Så hva gjør en ustudert røver som bare 
har radio, radio og enda mer radio på 
CV-en?

Det måtte bli noe som gikk relativt 
raskt å utdanne seg til, for Erik var ikke 
motivert for noe langt utdanningsløp.

Svaret ble å kjøre lastebil.

Fast jobb
Erik manøvrerer den ni meter lange las-
tebilen ut av DB Schenkers terminal på 
Alnabru og begynner på ruta. Vi kjører 
mot Lillestrøm og Fetsund, før vi svinger 
ned mot Gan. Første stopp er opp en bratt 
og smal grusbakke og et tungt kolli må 
dyttes opp den siste biten. Så må bilen 
rygges ned bakken igjen. Det er for lite 
plass snu på.

– Da er det om å gjøre å holde bilen på 
denne litt smale grusveien mens vi rygger. 
Det er jo en fordel om vi ikke tipper utfor, 
sier Erik Engen rolig.

Å kjøre bil og prate med folk er to ting 
Erik Engen liker godt, så sånn sett passer 
denne jobben bra. Da NAV begynte å 
presse på og mase om omskolering, var 
det Erik selv som kom opp med ideen om 
å bli yrkessjåfør.

På jobb med Teddy
I midtkonsollen sitter en liten bamse ved 
navn Teddy. Han har egen profil på In-
stagram , og her har følgerne kunne bli 
med på Eriks reise fra arbeidsledig til 
ferdig utdannet yrkessjåfør.

Eriks vei fra arbeidsledig radiomann 
til yrkessjåfør kan best beskrives som en 
lynkarriere. I mai startet forkurset. Ho-
vedkurset gikk i slutten av mai. Deretter 
var det å ta teoriprøven og kjøretimer for 
lastebil klasse C. Parallelt tok han et 140 
timers kurs for å få yrkessjåførkompe-
tanse.

Alt ble dekket av NAV.

En ny sjanse
– Jeg er vel et levende bevis på at det fin-
nes muligheter – selv for en gammel alkis 
med mye gjeld. En aldri så liten suksess-
historie fra NAV-systemet, sier 
Erik.

      – Det finnes muligheter – selv  for en gammel alkis 

NY JOBB: Det er store kontraster mellom jobben 
som radioreporter og lastebilsjåfør, men Erik 
Engen stortrives i sin nye jobb. Teddy står på 
dashbordet og er alltid med.  Foto: Lisbeth Lund 
Andresen
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NAV hjelper:

I oktober la han ut på Facebook at opp-
kjøringa var bestått. Han var ferdig ut-
dannet yrkessjåfør.

– Det gikk 20 minutter fra jeg postet 
det innlegget til Henning ringte og sa at 
han hadde ei rute som han kjørte, 
men som han ikke skulle kjø-
re lenger. Og her sitter jeg!

Henning Staff var 
ansatt i Bjørkelan-
gen-firmaet Skjøn-
haug transport AS, 
men var i ferd med 
å bytte jobb da han 
så at Erik hadde tatt 
lastebillappen.

Henning var over-
bevist om at Erik kom 
til å fikse jobben, så han la 
inn et godt ord hos Skjøn-
haug transport. Etter kort tid var 
jobben i boks, og Erik ble med Henning 
på opplæring et par dager før han tok over 
rattet selv.

– Alle fortjener en ny sjanse! Dette tror 
jeg han klarer fint, sier Henning.

«Voksen-Tetris»
Romerikes Blad er med da Erik er på dag 
tre alene i bilen, uten Henning. Arbeids-
dagen starter klokka 7 på terminalen på 
Alnabru. Bilen rygges inntil lasterampa, 
og så starter det Erik beskriver som «vok-
sen-Tetris». Godset må stables i den rek-
kefølgen det skal av. Akkurat det er litt 
nøye, for ellers vil han bruke altfor mye 
tid på leveringene.

Varene skannes inn før de lastes på bi-
len, og så skal de skannes ut når de forla-
ter bilen.

Gjeldsordning
Han får ikke lenger så mye tid til tre-
ning som han skulle ønske, men på 
den annen side er jobben ganske fysisk 
med mange tunge løft.

I løpet av alle de årene han holdt på 
å drikke opparbeidet han seg mye gjeld 
– mesteparten resultat av fyll og tøys, 
som han selv kaller det.

– Det gjelder å være løsningsorientert i 
forhold til det også. Jeg tok kontakt med 
kemneren og fikk en tingrettsdom og en 
gjeldsordning. Alt jeg tjener går til å be-
tale gjeld, minus penger til husleie og 

9.000 til livsopphold. I 2024 er jeg ferdig 
med å betale. I så måte er det å ha fast 
jobb viktig, for da ser jeg en ende på det, 
sier Erik.

Han kan ikke få fullrost NAV for den 
hjelpen han har fått.

– Det er mange som klager 
både på NAV og andre of-

fentlige tjenester, men 
jeg har lyst til å gi 
dem ros! Hvis du er 
løsningsorientert 
selv og ser mulighe-
tene, så finnes det 
hjelp å få! Tenk så 

heldige vi er som bor 
i et land hvor det fin-

nes muligheter for de 
aller fleste av oss. Folk må 

ikke gi opp!

Mange ulike tilbud
NAV har mange ulike tilbud for dem som 
ønsker å komme i jobb, opplyser Ann 
Iren Fidgett, leder for NAV Lillestrøm.

– Vi har dyktige veiledere som gjennom 
god dialog med den enkelte bistår med å 
finne en god fremdriftsplan. Dersom per-
sonen trenger å kvalifisere seg for arbeid 
på grunn av helsemessige 
behov for omsko-
lering, eller

– Det begynte å gå  
opp for meg at jeg ikke 

kom til å få jobbe i  
radio mer.

LASTING: 
Arbeidsdagen 

starter klokka 7 på 
godsterminalen på 

Alnabru. Alle foto: Lisbeth  
Lund Andresen.

NYE SJANSE: Erik Engen har fått kjenne litt på 
hvordan det er når livet butter. Men han har også 
fått kjenne på at det finnes muligheter.
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på grunn av manglende formelle kvali- 
fikasjoner, finner vedkommende sammen 
med veileder ut mulige veier å gå for å 
skaffe rett kompetanse for arbeid, sier 
Fidgett.

NAV samarbeider tett med nærings- 
livet og arbeidsgivere i regionen.

– Gjennom dette samarbeidet skaffer vi 
kunnskap om arbeidsmarkedet og hvilke 
kvalifikasjoner som etterspørres. NAV 
kjøper inn gruppekurs på bakgrunn av 
behov i arbeidsmarkedet, men har også 
mulighet for å kjøpe inn kurs for den en-
kelte eller gi støtte under utdanning. I 

tillegg er det gjennom samarbeid med 
arbeidsgivere vi finner gode arbeidsmu-
ligheter for våre jobbsøkere, og her kan 
tiltak som midlertidig lønnstilskudd eller 
arbeidsforberedende trening være aktuelt 
på vei ut i fast arbeid, fortsetter Fidgett.

Noen ganger kan det være personen 
først og fremst trenger å styrke jobbsøker-
kompetansen sin gjennom jobbsøkerkurs 
eller CV-kurs.

– Da kan vi tilby flere varianter for våre 
jobbsøkere. Står personen lenger unna 
arbeid, har vi jobbspesialister som kan 
følge opp den enkelte. Som du ser så er 

dette arbeidet i stor grad skreddersøm 
som tilpasses den enkeltes situasjon, og 
det vil være mange ulike veier til målet 
avhengig av hvem som skal nå det, sier 
Fidgett.

Saken ble først publisert i Romerikes 
Blad, og er skrevet av journalist Trine 
Kjus. NLF-Magasinet har fått tillatelse 
til å gjengi en forkortet utgave av 
saken.
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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

Bilen er planlagt å settes i 
daglig drift mot slutten av 
februar 2023. Ladetiden er 
estimert til 15 – 20 min hver 
gang, og må påberegne 
«tanking» tre til fire ganger i 
løpet av to skift.
Nord-Europas største aktive kalkbrudd, 
kjent som Tromsdalen, ligger i dalføret 
250.m.o.h og 21 km øst for Verdal havn. 
Mellom bruddet og havna kjører Verdal-
skalk 1.5 million tonn kalk årlig. Driften 
går i to skift mellom klokken seks om 
morgenen og elleve på kvelden på en 42 
km lang rundtur. Nå skal en Scania 45P 
settes i normal drift på denne ruten med 
66-tonntotalvekt.

Verdalskalk har i lengre tid kjørt med 
karakter A på sjåførvurderingen. Det vil 
si at de engasjerte sjåførene har kjørt så 

effektivt og brukt så lite drivstoff som 
overhodet mulig. Nå ønsker Ketil Aksnes, 
driftssjef hos Verdalskalk, å ta miljøtilta-
kene ett steg lengre medet elektrisk vogn-
tog.

Først ut
– Vi blir den første transportøren i Norge 
som tester ut el-lastebil i tungbil segmen-
tet med inntil 66 tonn. Vi har en målset-
ning om å være en aktiv bidragsyter mot 
det grønne skiftet. Å få arbeidehånd i 
hånd med Scania og være Pilot-Partner 
gir oss en unikmulighet til å komme i 
gang med dette. Vi er stolte av å væreførst 
ute i Norge med elektrisk tungbil i dette 
segmentet, og vi ser at vår kjøretrasé er 
utmerket med tanke på uttesting av rege-
nerering, forteller Ketil Aksnes, i en pres-
semelding.

Scania 45P vil gå i fast rute mellom kal-
kbruddet på toppen av Tromsdalen med 
full last på bil og henger ned til havna. På 
vei ned vil sjåføren kunne lade opp batte-

riene ved å regenere strøm fra motorbrem-
sen. Fra havna og tilbake opp til bruddet 
går bilen utenlast.

– Det blir montert egen superladesta-
sjon på havna og vi må påberegne 
«tanking» tre til fire ganger i løpet av to 
skift. Ladetiden er estimert til 15 – 20 
min hver gang, forteller Aksnes.

Bransjen trenger erfaringen
John Lauvstad, Sustainability, Marketing 
&Branding Director i Norsk Scania,  set-
ter stor pris på at de har fått være med 
Verdalskalk på dette prosjektet.

– Det er viktig å komme i gang med 
også de tungeelektriske bilene. Bransjen 
trenger denne erfaringen slik at vi kan 
rulle ut flere transportløsninger etter hvert 
som teknologien er klar, sier Lauvstad.

Aksnes forteller at de gleder seg og opp-
lyser om at mange av hans sjåfører har 
meldt seg som «el-piloter». Bilen er plan-
lagt å settes i daglig drift mot slutten av 
februar 2023.

Først i Norge med en 
66-tonn elektrisk Scania

Elektrisk lastebil:

HOLMEN FJORDHOTELL, ASKER 27.–28. JANUAR

VELKOMMEN TIL

TRANSPORTKONFERANSEN
Møt Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland 
og medlemmer av Stortingets energi- og miljøkomitè

MELD
DEG PÅ

NÅ!
For program og påmelding

www.lastebil.no
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Regelendringene kommer som følge av 
innføringen av mobilitetspakken i norsk 
rett, og er også et viktig element i regje-
ringens handlingsplan mot sosial dum-
ping i transportbransjen.

Samferdselsdepartementet sendte først 
et rundskriv på garantisummer for løyver 
2022 og 2023 torsdag 27. okto-
ber. De har derimot måttet 
korrigere dette etter at 
Norges Lastebilei-
er-Forbund (NLF) 
påpekte at det man-
glet riktig løyvepris 
på varebil for de 
som allerede hadde 
løyve på kjøretøy 
over 3500 kilo.

Fornøyd
NLF er svært glad for at dis-
se reglene nå klargjøres.

– Det er viktig for at norske transpor-
tører som utfører internasjonal godstrans-
port med varebiler, kan få utstedt særskilt 
løyve for slik transport i tråd med mobi-
litetspakkens regler. Etter at reglene ble 
innført i EU-landene tidlig i 2022, har det 
vært uklart om bruk av tungbilløyve ville 
kunne medføre gebyr for norske transpor-
tører ved kontroll langs vei av varebiler, 

sier viseadministrerende direktør i NLF, 
Jan-Terje Mentzoni.   

Et løyve gir rett til å drive transport 
mot vederlag og er en godkjenning fra 
myndighetene på at man oppfyller krave-
ne til å drive transportvirksomhet i en 
eller annen form. 

Garantierklæring 
Etter forskrift 26. mars 

2003 om yrkestrans-
port med motorvogn 
og fartøy, skal søker 
ved søknad om løy-
ve framlegge en ga-
rantierklæring fra 
bank eller forsi-

kringsselskap.  
Garantierklæringen 

må ha en kroneverdi til-
svarende den fastsatte euro-

verdien per løyve. Kursen skal 
være den som er kunngjort offisielt i hver 
EFTA-stat den første virkedagen i ok-
tober, uttrykt i norske kroner.  

For løyver med internasjonal god-
stransport med motorvogn eller motor-
vogn med tilhenger med tillatt totalvekt 
over 2500 kilo og opptil 3500 kilo, skal 
det i perioden 1. november 2022 til 
31. desember 2022 benyttes garantisum 

Nytt regelverk fra 1. november:

Innfører løyvekrav 
på varebil – dette 
vil det koste

FORNØYD: Viseadministrerende direktør i NLF, Jan Terje 
Mentzoni, er fornøyd med de nye reglene på varebiltran-
sport. Foto: Elisabeth Nodland

Frem til nå har det ikke vært påkrevd med et løyve for 
motorvogn eller motorvogn med tilhenger med tillatt  
totalvekt på over 2500 kilo til 3500 kilo. Dette endres nå  
fra 1. november for de som kjører internasjonal transport 
med varebil. 

– Det er viktig for at 
norske transportører som utfører 
internasjonal godstransport med 
varebiler, kan få utstedt særskilt 

løyve for slik transport i tråd 
med mobilitetspakkens 

regler.

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0
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basert på valutakursen per 1. oktober 
2021.  

18 000 kroner for løyve på varebil 
ut året, så stiger det 
Etter yrkestransportforskriften skal søker 
ved søknad om et løyve for internasjonal 
godstransport med tillatt totalvekt over 
2500 kg og opp til 3500 kg legge frem en 
garantierklæring fra bank eller forsi-
kringsselskap på 18 000 kroner for det 
første løyvet og 9000 kr for påfølgende 
løyver.  

I perioden fra 1. januar til 31. desember 
2023 er garantisummen etter avrunding 
satt til 19 000 kr for det første løyvet og 
10 000 kr for påfølgende løyver.  

95 000 kroner for løyve for motor-
vogn over 3500 kilo
I periode fra 1. november 2022 til 31. de-
sember 2022 er garantisummen etter av-
runding satt til 9000 kroner for påfølgen-
de løyver med kjøretøy med tillatt 
totalvekt fra 2500 kg opp til 3500 kg.  

Garantisum for 2023 for løyve for  
godstransport med motorvogn eller 
motorvogn med tilhenger med tillatt to-
talvekt over 3500 kilo er satt til 95 000 kr 
for det første løyvet og 53 000 kr for de 
påfølgende løyvene. Videre vil det koste 
10 000 kr for de påfølgende løyvene med 
kjøretøy med tillatt totalvekt fra 2500 kg 
opp til 3500 kg, melder samferdselsdepar-
tementet. 

Søknad om løyve som kommer inn før 
1. januar 2023, kan følge den garantisum-
men som gjaldt på søknadstidspunktet 
dersom søknaden er komplett, mens søk-
nader om løyve som kommer inn etter  
1. januar 2023, må bruke garantisum for 
2023. 

Ombytting av garanti  
Når en garanti avløser en annen, regnes 
dette for ombytting av garanti. Dette  
gjelder både ved skifte av garantist og ved 
opptrapping og nedtrapping av antall  
løyver. Ved ombytting av garanti må  
garantisummen regnes på grunnlag av de 
nye garantisummene for alle løyvene til 
løyvehaveren. 

Historiske garantisummer for løyver 
for godstransport over 3500 kg og 
turvognløyver er som følger: 

År  Første løyve  Påfølgende løyve
 i hver løyve- i hver løyve- 
 kategori  kategori 

2022  90 000  50 000 

2021  98 000  55 000 

2020  90 000  50 000 

2019  85 000  47 000 

2018  84 000  47 000 

2017  81 000  45 000 

2016  85 000  47 000 

2015  73 000  41 000 

2010-2014  77 000  43 000 

2000-2009  75 000  42 000 

INNFØRER LØYVEPLIKT: Nå blir det påkrevd løyve for motorvogn eller motorvogn med 
tilhenger med tillatt totalvekt på over 2500 kilo til 3500 kilo. Illustrasjonsfoto: 
Colourbox
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NLF har inngått en avtale 
med If-forsikring på at det 
nå er fritt frem for alle med-
lemmer å bestille bilberging 
direkte fra bilberger.

Vinteren står for døren, og for alle som 
jobber med bilberging går de nå inn i 
årets travleste måneder. 

Norske vintere kan være tøffe og med 

de mange fjelloverganger som finnes, 
er det mange som trenger en 
hjelpende hånd på vinter-
føret. Du har sikkert sett 
bilbergerne i aksjon og 
vet at dette er en til 
tider svært tøff bran-
sje.

Yrkessjåførene kjen-
ner også at vinteren set-
ter inn, og fra tid til an-
nen trenger også de hjelp 
opp fra grøfter og utforkjø-
ringer om vinteren. Tidligere har 

det vært slik at alle som trenger bil-
bergere har måttet kontakte 

Viking redningstjenestes 
vakttelefon, og få hjelp 
gjennom dem.

For yrkessjåfører 
haster det ofte å få  
varene frem, og der-
som ingen er skadet og 

lasten er hel, kan det 
være en fordel å komme 

seg raskt på veien igjen. 
Ikke minst for å unngå å hin-

dre annen trafikk i å komme frem. 

Nytt om bilberging:

– Om uhellet skulle være ute, kan du nå velge bilberger selv 

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0

– NLF oppfordrer alle 
medlemmer til å bestille 

berging direkte fra bilberger 
og ikke via Viking rednings-

tjenestes vakt- 
telefon.
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I mange tilfeller 
kunne de fått raskere 
hjelp om de selv fikk kontak-
te valgfri bilberger direkte. Det har nå 
blitt en realitet for NLF-medlemmer.

Ønsker et bredt tilbud 
NLF har over tid arbeidet for at bilber-
gertjenestene i Norge skal bli så bra som 
mulig og at de skal være bærekraftige 
både for de som har behov for berging og 
ikke minst for de som utfører jobben.

–  Vi ønsker at tilbudet på bilberging 
skal favne bredt, men i dette arbeidet har 

vi møtt på en del  
utfordringer. Det har 

ført til at vi nå har inngått en 
avtale med If, vår samarbeidspartner på 
forsikring, om at berging kan bestilles 
direkte av den bergeren dere ønsker,  
forteller markedsdirektør i NLF, Kjell 
Olafsrud.

Står fritt til å velge 
NLF oppfordrer derfor alle medlemmer 
til å bestille berging direkte fra bilberger 
og ikke via Viking redningstjenestes 
vakttelefon.

– Dere som bileier står også fritt til å 
velge om dere ønsker å betale fakturaen 
direkte eller om fakturaen skal sendes til 
If for betaling, og bli dekket av forsik- 
ringen, forteller Olafsrud.

Han forteller videre at NLF anbefaler 
på det sterkeste at det benyttes bergere 
som har kunnskap om berging av tunge 
kjøretøy da det ofte er store verdier som 
er i spill.

– Vi håper færrest mulig får behov for 
assistanse, men når uhellet først er ute, er 
det greit å vite hva man skal gjøre, avslut-
ter Olafsrud.

– Om uhellet skulle være ute, kan du nå velge bilberger selv 

KAN VELGE FRITT: NLF har inngått en avtale med If, som er samarbeids-
partner på forsikring, om at berging kan bestilles direkte av den bergeren 
dere ønsker. Foto: NLF-arkiv
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20. mars 1946 samlet en 
rekke lokale lastebileierfore-
ninger seg og dannet Østfold 
Lastebileierforening. Nå kan 
de feire 75 år som lokallag.

Fredrikstad og omegn lastebileierforening 
og Moss og omegn vognmannsforening, 
hadde tjuvstartet med egne lokale 
foreninger allerede i 1934 og i 1937. Nor-
ges Lastebileier-Forbund ble etablert 
noen få år før andre verdenskrig og krigen 
hadde vist at det lønnet seg å stå sammen. 
Forbundet hadde en klar holdning mot 
okkupasjonsstyret og NS. Da krigen var 
over, var også tiden inne til å etablere fyl-
keslag under NLF. 76 år senere samlet 
over 140 lastebilvenner seg for å feire den 
livskraftige 75-åringen.

Lastebilen er livsnerven
Norske lastebileiere er og har alltid vært 
svært viktig for Norge. Kanskje fordi vi er 
et langt og litt utilgjengelig land, har las-
tebilen vært selve livsnerven til små byg-
der og tettsteder siden tidlig på 1920-tal-
let. Der hvor kystbyene hadde sine ferger 
og lasteskip, hadde innlandet og inn-
landsbyene sine lastebiler. Det ble tidlig 
klart at «Uten lastebilen stopper Norge».

 
Stolt forening
Det var en stolt fylkesleder i NLF Øst-
fold, Erik Graarud, som ønsket over 140 
forventningsfulle gjester velkommen til 
Fredrikstad denne regntunge lørdags-
kvelden i oktober. Festsalen i Hotell City 
var pyntet og klar for feiring, og feiring 
ble det. Mange prominente gjester stilte 
seg i kø for å gratulere de mange frem-
møtte satte seg til bords. En helt spesiell 
overraskelse ventet også i løpet av kvel-
den.

 

Ordføreren ønsket velkommen
Aller først grep Erik Graarud mikrofo-
nen og ønsket alle gjestene velkommen til 
festen. Deretter gav han scenen til Fred-
rikstads ordfører, Siri Martinsen (AP), 
som hadde plukket frem ordførerkjedet 

og ønsket alle velkommen til byen. Hun 
benyttet også anledningen til å beskrive 
hvor viktig vår næring har vært, og er, for 
Østfolds største by. Deretter ble det en 
rekke taler og gode ord gjennom kvelden, 
fra fylkesrådsleder i Viken, Siv H.Jacob-

NLF Østfold 75 år:

Storslagen feiring i Fredrikstad

GAVE: Fylkesleder Sissel Heen overrekker gave til Erik 
Graarud.

ØNSKET VELKOMMEN: Fylkesleder, Erik Graarud, ønsket alle de fremmøtte gjestene velkommen. 

BLOMSTER: Administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, 
overrekker blomster til fylkesleder, Erik Graarud. 

J. KRISTIAN BJERKE jkb@lastebil.no0
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sen (AP), via NLFs administrerende di-
rektør Geir A. Mo, til de tidligere 
NLF-direktørene Gunnar Eigland og 
Gunnar Apeland. Erik Graarud, som i 
tillegg til å være fylkesleder i jubileums-

året, også er et av fem æresmedlemmer i 
NLF, tok han forsamlingen gjennom 
NLF Østfolds historie. Lokale underhol-
dere bidro til stemningen i salen, både 
med musikk og stand-up innslag.

Livskraftig
Felles for alle talene og kommentarene, 
var at denne 75-åringen fremdeles vet å 
bli lagt merke til. Det er høy aktivitet og 
medlemstallet har økt gjennom pandemi-
en. Selv om næringen er i stor endring, så 
er NLF på banen og bidrar til gode løs-
ninger for våre medlemsbedrifter. 

Graarud understreket at det er viktig å 
ta vare på historien. I den forbindelse har 
NLF Østfolds lange og stolte historie, 
laget en flott jubileumsbok. Forfatter, 
Lars Ole Klavestad, har i samarbeid med 
mange tillitsvalgte i fylket, skrevet en 
innholdsrik og solid bok, vakkert innbun-
det med motiv fra transportfylket Øst-
fold.

Alle fylkets medlemmer vil motta boken 
og vi håper de tar den frem igjen om 75 
år.

Storslagen feiring i Fredrikstad

Fylkesårsmøtet i NLF Oslo & Akers-
hus bestemte i fjor at medlemmene 
skulle nyte godt av foreningens relativt 
gode økonomi og tilby 22 gratisplasser 
på Opplæringskontorets fagbrevforbe-
redende kurs i januar. 

Verdien på hver plass er 10.000.- kro-
ner, men i år etterspør NLF Oslo & 
Akershus flere påmeldinger.

Et godt tilbud
– Vi ønsker å gi medlemmene noe kon-
kret igjen for kontingenten og samtidig 
heve anseelsen og kompetansen i bran-

sjen, forteller fylkesleder Nicolai Jak-
helln.

Foreningen forsøkte seg med samme 
tilbud i høst, men budskapet ble nok 
ikke fanget opp av medlemmene. Den-
ne gangen er det ingen tvil om at dette 
er et kurs, hvor NLFs medlemmer har 
fortrinnsrett, enten eiere selv eller en 
ansatt han mener egner seg.

Helgesamlinger
Alle medlemmer har fått flere mail og 
melding om kurstilbudet og dette 
gjennomføres som helgesamlinger i 
januar, mars og april. Til sist blir det 

en heldags skriftlig eksamen i juni. Et-
ter de nye forskriftene må man også ha 
bestått ADR-kurs, men NLF Oslo & 
Akershus har forhandlet frem en veldig 
god pris på ADR-kurs fra Opplærings-
kontoret. 5.000.- kroner per deltager, 
må sies å være svært gunstig. I tillegg 
må du ha truckførerbevis T1 – T4.

– Vi ser at noen allerede har meldt 
seg på, men håper jo at enda flere vil 
benytte sjansen. Det vil sannsynligvis 
bli flere muligheter, men vi er jo avhen-
gig av at medlemmene bruker dette 
tilbudet, sier fylkesleder Nicolai Jak-
helln.

Gratis fagbrevkurs i Oslo & Akershus: 

DEN GANG DA: Tidligere NLF-direktør, Gunnar Eigland, var 
også en av talerne som ville gratulere 75-års jubilanten. 

VIKTIG NÆRING FOR BYEN: Fredrikstads ordfører, Siri 
Martinsen (AP), benyttet anledningen til å beskrive hvor 
viktig vår næring har vært, og er, for Fredrikstad. Vider 
kom hun med lykkeønskninger og blomster til fylkesleder, 
Erik Graarud.

Etterspør deltagere
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Norges Lastebileier-Forbund har sju re-
gioner. Region 2 – Innlandet – har lenge 
vært den største. For et par måneder siden 
ble vi forbigått av Østfold og Oslo/Akers-
hus. Da var region 1 ferdige med sin ver-
veaksjon, nylig kom turen til Innlandet. 
De siste ukene har flere hundre lastebilei-
erne fått tilbud om å bli med på laget. 
Foreløpig vet vi ikke hvor mange som 
svarer JA, men mye tyder på god respons. 
Tar vi tilbake førsteplassen før nyttår?

 Sammen er vi sterkere 
«Jeg trenger da ikke være medlem i laste-

bileierforbundet. Klarer meg fint uten!» 
Vi har ofte hørt denne setningen fra las-
tebileiere som velger å stå alene.  Noen 
med én bil. Andre med flere. Og noen 
riktig store.  

NLF Innlandets styreleder, Arild Ols-
bakk, kommenterer: 

– De store sier at vi bare tenker på de 
små og de små sier vi bare tenker på de 
store. NLF jobber for alle transportbe-
drifter – enten de har én bil eller 300. Det 
viktigste er at vi står sammen som orga-
nisasjon, og kjemper sammen for de sam-
me sakene. Sammen er vi sterkere!

Dialog og ikke aksjon
Videre peker han på at korona og diesel-
priser har satt sitt preg på bransjen de 
siste to-tre åra. Olsbakk mener at det i 
den tiden har vært viktig å stå sammen.

– Vi fikk gjennomslag for at vår næring 
tilhører en samfunnskritisk gruppe – og 
fikk enkelte lettelser da pandemien herjet 
som verst. Noen har ønsket aksjoner på 
grunn av den kraftige økningen i diesel-
prisene. NLF har vært i en rekke møter 
med sentrale politikere, og jeg skal for-
klare hvorfor det har vært rett strategi, 
forteller Olsbakk. 

Prisgaloppen skyldes først og fremst 
krigen i Ukraina og internasjonale for-
hold. 

–  NLF har i begge disse sakene satset 
mye på et kompetanseløft blant medlem-
mene. Vi har hjulpet til med råd og kurs. 
Når 80 prosent av medlemmene sier at de 
har fått økt transportprisene i avtaleperi-
oden, er det en bekreftelse på riktig stra-
tegi. Som NLF-medlem får du regelmes-
sig tilbud som kan gjøre deg til en bedre 
lastebileier, slik at resultatet på bunnlinja 
øker. Og da tenker jeg på svarte tall – 
ikke røde, sier Olsbakk.

Verveaksjon 
i Innlandet!
Har du de siste ukene snakket med lastebileiere som ikke 
er medlemmer i NLF?  Kanskje de har fortalt at de er blitt 
oppringt av oss? Nå er vi i gang med høstens verveaksjon.  
Jo flere medlemmer vi har, jo sterkere er vi i jobben for bedre 
rammevilkår.  

BLI MED BLI MED 
PÅ LAGETPÅ LAGET

Meld deg inn i NLF
Meld deg inn i NLF

... og påvirk fremtiden

... og påvirk fremtiden

VERVEAKSJON: Styreleder Arild Olsbakk i NLF Innlandet håper på mange         nye medlemmer i den pågående verveaksjonen. Foto: Guttorm Tysnes

GUTTORM TYSNES hedopp@lastebil.no0
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Kollegahjelpen
– Vegen er vår arbeidsplass, og ulykker 
skjer fra tid til annen, da er det veldig 
godt å ha Kollegahjelpen til NLF. Da får 
man snakket med en likesinnet, og for 
mange er det helt avgjørende for å komme 
videre. NLF er alltid gode å ha i ryggen. 
Både her i fylket og hovedkontoret i Oslo, 
som svarer på spørsmål fra bekymrede 
medlemmer og følge opp med krav til 
myndighetene. Vi har fått gjennomslag i 
mange saker. Godt opparbeidet nettverk 
gjennom mange år gir resultater. 

 – NLF er også gode å ha hvis det opp-
står en skikkelig utfordring for sjåføren 
eller bedriften. Våre advokater løser ofte 
disse sakene, sier Olsbakk, før han avslut-
ter:

 – Ta kontakt og kom med innspill! 
NLF er en grasrot-organisasjon. Vi skal 
lytte til medlemmene.  Vi vet at mange 
har gode forslag til løsninger.  Vi vet at 
mange reagerer på saker de ikke liker el-
ler saker vi bør jobbe med. Da er vi helt 
avhengige av at dere snakker med oss, slik 
at vi kan prøve å ta tak i utfordringene! VERVEAKSJON: Styreleder Arild Olsbakk i NLF Innlandet håper på mange         nye medlemmer i den pågående verveaksjonen. Foto: Guttorm Tysnes

Juletreff med 
Utekontrollen – kurs 
som oppvarming
15. desember håper vi at mange 
NLF-medlemmer tar turen til 
Honne på Biri. Vi «serverer» et 
tredelt opplegg. Kokka 15 blir det 
kurs om transportavtalen og 
arbeidsavtalen. NLF-advokat 
Christian Arnkværn vil gi råd og 
svare på spørsmål. Klokka 18 blir 
det faglig program.  Statens 
vegvesen Utekontrollen bruker en 
times tid på foredrag, spørsmål og 
svar. Vi avslutter med julebuffet. 
Det er selvsagt ikke nødvendig å 
delta både på kurs og juletreff, 
men det er viktig at du melder deg 
på. Alt er gratis. Gå inn på https://
lastebil.no/Aktuelt/Hva-skjer

Innlandet Politidistrikt er 
flinke til å varsle Kollega-
hjelpen etter alvorlige 
trafikkulykker. 
Derfor besøkte vi Operasjonssentralen 
i Hamar på Kollegahjelpens dag. NLF 
region 2 overrakte en blomsterbukett 
samt 10 poser twist. Det ble også en fin 
samtale med operasjonsleder Sissel 
Svarstad og politiavdelingsleder Jan 
Egil Gilberg. Hamar Arbeiderblad og 
politiets kommunikasjonsrådgiver var 
til stede og fulgte opp med spørsmål. 
Interessant å få et lite innblikk i livet 
på OPS-en. Håper på pene oppslag 
som kan gjøre Kollegahjelpen mer 
kjent. Ikke minst internt i politiet. 

Blomster til politiet på Kollegahjelpens dag

BLOMSTER: Operasjonsleder Sissel Svarstad og politiavdelingsleder Jan Egil Gilberg fikk blomster av NLF Innlan-
det – representert ved regionsjefen. Foto: Kristin Stavik Moshagen, Politiet.
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Samferdselsminister,  
stortingspolitikere, ordførere 
og en rekke andre deltok på 
årets E134 konferanse. 

Etter at regjeringen har foreslått å sette alle 
de viktigste øst- vest-prosjektene på vent 
ble statsråden utsatt for et hardkjør for å få 
dem tilbake på statsbudsjettet.

I etter hvert kjent stil argumenterte sam-
ferdselsminister Jon-Ivar Nygård for nød-
vendigheten av å innstille viktige veiinves-
teringer på ubestemt tid for å kjøle ned 
økonomien. E134 er blant de strekningene 
dette går hardest utover.

NLF sin regionsjef, Roy N. Wetterstad, 
gikk kraftig i møte med samferdselsmi-
nisteren, og karakteriserte det som direkte 
uforsvarlig å sette norsk veiutvikling i re-
vers i en tid hvor næringslivet trenger sti-
mulans – og ikke mer smerte.

Reservefinansminister uten visjoner 
og engasjement
Wetterstad hadde håpet han skulle få møte 
en samferdselsminister med stor S – en 
fremoverlent statsråd med visjoner og et 
glødende engasjement for utvikling av det 
norske veinettet. Isteden ble det en skuf-
felse at «reservefinansministeren» dukket 
opp igjen med sitt budskap om at det skal 
være veibygging som gir oppheting av øko-
nomien. 

NLF sin regionsjef viste til at AP/SP- 
regjeringen fortsetter å øke budsjettram-
mene, og at det derfor dreier seg om en 
politisk prioritering hvor veiutvikling blir 
ofret for andre formål. 

– I Norge blir det fortsatt prioritert å ha 
verdens største offentlige sektor med ver-
dens høyeste antall offentlige ansatte. Det 
må komme en strukturendring hvor næ-
ringslivet får styrket sin evne til å skape 
verdier. Dette er samfunnet helt avhengig 
av for å opprettholde velstand og velferd. 
Sa Wetterstad.

Viste til fylkeslederne i region 3
Han viste for øvrig til at styrelederne i de 

tre fylkesavdelingene i NLF region 3, had-
de gjort en felles vurdering av hvordan de 
opplevde budsjettopplegget for norsk 
transportnæring, og at de konkluderte 
med at det ikke var mulig å komme lavere 
i terningkast. De syntes det var så dårlig 
for næringen at de sammenlignet det med 
å sende sine sjåfører ut på kjøreoppdrag 
uten dekk på felgene.

Klar oppfordring om konkrete 
prosjekter
Den klare meldingen fra NLF var at de 
gryteklare E134 prosjektene burde ha vært 
kjempet gjennom av samferdselsmi-
nisteren. 

– Hvis alt nå legges på is frykter næ-
ringslivet at noen prosjekter kan forsvinne 
helt ut, og at andre kan ende opp med noen 
nedskalerte kvasiløsninger som ikke vil 
holde og som man derfor vil måtte gå løs 
på - på nytt – etter bare få år. Det er blitt 
bekreftet gang på gang at slik tenkning 
bare blir mye dyrere på sikt, sa Wetterstad.

Videre ble det oppfordret intenst til å 
fortsette prosessen med Oslofjordtunnelen 
– og ikke stoppe opp. 

– Det kreves ikke investeringsmidler i 
2023-budsjettet. Saggrenda – Elgsjø må 
holde trykket oppe - ikke finn på noe tull 
med nedskalering. Det vil være lite frem-
tidsrettet. Røldalstunnel krever en opp-
startbevilgning på 100 millioner kroner i 
2023. Tenk miljø, trafikksikkerhet og 
samfunnsøkonomi – og finn plass til dette 
prosjektet i budsjettet. Dagslett i Lier-/
Drammensområdet må få et tydelig klar-
signal for videre planarbeid slik at den sik-
res i revisjonsrunden på NTP i 2024. I 
forbindelse med dette prosjektet er det 
også et stort behov for å få på plass et skik-
kelig serviceanlegg og døgnhvileplasstil-
bud for tungtransporten, slo Wetterstad 
fast.

 
Alle mot statsråden
Ordførere, andre politikere og represen-
tanter fra næringsliv og organisasjoner var 

Sterke E 134 oppfordringer til  politikerne

MANGE FREMMØTTE: Deler av NLF delegasjonen på E134 konferansen på Notodden: Roy N. Wetterstad (nærmest), Reidar 
Retterholt, Asbjørn Næss og Anita Kaasa. Foto: Haukelivegen

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0

KLAR TALE: NLFs regionsjef 
Roy N. Wetterstad gikk 
kraftig inn i møte med 
samferdselsministeren. 
Foto: Haukelivegen AS

RESERVEFINANSMINISTER: 
– Jon-Ivar Nygård ble gitt 
ny tittel på Notodden Foto: 
Haukelivegen AS



også med å underbygge behovet for sat-
sing på E134 i det kommende statsbud-
sjettet.

Stortingspolitikere som er i full gang 
med budsjettforhandlingene deltok i de-
batt under siste del av konferansen. 
Regjeringspartiene var i forsvarsposisjon 
med samme innfallsvinkel som stats-
råden, og Høyre og Frp etterlyste en 
langt mer offensiv veisatsing. SV som 
sitter i en nøkkelposisjon i forhandlinge-
ne etterlot ikke stort håp om økte bevilg-
ninger. De tok til orde for en total om-
legging av norsk veiutvikling med det de 
omtalte som «alminnelige hverdags-
veier» istedenfor kostbare motorveier. På 
ett punkt stilte imidlertid SV seg åpne 
for å vurdere en E134 veibevilgning mer 
enn regjeringen, og det var med hensyn 
til Røldalstunnel.

Sterke E 134 oppfordringer til  politikerne
Knut Bakken fra Modum fylte 80 år 29. oktober. 
Den tidligere fylkeslederen for NLF Buskerud 
gjennom mange år har holdt koken bak rattet helt 
frem til i sommer, men har trappet ned etter det.

Ikke lenge etter at han meldte seg inn i NLF 
for 42 år siden begynte han å engasjere seg i 
organisasjonen. Første gang han stilte til valg 
ble det kampvotering mot sittende formann Jør-
gen Langum. Knut tapte med en stemme, men 
året etter ble han innstilt til ledervervet av valg-
komiteen.

Organisasjonsmann med bilinteresse
Knut hadde bildilla helt fra barndommen. Da sto 
han i porten og ventet på dem som kjørte grus-
lass i håp om å få være med en liten tur i passasjersetet. Han utdannet seg til elektriker, men fra 1973 
drev han bensinstasjon i Vikersund. Også der engasjerte han seg, og havnet som leder for Norske Olje-
forhandlere og ledet også forhandlerorganisasjonen for Shell i flere år.

Høyt respektert
En slugger av en organisasjonsmann blir han karakterisert som. Arbeidsom, respektert, sosial og utad-
vendt. Tidligere kolleger har også røpet at han var en tøffing som helst ikke ville gå glipp av noe. Derfor 
var han sist i seng og først oppe om morgenen. 

Knut Bakken 80 år

JUBILANT: Ikke lenge etter at han meldte seg inn i NLF 
for 42 år siden begynte Knut Bakken å engasjere seg i 
organisasjonen. Nå fyller han 80 år. 

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 
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Bra oppmøte
NLF Rogaland har arrangert 
flere medlemsmøter i regio-
nen. Ekstra hyggelig var det 
at det på møtet i Haugesund, 
Stavanger og Kristiansand 
kom svært godt med folk.
Vi har den siste tiden hatt medlemsmøter 
rundt i regionen. Det er stas å arrangere 
medlemskvelder når det er så godt opp-
møte. 

Fikk siste nytt
I Stavanger og Haugesund var møtene 
lagt til Statens vegvesen sine lokaler. Ute-
kontrollen stilte med flere foredragshol-
dere og vi fikk siste nytt med resultater fra 
kontroller i regionen. Arbeidstilsynet 
hadde også gode innlegg med aktuelle 
saker for våre medlemsbedrifter.

Tore Velten hadde innlegg på vegne av 
NLF og gikk gjennom status med de vik-
tigste sakene i NLF om dagen.

Godt oppmøte
Hos Rolands var det ca. 110 deltakere. 
Her stilte også utekontrollen mannsterke 
opp med gode foredrag. Det ble også an-
ledning til å stille spørsmål og kommen-
tere opplevelser med utekontrollen.

Roar Osen hadde status fra NLF mens 
Dag Norvik var innom det tekniske og 
hva som er status på saker som er under 
arbeide i Vegdirektoratet. Da fikk vi også 
gode gjennomganger av Brennpunkt sitt 
program om bremser. 

Vi vil rette en stor takk til Rolands og 
Statens vegvesen som tar imot oss og la-
ger gode arenaer for våre samlinger.

Nye E39 er et løft som vil bli 
fantastisk for hele regionen. 
Den nye vegstrekningen vil 
skape både trygghet og forut-
sigbarhet for alle trafikanter 
som ferdes der.  

Nå håper vi inderlig at de fortsetter veibyg-
gingen mellom Mandal og Lyngdal i løpet 
av et par år. 

God trafikksikkerhet
Med den nye strekningen vil trafikksik-
kerheten bli godt ivaretatt, og flere av pro-
blemområdene vinterstid vil forsvinne med 
nye E39. Eneste skår i gleden er at bom-
pengenivået vil gi en viss bismak. 

Halverer kjøretiden
Reisetiden i dag er på omtrent 35 minut-
ter på vegstrekningen som er 34 kilometer 
lang. På den nye veien blir reisetid kun 13 
minutter medpersonbil og ny avstand blir 
ca. 25.3 kilometer. 

For en pendler er det mye tid spart, men 
for næringstrafikken blir det annerledes. 
Transportbransjen vil spare omtrent 15 
minutter. Når veien til Lyngdal bygges, 
blir regnestykket mye bedre, og først da får 
man ut effekten fordi man slipper kjøre 
ned til dagens E39 ved Mandal.

NM i bompenger
Bompengeprisen på ny den nye veistrek-
ningen mellom Kristiansand og Mandal 
vil bli bortimot norsk mesterskap i bom-
penger. Den vil koste den nette sum av 
270 kroner å kjøre distansen.  Det betyr 
omtrent 100 kroner mila.

For næringslivet som er våre kunder, 
vil prisene på transport gå opp. Det blir 
dyrere å «eksportere» gods fra vest i Ag-
der og Rogaland til Østlandet.

Halverer reisetiden mellom 
Kristiansand og Mandal

GODT OPPMØTE: Hos Roland i Kristiansand kom det hele 
110 stykker på medlemsmøte. Da blir det ekstra gøy å 
arrangere slike samlinger. 

GOD ARENA: Statens vegvesen stilte opp med lokaler som 
ble en god arena for medlemsmøte i Stavanger.

FIN GJENG: Det var en god gjeng som møtte opp på 
medlemsmøte i Haugesund. Her fikk de fremmøtte blant 
annet en innføring om siste nytt fra utekontrollen.

TRYGG VEI: Med den nye 
strekningen vil 
trafikksikkerheten bli 
godt ivaretatt, og flere av 
problemområdene 
vinterstid vil forsvinne 
med nye E39. Foto:  
Nye veier
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NLF skreddersyr kurs for deg
NLF har utviklet en god pakke med kurs og oppdateringer. Det være seg 
regnskap, kalkulasjon, den gode transportavtalen eller kjøre- og hviletid/ 
arbeidstid. Nå ønsker vi innspill til kurs du vil vi skal arrangere

Vi ønsker at så mange som mulig kan få tilgang til kursene våre. Om du har 
et kurs du ønsker, gir du oss beskjed og så arrangerer vi et kurs i nærheten av 
deg. Om dere er flere bedrifter som ønsker å gå sammen, holder vi gjerne be-
driftsinterne kurs. 

Mange av kursene er også digitale og kan tas på nett.
Du finner alle våre kurs på nettsidene våre lastebil.no under fanen «medlem»
Gi beskjed til Reidar Retterholt på telefon 907 73 207 om det er et eller 

flere kurs du kunne tenke deg i ditt område.

Har du innspill til 
veglistene?
Det kom nye veglister 1. novem-
ber. Her er skjedd noen endringer, 
men fremdeles er det mange veier 
igjen som bør utnyttes bedre. Vi 
ser eksempler på veier som enkelt 
burde vært oppskrevet og spart 
næringslivet for store kostnader.

Agder fylkeskommune hadde en 
skikkelig god oppdatering for et 
par år siden, men i Rogaland er det 
mange veier som uten risiko for vei 
og trafikksikkerhet kunne vært 
oppskrevet. 

Har du veier du mener burde 
vært oppskrevet tar vi gjerne imot 
innspill på e-post: rr@lastebil.no / 
mob tlf. 907 73 207

Vi ønsker god jul til alle medlemmer 
og samarbeidspartnere
Hilsen Tore Sigmundsen, Roar Osen og Reidar Retterholt



Region 5  Hordaland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane

54 NLF-MAGASINET 2022 • NR 8

I juli kom 2020 kom første 
sjokkmeldingen fra Statens 
vegvesen om at det såkalte 
K5-prosjektet skulle utsettes i to 
år, med tidligst oppstart i 2024. 
Dette har satt sinnene i kok hos 
transportbransjen og nærings- 
livet i regionen.

I 2015 gikk regjeringen inn for utbygging 
av ny E16 og jernbane mellom Arna og 
Voss, det såkalte K5-alternativet. Nå er 
dette utsatt. Aksjonskomiteen Nok er 
Nok, Bergen Lastebileierforening, NLF 
Hordaland og flere andre organisasjoner 
gikk sammen og arrangerte en konvoi for 
ny E16 og jernbane 

Aksjonert før, og aksjonerer igjen
Flere hundre kjøretøy kjørte i en konvoi 
som strakte seg over 13 kilometer fra Åsa-
ne mot Voss lørdag 19. september i 2020. 
Dette resulterte i at ny E16 og jernbane 
(K5) kom «inn» igjen på statsbudsjettet 
med fortsatt planleggingsmidler.

Med fremlegging av nytt statsbudsjett 
6. oktober i år kom sjokkmelding nummer 
to: Ny E16 og jernbane (K5) var på nytt 
ute av statsbudsjettet. De 200 millionene 
Statens vegvesen trengte til fortsatt plan-
legging frem mot byggestart i 2024, var 
fjernet. Resultatet er at prosjektet kan bli 
utsatt på ubestemt tid.

Aksjonskomiteen Nok er Nok med Wil-
ly Padøy, som leder og Torgils Rogne, 
nestleder i NLF Hordaland, kunne knapt 
tro det de leste. En ny konvoi for dette vik-
tige vei- og jernbaneprosjektet måtte gjen-
nomføres. 

«Norges verste vei»
E16 mellom Arna og Voss er en av Norges 
farligste veier, og ble i 2018 kåret til «Nor-
ges verste vei» i sterk konkurranse med 
over 3000 veistrekninger. Jernbanen, som 
stort sett går parallelt med veien, er like 
rasutsatt og farlig. Går det et ras på E16, 
har det allerede gått over jernbanen.

Dagens E16 mellom Arna og Voss har 
gul midtstripe og relativt grei standard. 
Traseen mellom Dale og Bulken (Bolstad) 
ble åpnet i 1991, der deler av den gamle 
jernbanetraseen ble benyttet. Selv om 
veistandarden er relativt god med gul 
midtstripe, er den svingete og meget ras-
utsatt. Det er store steinmasser som «hen-
ger» i fjellsidene over både vei- og jernba-
netraseen. Med endret klima vil vi få mer 
ekstremvær med mye regn og vind. Dette 
vil på sikt drive ned stein- og jordmasser 
fra fjellsidene. 

Det jobbes for tiden med en helhetlig 
strekningsvurdering for E136 mellom 
Dombås-Vestnes, men nå strekker 
det ut i tid.  

Møre og Romsdal er et av de største eksportfylkene 
i Norge, og vegen blir ofte kalt «eksportvegen». 
Store deler av strekningen har i dag dårlig 
vegstandard med krappe svinger, smal veg og 
mange kryss og avkjørsler. Deler av strekningen er 
også rasutsatt. Det er også trafikale problemer 
knyttet til stigning oppover Romsdalen, og til vin-
terdrift i snøtungt område rundt Bjorli. E136 er 
ikke av de prosjektene som er stanset, men pro-
sjektet har fått et lengre tidsperspektiv. Det er ikke 
gitt mer penger til Nye Veier gjennom NTP, og dette 
fører til at prosjektene står i kø og man risikerer at 
det kan bli verre å få realisert alle innen 2040. 

Stor prisøkning
Nye Veier må starte opp viktige prosjekter, noe som 
er en krevende øvelse i disse tider. Det har vært en 
vanvittig prisvekst i samfunnet som har ført til at 
kostnadsnivået for anlegg- og transportbransjen 
har økt kraftig. Samtidig får Nye Veier kun kom-
pensert to prosent av kostnadsøkningen fra sta-
ten. Dette resulterer i at de får veldig lite igjen i 

forhold til prisøkningen. Derfor må de gjøre noe 
med fremdriften på prosjektene slik at de ikke 
starter prosjekt som stopper opp.

E136 blir ikke bompengefinansiert
Nå har Nye Veier snart gjort klart strekningen E39 
Kristiansand – Mandal, som er planlagt å åpne før 
jul. Neste år skal de bygge vei for 12 milliarder, og 
mye av dette skal finansieres med høye bompen-
gesatser.  

E 136 er ikke derimot ikke et bompengeprosjekt. 
Akkurat nå ligger E136 på planleggingsstadiet. 
Neste år vil det være en konkurranse på arbeids-
pakke på strekninger.  

Uakseptabelt
Arbeid og føringer Nye Veier har fått beskjed om 
fra departementet, er å ta vare på den eksis-
terende infrastrukturen, i tillegg til å se på om 
veiene er riktig demisjonert. Spesielt på de veis-
trekningene er det ikke skal jobbes med en strek-
ning fra A til Å. De har derfor planlagt en løsning 
for å redusere bredde på veien på Veblungsnes fra 
9 – 7,5 meter, noe vi i NLF mener er uakseptabelt. 
Vi har derfor sendt inn et brev til Nye Veier for å 
informere om dette. 

Utfordringer
Status på forbedringen av E136 er at Nye Veier har 
fått en stor utfordring med om å løse de prosjektene 
de har fått tildelt med den økonomiske rammen 
som de har fått tildelt. Det er vanskelig å planlegge 
fremover, men de har fått et 20-års perspektiv på 
utbedringen av E136 i Romsdalen. Det betyr at det 
vil kunne ta lengere tid enn man i utgangspunktet 
trodde. NLF arbeider videre for å få gjennomført de 
planlagte utbedringene. Gitt at E136 er en ekstremt 
viktig eksportvei inn og ut av Møre og Romsdal, er 
det helt utrolig at strekningen ikke blir høyere prio-
ritert og får mer midler over NTP.

Utbedringen av E136 vil ta lengre tid enn planlagt

Konvoi for ny E16 og jernbane (K5) m ellom Arna og Voss

JAN OVE HALSØY nlfvest@lastebil.no0

FARLIG VEI: Bildene er tatt på E136 gjennom Romsdalen, 
og viser et smalt parti som sjåførene har begynt å 
«breddeutvide» på egenhånd. Treffer en henger kanten 
her kan det gå veldig galt. På venstre side har veien 
sunket ned slik at hengeren fort «vandrer» opp til 0,5 
meter til siden for forvogn/ trekkvogn. Det kan føre til 
utforkjøring og velt. Foto: NLF

HEIDI RUDAA hr@lastebil.no0
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Ekstremt rasutsatt
Eksempelvis kan nevnes at fjellsikrings-
arbeidet over tunnelportalen på Dalseid-
tunnelen var beregnet til tre uker. De har 
nå holdt på i over åtte måneder. Dette 
viser hvor store mengder med løs stein og 
jord som er i fjellsidene langs E16. Ny 
E16 og jernbane på strekningen Arna – 
Voss er et rassikringsprosjekt som er vik-
tig for hele landet, og ikke kun et «lokalt» 
vei- og jernbaneprosjekt. E16 er hoved-
pulsåren mellom de to største byene i 
Norge. Jernbanen frakter ca. 70 prosent 
av alt gods som blir distribuert i Bergen 
og omegn.

Ny konvoi fikk stor oppmerksomhet
Lørdag 5. november, i år, ble en ny konvoi 
gjennomført. I varierende vær kjørte flere 
hundre kjøretøy i konvoi fra Statens veg-
vesen sin kontrollplass på Nyborg i Åsane 

mot Bømoen på Voss. Konvoien var nesten 
en mil lang. 

Det er et paradoks at politi, bergings- 
biler og beredskapsambulanse må være 
med underveis for å ivareta sikkerheten i 
konvoien. Et helikopter var innleid for å 
frakte TV2, NRK og Bergensavisen (BA) 
langs strekningen. Konvoien fikk meget 
stor medieomtale. På Bømoen ble det 
fremført appeller fra sentrale og lokale  

politikere, fra bilorganisasjoner og fra  
næringsorganisasjoner.

Konvoien var et samarbeidsprosjekt 
mellom Aksjonskomiteen Nok er Nok, 
Bergen Lastebileierforening, NLF Hor-
daland, NHO Logistikk og Transport 
avd. Vestlandet, Yrkestrafikkforbundet, 
Fellesforbundet, Transport og Logis-
tikkforbundet, Vossaløysinga, NAF og 
KNA.

Konvoi for ny E16 og jernbane (K5) m ellom Arna og Voss

RASFARLIG: Sterke virkemidler tatt i 
bruk. En flere tonn tung stein var 
plassert på en familiebil for å 
visualisere hva som kan skje på 
strekningen mellom Arna og Vos. 
Tekst og bilder plassert på hengeren 
feiet all tvil til side. E16 mellom Arna 
og Voss er en livsfarlig veistrekning. 
Foto: NLF
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Innherred Vognmanns- 
forening har bidratt til å 
gjøre barna synlige langs 
veien ved å bruke 100.000 
kroner på reflekser som de 
har delt ut til alle skolebarn 
i Innherred. De har også mer 
på lur og dette skal glede 
yrkessjåfører som må jobbe 
i julen.

Vinteren har satt inn for fullt, og det be-
tyr ikke bare snø og glatte veier, men det 
blir også tidlig mørkt. Som en del av re-
fleksdagen har Innherred Vognmanns-

forening brukt 100.000 kroner på 10.000 
reflekser. Disse har de delt ut til alle sko-
lebarn i Innherred, som innehar kommu-
nene Levanger, Verdal, Inderøy og Stein-
kjer.

Må minne folk på det
Anders Kotte er nestleder i foreningen, 
og daglig leder i Pedersen Transport. Han 
er også en av pådriverne for å få satt i gang 
dette prosjektet.

Det er Trygg Trafikk og samarbeids-
partnere som hvert år oppfordrer alle til å 
markere Refleksdagen den 20 oktober. 

– Jeg synes absolutt vi fortjener litt 
skryt. Nå har det blitt skikkelig mørkt på 
veiene, og det er viktig å minne alle på at 
det er på tide å finne frem refleksen, sier 
Kotte.

Han mener at alle bør bli bedre på å 
bruke refleks.

– Noen er flinke, men det er ikke på 
langt nær nok som bruk det. Spesielt de 
voksne har lett for å glemme det ut. Jeg 
tror ikke folk tenker over hvor vanskelig 
det er å bli sett langs veien, spesielt om 
man i tillegg har mørke klær på seg. Det 
burde egentlig vært påbud om å ha på seg 
refleks. Et tapt liv, er ett for mye, mener 
Kotte. 

Overskudd
Pengene som ble brukt til reflekser var 
overskuddet de hadde fra Lastebilens 
dag. 

– Det var et gratis arrangement for 
publikum, men de som hadde stand, be-
talte for plassen. Vi synes at overskuddet 
burde gå til noe fornuftig, derfor valgte vi 
å bruke det på refleksbann. Egentlig øn-
sket vi å gi bort refleksvester, men det ble 
for dyrt om alle skulle få, forteller Kotte.

Region 6  Trøndelag

Giverglede fra Innherred 
Vognmannsforening

VIKTIG: – Det burde egentlig vært 
påbud om å ha på seg refleks. Et 

tapt liv, er ett for mye, mener 
Anders Kotte. Foto: Trygg Trafikk

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0
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490,-Synsprøve til 
NLF-medlemmer:

brilleland.no

Bestill synsprøveonline i dag!

Spør oss om dine faste fordeler! 
Velkommen til Brllleland.

Regionsjef for Trøndelag,  
Roar Melum, gir seg etter 12 år i 
Norges Lastebileier-Forbund. NLF 
takker for innsatsen, og ønsker 
ham lykke til videre. 

Vil spre juleglede
Etter at refleksene var kjøpt inn, var det 
en liten ekstra rest med penger igjen. 
Dette har Innherred Vognmannsforening 
tenkt å bruke på flere gode gjerninger før 
jul.

Arild Sand, er daglig leder i Leiv Sand 

Transport samtidig som han er leder av 
Innherred Vognmannsforening. Han kan 
fortelle at de akkurat har bestemt seg for 
å gjøre litt stas på yrkessjåfører som job-
ber i julen. 

– I forbindelse med julen vil vi gi ut 
matkuponger til sjåfører som benytter 

truckstoppen på Gråmyra i julen. Det er 
en mye benyttet døgnhvileplass langs E6, 
og hver jul står det biler parkert der med 
sjåfører som tar døgnhvilen sin. Nå vil vi 
gi dem et gavekort på 250 kroner hver, 
som kan benyttes til julemat på Kjells Kro 
eller YX Gråmyra, forteller Sand.

Nå håper han de kan få kose seg med 
et godt måltid når julen ringes inn.

Hvor mange som kommer er de ikke 
sikker på.

– Det kan bli tre personer og det kan 
bli 40. Vi vet ikke ennå, men alle som vil 
ha, skal få, avslutter Sand.

STORT INNKJØP: 
Innherred Vognmanns-
forening kjøpte inn 
10.000 slike 
refleksbånd og delte ut 
på alle skolene i 
området. Foto: Arild 
Sand
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NLF er representert i styret 
i Samferdselsforum Nord, og 
den 17. november avholdt 
forumet et møte i Oslo med 
transportetatene og statsse-
kretær, Johan Vasara, i Sam-
ferdselsdepartementet. 

Tema for møtet var nasjonal transport-
plan og arbeidet med rulleringen av den-
ne. NLF vi jobbe tett på rulleringene av 
NTP gjennom alle tilgjengelige kanaler 
for at utfallet kan bli best mulig for oss i 
nord.

Som varslet før sommeren, legger  
regjeringen fram ny Nasjonal transport-
plan allerede våren 2024, ett år tidligere 
enn vanlig rullering tilsier. 

Får uttale seg
Bakgrunnen er nye utfordringer som 
Norge står overfor, og at den gjeldende 
transportplanen ikke i tilstrekkelig grad 
er tilpasset disse. Samferdselsdeparte-
mentet og Nærings- og fiskerideparte-
mentet har derfor gitt Avinor AS, Bane 

NOR SF, Jernbanedirektoratet, Kyst- 
verket, Nye Veier AS og Statens vegvesen 
oppdrag om å foreslå prioriteringer av 
ressursbruken i Nasjonal transportplan 
2025–2036. De har derfor planlagt et 
møte med transportetatene i forkant av 
rulleringen av NTP

Regjeringen har varslet en nedjustering 
av ressursbruken i neste NTP fra dagens 
som har en ramme på 1200 mrd. Som de 
sier det, sammen må vi være realistiske i 
den situasjon vi befinner oss i. 

Kan bety færre veiutbygginger og 
mindre vedlikehold 
Når rammen blir mindre og kostnadene 
øker, vil det få konsekvenser for mange av 
dagens veiprosjekter, enten ved at de blir 
nedskalert, utsatt eller de blir droppet. Vi 

vil mest sannsynlig oppleve at det satses 
mer på punktutbedringer av dagens  
veilinjer, fjerning av flaskehalser og sat-
sing på bedre vinterdrift. Vi tror likevel at 
noen prosjekter må gjennomføres som 
planlagt der hvor det ikke er mulig med 
punktutbedringer og fjerning av flaske-
halser som for eksempel E45 Kløfta og 
E6 Megården-Mørsvikbotn. 

NLF vil stå på
Nye Veier må også gå igjennom alle sine 
prosjekter med sikte på å optimalisere og 
prioritere disse innenfor sin ramme på 
seks milliarder per år. Regjeringen har 
åpnet for at de kan fjerne noen av prosjek-
tene fra sin portefølje dersom de ikke kan 
gjennomføre disse innenfor sine rammer. 
Det kan bety at prosjektene Olderdalen 
-Langslett og Nordkjosbotn-Hatteng  
lever ett farlig liv. 

Etatene er bedt om å prioritere etter 
netto nytte for samfunnet, selv om de 
også kan regne inn ikke prissatte virk- 
ninger. Det er derfor vanskeligere å regne 
hjem prosjekter i distriktene med lave  
trafikktall. 

NLF vi jobbe tett på rulleringene av 
NTP gjennom alle tilgjengelige kanaler 
for at utfallet kan bli best mulig for oss i 
nord. 

NLF var i starten av november på medlemsbesøk i 
Øst-Finnmark. Markedsdirektør Kjell Olafsrud, 
nestleder i forbundsstyret, Alv Ervik, fylkesleder 
NLF Finnmark, Rune Holmen og regionsjef Odd 
Hugo Pedersen, var innom Kirkenes, Vadsø, Tana 
og Båtsfjord.

NLF er opptatt av å være ute hos medlemmene 
for å høre hva de er opptatte av. 

Vi startet hos Bjørnevatn Maskin, onsdag, hvor 
vi fikk gode samtaler med daglig leder Magne Pog 
noen av hans ansatte. Deretter gikk ferden videre 
til Vadsø hvor vi besøkte tidligere fylkesleder Yng-
ve B. Harila, som er svært engasjert i hva NLF dri-
ver med og har gode synspunkter på hva vi bør 
fokusere på. Vi avsluttet besøke i Vadsø med be-
søk hos Pleyms Transport, hvor vi fikk gode råd på 

hva som nå er viktig for NLF å jobbe med, av dag-
lig leder Bjørn Tore Pleym. 

På kvelden var det duket for medlemsmøte i 
Tana med svært godt oppmøte i en travel hverdag 
for våre medlemsbedrifter. Det ble et konstruktivt 

møte med mange gode innspill fra medlemmene 
på det vi presenterte. 

På torsdag dro vi til fiskerihovedstaden Båts-
fjord hvor vi først besøkte vårt medlem Nylund 
med Jan Steinar i spissen, som også sitter i sty-
ret i NLF Finnmark. Til slutt dro vi innom maski-
nentreprenør og lastebileier Graveservice, som 
driver som maskinentreprenør og med transport 
inntil biogassanlegget som de er medeier i og 
aktiv deltaker i driften av. Vi fikk en flott omvis-
ning av Trond Are Eriksen fra Graveservice. På 
biogassanlegget og i bedriften graveservice. At 
besøker endte opp med at graveservice meldte 
seg inn i NLF som medlem nummer 100 i NLF 
Finnmark settet en ekstra god spiss på turen i 
Øst-Finnmark.

Mange veiprosjekter lever nå et farlig liv

MØTE: Johan Vasara, fra Samferdselsdepartementet og 
Jan Fredrik Lund, fra Statens vegvesen orienterte styret i 
Samferdelsforum Nord.

PÅ REISE I NORD: Markedsdirektør Kjell Olafsrud, holder 
innlegg på medlemsmøte i Tana. Foto: NLF

NLF på turné i Øst-Finnmark

ODD-HUGO PEDERSEN ohp@lastebil.no0



59NLF-MAGASINET 2022 • NR 8

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

Beskytt motoren din du også. 

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

TØFFE FORHOLD 
KREVER LANGVARIG 
BESKYTTELSE

SPESIALISTER PÅ MOTOROLJE 
FOR TYNGRE KJØRETØY

Samferdselskonferanse på Fauske
Den årlige samferd-
selskonferansen ble 
gjennomført på 
Fauske 2. november. 
Det var en rekke in-
teressante innlegg 
fra de ulike samfed-
selsgrenene. Det var 
beklageligvis ikke 
programmessig sø-
kelys på E6, men 
statsbudsjettets inn-
hold med bortfall av Medgården - Mørsvikbotn fikk mye 
oppmerksomhet i pausene og under lunsjen.

Det var tydelig at de fleste var mest fokusert på alterna-
tive energibærere, mens vi i landtransporten savner mer 
håndfaste og umiddelbare tiltak som kunne påvirke ut-
slippsmengdene. Det forelå en mengde planer både for 
skips- og luftfarten. Dette er utvilsomt interessant da vi i 
fremtiden er avhengig av å flytte større mengder gods bort 
fra et nedslitt og dårlig veinett.

Regionmøte i Oslo
18. og 19. novem-
ber gjennomførte 
region 7 sitt 
regionmøte. Regi-
onstyret består av 
styremedlemmene 
i fylkesavdelingene 
i Nordland, Troms 
og Finnmark. 
Møtet ble avviklet 
i NLFs lokaler i 
Oslo. Adm.dir. 
Geir A. Mo og Stian Skarheim Magelsen innledet 
med gjennomgang av organisasjonen og rollene til de 
tillitsvalgte. Deretter ble en innholdsrik saksliste gjen-
nomgått og debattert. Aktivitetsplanen ble gjennomgått 
og godkjent, og indikerer at 2023 også blir et hektisk år. 
Det oppfordres spesielt til engasjement rundt kommune 
og fylkestingsvalget.

REGIONSMØTE: Region 7 reiste til Oslo for å holde 
sitt regionmøte. Det ble et godt møte med 
diskusjoner og klargjørøringer. 

GODT OPPMØTE: Den årlige samferdselskonferan-
sen gjennomført på Fauske 2. november. 
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Nordens første
Hurtiglading:

Nå åpner Nordens første 
offentlige stasjon med hur-
tiglading og hydrogen. Sta-
sjonen er den første i sitt slag 
i Norden og er bygget ut fra 
et lastebilperspektiv med mål 
om å legge til rette for en 
grønn omstilling for tungt-
rafikken i og rundt Gøte-
borgs havn. 

I Gøteborgs havn åpnes nå portene for 
Circle Ks stasjon, Vädermotet. Det blir 
Nordes første, ifølge en pressemelding fra 
Circle K. 

Hydrogen - tilgjengelig om et år
Den nye stasjonen har potensial til å bli 
det nye knutepunktet for å lette overgan-
gen fra fossilt brensel til elektrisitet og 

alternativt drivstoff for tungtrafikken. 
Først ut er seks offentlige ladepunkter for 
elektriske lastebiler, med en kapasitet på 
opptil 360 kW per ladepunkt. I løpet av 
et år vil hydrogengass være tilgjengelig på 
stasjonen, som hevdes å være et av frem-
tidens drivstoff.  

– Vädermotet er et staselig flaggskip, og 
en milepæl på veien mot en fremtid med 
grønnere transport. Vi er utrolig glade og 
stolte over å være tidlig ute med dette, i 
samarbeid med havna. Med stasjonens 
strategiske plassering, er vi godt forberedt 
på markedets fremtidige behov for ulike 
drivstoff, sier Lennart Olsson, ansvarlig 
for lading av tungtrafikk ved Circle K, i 
en pressemelding.  

Over en million lastebiler årlig 
Stasjonen er bygget ut fra et lastebilper-
spektiv, noe som betyr god svingradius og 
at alle ladepunkter kan nås fra flere ret-
ninger med ulike typer lastebiler. Over en 
million lastebiler henter eller leverer varer 
i Gøteborgs havn hvert år. Havnen har 
gjennomført en utredning om lastebilenes 

kjøremønster sammen med AB Volvo, 
Scania og Stena Line i samarbeidssatsin-
gen Tranzero.  

Resultatet er at en stor andel av laste-
bilene er identifisert som mål for en fos-
silfri overgang her og nå, hvor en offentlig 
stasjon for lading og hydrogengass midt i 
havnen, kan muliggjøre overgangen, opp-
lyses det videre.  

– Avgjørende 
–  Omlegging av lastebiltransport er av-
gjørende for å nå klimamålene og med 
lett tilgjengelig, offentlig hurtiglading 
gjennom stasjonen på Vädermotet, er en 
avgjørende del av havnens fossilfrie infra-
struktur på plass, sier Viktor Allgurén, 
leder for innovasjon i Göteborgs Hamn 
AB.  

I tillegg til fossilfritt drivstoff er Circle 
K Vädermotet en fullservicestasjon med 
alt som trengs i ladepausen, som et bredt 
utvalg av mat og drikke, og selvfølgelig 
dusj og toalett. I tillegg tilbys inngjerdet 
og kameraovervåket sikkerhetsparkering 
med plass til cirka 40 lastebiler. 

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0

FØRSTEMANN UT: Stasjonen er den første i sitt 
slag i Norden. Først ut er seks hurtigladere for 
tunge kjøretøy og hydrogen vil på sikt også bli 

tilgjengelig. Foto: Circle K.



Annonsørinnhold fra TIMP

Slik gikk det da ColliCare tok i bruk TIMP
Ønsker du å vite mer om hvordan du kan ivareta og sikre ditt ansvar som oppdragsgiver på 
en bedre måte? Da logistikkselskapet ColliCare tok i bruk TIMP økte både effektiviteten, 
kontrollen og sikkerheten.
– Etter at vi byttet ut excel-skjemaer, 
word-dokument og lokale filer med TIMP, 
har prosessene våre blitt langt bedre og 
sikrere. Gjennom verktøyet har vi lykkes i 
å bytte ut manuelle, tidkrevende 
prosesser med en digital løsning som 
inneholder alt vi trenger på ett sted,
 forteller Georg Skivik Moltu, Managing 
Director hos ColliCare Projects &
 Logistics AS.

Avhengig av gode og pålitelige 
prosesser

Som vareeier og oppdragsgiver er det 
en rekke krav og regler du må kjenne til 
når du skal følge opp leverandører og 
underleverandører. ColliCare Projects & 
Logistics har en ambisjon om å være best 
i klassen når det gjelder HMSK, Safety 
og Risk Management. Det innebærer 
at vi til enhver tid må sørge for å være i 
kontroll når det kommer til informasjons-
plikt, medvirkeransvar og påseplikt. TIMP 
er et digitalt verktøy som hjelper oss med 
å gjennomføre dette på en effektiv og 
planlagt måte over tid.

– Jeg har lenge hatt et godt samarbeid 
med Transportkompetanse, så da de 
fortalte meg om TIMP, ble jeg raskt 
nysgjerrig. Ettersom vi fikk ta i bruk 
løsningen tidlig, har vi også fått mulighet 
til å påvirke litt hvordan løsningen skulle 
bli seende ut og komme med innspill 
underveis. Det har vært viktig for oss med 
en skreddersydd løsning som passer vår 
virksomhet.

Ambisjon om å være best i klassen: Georg Skivik Moltu, 
Managing Director hos ColliCare Projects & Logistics AS.

- I tillegg benyttes Transportkompetanse 
til å gjennomføre uanmeldte 3-parts 
stikkprøvekontroller, noe som medfører 
bedre oversikt på etterlevelse av 
dokumentasjon, sier Moltu.

Med lokasjoner i 14 land, 350 sjåfører og 
med selskaper i Skandinavia, Baltikum, 
Nederland , UK, Tyrkia, Italia og andre 
sentrale deler av Europa, i tillegg til Kina 
og India, er ColliCare-konsernet regnet 
som en stor norsk privat aktør innen 
transport og logistikktjenester. ColliCare 
Projects & Logistics AS er konsernets 
spydspiss innen prosjekt og spesial-
logistikk.

– ColliCare konsernet bygger sin visjo-
nen om å bli den «smarteste og mest 
fullverdige logistikkleverandøren», så 
det krever at vi er åpen for å teste ut 
løsninger som kan gjøre oss enda bedre 
i fremtiden. 

- Som en ansvarlig aktør i bransjen, er 
avhengig av gode og pålitelige prosesser 
som sikrer god informasjonsflyt og over-
sikt, sier Georg.

Sikkert og trygt

Med et digitalt verktøy som gjør det 
enkelt å sjekke status og kontrollere de 
ulike sjåførene, er det enklere enn noen 
gang å sikre riktige lønns- og arbeids-
vilkår, påse hviletid og ukehvil.

– I TIMP har vi mulighet til å legge inn 
alle kontrakter på de ulike transportørene 
våre. Det gjør det ikke bare mer sikkert 
og trygt, men det gir oss også større 
oversikt og kontroll både før, under og 
i etterkant. For oss er det lite som er 
viktigere enn å ivareta samfunnsansvaret 
vi har og gjøre vårt for å motvirke sosial 
dumping og arbeidslivskriminalitet.

TIMP gjør det også langt enklere å 
planlegge frem i tid og sikre at aktører 
som ColliCare har ting på stell, selv om 
noe uforutsett skulle skje. Samtidig er det 
et viktig ledd for å opprettholde kravene 
innenfor Informasjons- og påseplikt og 
medvirkeransvar.

– Det er en stor fordel at vi nå har mu-
lighet til å samle alt på ett sted. Tidligere 
var denne informasjonen tilgjengelig via. 
Excel, word, e-post og gjennom ulike filer 
lagret lokalt, men det var aldri en optimal 
løsning, avslutter Georg.

Vil du vite mer om TIMP? Ta kontakt med oss: 
www.timp.no | post@timp.no | tlf. 907 99 300
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Jubilanter:

Fødselsdager i desember

Fødselsdager i januar 2023

80 år
30.  Rein Braathen, 3970 Langesund

75 år
13.  Arild Benjaminsen, 8360 Bøstad

70 år
4.  Tor Arne Severinsen, 9040 Nordkjosbotn
13.  Per Gunnar Taraldsøy, 5591 Etne

19.  Bjørn Johan Fallet, 2150 Årnes
29.  Terje Odvar Larsen, 2230 Skotterud

60 år
9.  Øivind Arne  Pedersen, 3677 Notodden
25.  Per-Ivar Heggedal, 1920 Sørumsand
26.  Lars Heikki Saari, 9520 Kautokeino

50 år
1.  Aksel Hagebø, 5725 Vaksdal

5.  Helge Olsson, 4888 Homborsund
7.  Kenneth Sola, 4053 Ræge
11.  Tom Erik  Lystad, 1357 Bekkestua
19.  Trond Elvheim, 7054 Ranheim
20.  Kent Ronny Stormo, 9050 Storsteinnes
24.  Egil Strømsli, 9050 Storsteinnes
28.  Vegard Stensli, 2381 Brumunddal

85 år
23.  Hallvard Schjetne, 7031 Trondheim
30.  John Hvål, 3646 Hvittingfoss

80 år
8.  Åge Meisler, 7670 Inderøy
20.  Arne Kolstad, 2265 Namnå

75 år
9.  Einar Bråthen, 3089 Holmestrand
15.  Magnar M. Flisram, 5709 Voss
15.  Sverre Ragnar Farmen, 1488 Hakadal
23.  Reidar Karlsen, 9593 Breivikbotn
30.  Kjell-Erik Føreland, 4635 Kristiansand S

70 år
3.  Roger Vartdal, 6170 Vartdal
8.  Roy Landberg, 3538 Sollihøgda
10.  Sigvald Tjønneland, 6811 Førde
11.  Arvid Berggren Karlsen,  
 9020 Tromsdalen
12.  Tor Gabrielsen, 9103 Kvaløya
13.  Geirulf Aandal, 6444 Farstad
15.  Tom Emilsen, 2074 Eidsvoll Verk
18.  Torkild Øveren, 3533 Tyristrand
22.  Arild Haugen, 1636 Gamle Fredrikstad
25.  Gunnar Hartmann, 2240 Magnor
27.  Øyvind Hansen, 3412 Lierstranda
27.  Bård Solberg, 1407 Vinterbro
27.  Erik  Flaten, 6854 Kaupanger
29.  Kristoffer Audestad, 5286 Haus

30.  Harald Gunnesmo, 7393 Rennebu
30.  Harald Ulven, 7820 Spillum

60 år
10.  Magnar Stræte, 7500 Stjørdal
13.  Morten Søhus, 3647 Hvittingfoss
16.  Glenn Morten Hestetun, 6884 Øvre Årdal
27.  Olav Kristian Aasheim, 2485 Rendalen
30.  Hans Jarle Rekdal, 6010 Ålesund
30.  Lars Nicolaysen, 1715 Yven
31.  Egil Kalsaas, 4331 Ålgård

50 år
1.  Bjørn Helge Follaug, 4909 Songe
7.  Kent Røch, 2003 Lillestrøm
8.  Vidar Nordli, 9325 Bardufoss

75

70

50

09.01

12.01

11.12

Einar Bråthen, Holmestrand
Einar Bråten startet å kjøre lastebil i 1966. Da var han atten år gammel og begynte å kjøre Volvo Bamse for sin mor 
som var i lastebilbransjen. I 1969 kjøpte Einar en Scania Vabis L55 og en hjullaster, samtidig som han meldt seg inn 
i NLF. Videre dannet han aksjeselskap i 1989 og har for det meste kjørt nasjonalt, og selskapet hadde på det meste 
12 biler. Einar har også vært lokalleder i Holmestrand og Omegn Lastebilforening i flere år og har sittet en periode i 

fylkesstyret NLF Vestfold. På fritiden er han og ofte ute og kjører veteranbil, en snerten MG roaster cab 1964 modell. Bedriften ble 
solgt til en kollega i 2015. Tilsammen har Einar hatt 54 Scaniaer, ti Volvoer og tre Mercedeser.

Tor Gabrielsen, Kvaløysletta
Tor Gabrielsen startet å kjøre lastebil på 60-takket. Det han har drevet med er massetransport og termotransport. 
Firmaet har tre biler. I dag er Tor pensjonert og nyter pensjonstilværelsen med båt og hytteliv. 

Tom Erik Lystad – Lysaker
Tom Erik Lystad startet å kjøre lastebil i 1993 og har i dag 21 biler og driver for det meste med tankbiltransport. Merkene varierer og 
har mange ulike typer i sin bilpark. Tom Erik har sittet i lokalstyret til Asker og Bærum som revisor. Når han ikke kjører lastebil, kjører 
han redningsskøyte som er stasjonert på Lysaker. 



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,-



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
6: Odd-Erik Grønning 91 69 99 20 oeg@kystbudet.no

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
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 / Faks: 51 70 91 01

Kjell Haugland
Styremedlem,  
Region 4

P.R. Lunkan Transport AS
Mobil: 90 54 33 10
E-post: ol@lastebil.no / Faks: 74 16 02 41

Øyvind Lilleby
Styremedlem,  
Region 6

Alv Ervik Transport AS
Telefon: 77 07 71 02 / Mobil: 90 94 14 30
E-post: aer@lastebil.no.no / Faks: 77 07 21 76  

Alv Ervik
Nestleder, 
 Region 7

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 41 485 974 marianne@tstransport.no
      4 Ove Erik Vika SR Group AS 916 65 530 oev@sr-group.no
      5 Jørund Vevle System Trafikk AS 415 39 480 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
Faks: 22 20 56 15
E-post: jkb@lastebil.no 

  ØSTFOLD
Fylkesleder Erik Graarud
Fredrikstad Transportforum AS
Titangaten 7B,  
1630 Gamle Fredrikstad
Telefon: 69 35 72 72
Mobil: 90 97 20 85
Faks: 69 35 72 70
E-post: post@graarud-ftf.no

  OSLO/AKERSHUS
Fylkesleder Nicolai Jakhelln
Jakhelln AS
Jølsenveien 26, 2000 Lillestrøm
Telefon: 63 88 99 30
Mobil: 97 55 58 00
E-post: snj@jakhelln.as

REGION 2
Regionsjef Guttorm Tysnes
Stolvstadvegen 1, 2360 Rudshøgda 
Mobil: 95 77 47 61
E-post: gt@lastebil.no 

  INNLANDET
Fylkesleder Arild Olsbakk 
Tlf: 62463215
Mobil: 91342604
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
Søre Brurås 3, 5131 Nyborg
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
Faks: 94 76 23 79
E-post: troms@lastebil.no

Rådgiver Frank Lauritz Jensen
Stordalsveien 8, 8011 Bodø
Mobil: 91 63 12 54
Faks: 75 40 25 01
E-post:flj@lastebil.no 

  NORDLAND
Fylkessleder Einar Endresen
Aksel Endresen Transport
Havnegt. 14, 8430 Myre
Telefon: 76 13 36 26
Mobil: 41 62 62 19
Faks: 76 13 45 32
E-post:  
einar@endresentransport.no

  TROMS
Fylkesleder Alf Erik Eliassen
Mobil: 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

66 NLF-MAGASINET 2022 • NR 8



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 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 siden 1974
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I samarbeid med:

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

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

din er laget av noen som virkelig kjenner din hverdag.

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

– sjåførene og transportørene. 

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


