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Kjørebriller for
yrkessjåføren!
Mindre reflekser
Bedre kontrast
Glassene skifter farge
etter lysforhold

Uten briller – reflekser
i frontruta

RABATTKUPONG KR 500,Klipp ut og ta med denne slippen så får du hele 500,- i rabatt på din kjørebrille!
Kan ikke kombineres med andre konsepter og tilbud. Gjelder ved kjøp av komplett brille. Gyldig ut 2015.

Kjørebriller med fargeskiftende og polariserte glass
AKERSHUS Bekkestua Optikk AS, c)optikk Eidsvoll, c)optikk Jessheim AS, c)optikk Skårer, Liens Optiske AS, Sandvika, SmartLook Optikk AS, Sørumsand, Sundet Optikk A/S, Eidsvoll AUST-AGDER Evje Optikk, Grimstad Optikk BUSKERUD Hokksund Optiske A/S, Lierbyen Optikk as, Optiker Else Morseth AS, Hvittingfoss, Synsenteret Drammen AS HEDMARK Brillehuset Løten AS, Carisma Optikk Elverum AS, Carisma Optikk Grue AS, Carisma Optikk Solør AS, Carisma Optikk Trysil AS, Rena Optiske, Skarnes Optiske AS, Tynset
Optiske AS, HORDALAND Bergen Optikk Sletten Senter, Kleppestø Optikk AS, Optikus Krohn Bystasjonen AS, Bergen, Synsenteret Voss A/S, Øyeoptikk Teigland, Bergen Sentrum, Øyeoptikk Teigland, Åsane senter MØRE OG ROMSDAL Brattvåg Synssenter AS,
Brillehjørnet Molde, Havblikk Optikk A/S, Ulsteinvik, Moa Optikk AS, Ålesund, Optikk Volda NORDLAND Din Optiker, Mo i Rana, Salten Synssenter AS, Fauske, Tvedt Optikk AS, Sortland NORD-TRØNDELAG Brillehuset - Rangul, Levanger, Mosand AS, Overhalla
OPPLAND Brillehuset Dokka AS, Dombås Optiske AS, Flækøy Optikk, Vågå og Lom, Rob Optikk, Ringebu, Storgata Optiske A/S, Jevnaker OSLO c)optikk Krogh, Sentrum, Gregersen Optikk AS, Frogner, Grorud Optik AS, Røa Optikk AS, Ses Optikk AS, Grünerløkka
ROGALAND Brillehjørnet, Egersund, Optikk Og Syn AS, Bryne, Strand Optikk AS, Jørpeland, Synsenteret Stavanger SOGN OG FJORDANE Synsenteret Florø AS, Synsenteret Sør AS, Førde SØR-TRØNDELAG Heimdal Optikk AS, Koren Optikk AS, Rissa,
Koren Optikk Trondheim AS, Skogstad Ur & Optikk, Brekstad og Åfjord TELEMARK Lorgnetten Briller og Kontaktlinser as, Skien, Optiker Vestøl AS, Kragerø VEST-AGDER Brilleoptikk AS, Vågsbygd, Kvinesdal Optikk A/S, Mandal Optikk as, Tid & Syn AS, Vennesla
VESTFOLD Hitz Optikk, Larvik, Holmestrand Optikk AS, Optiker Rønning AS, Horten, Tønsberg Optiske A/S ØSTFOLD Rakkestad Optikk AS
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Fungerende vegdirektør
Lars Aksnes slår fast at det er
behov for 1000 milliarder kroner
for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på våre riksveier
og ruste dem opp til en god
standard. Rådgivende ingeniørers
forening, RIF, utga samtidig
en rapport som slår fast at vi
trenger 2 600 milliarder kroner
for å ta igjen etterslepet på
vedlikeholdet på offentlig
infrastruktur.

OM Å SMELTE
ET ISFJELL...
Vi kan nesten ikke tro hva vi leser. 3 000 milliarder kroner
tilsvarer nesten verdien av halve oljefondet. Et oljefond som
ved et internasjonalt børskrakk kan forsvinne nærmest over
natta. Bedre bevis på at forskjellige generasjoner politikere
har sørget for å spare oss til fant er det vel ikke mulig å få.

S

elv har vi holdt foredrag over hele landet, med offentlige rapporter som
kilder, der vi har fastslått at etterslepet på våre riks- og fylkesveier er ca. 100
milliarder kroner. Et formidabelt beløp, som mange mener er overdrevet. Så
viser det seg i praksis at vi har «bommet» med 2900 milliarder kroner!
Man bør merke seg at disse tallene er beregnet før en forventet befolkningsvekst
i landet vårt på en million mennesker de neste 15 årene. To hundre tusen nye
innbyggere vil bosette seg bare i Oslo. Hva denne enorme befolkningsveksten vil
kreve av ressurser tør vi ikke tenke på engang.
Behovet for opprusting er nesten uoverkommelig. Det er virkelig et isfjell som
ingen har forsøkt å smelte ennå. Politikerne og myndighetene vet ikke helt hvordan de skal begynne. I mellomtiden vokser isfjellet seg enda større.
Vår påstand er det logiske. Skal vi få til noe må det være med et ekstraordinært
krafttak. Det nytter ikke å skvette litt vann her og der på et isfjell. Det blir ikke
mindre av den grunn. Vi må ta i bruk ekstraordinære strategier. Her må det
bokstavelig talt tung skyts til. Vi anbefaler dynamitt - i epokegjørende store
mengder.
Det hjelper ikke å legge ned en bomstasjon eller to her, Solvik-Olsen. Det
hjelper ikke å stoppe veksten i etterslepet heller. Her må du og regjeringen trå til.
Landets sparekapital, oljefondet, må tas i bruk. Deler av det må brukes i et
historisk ekstraordinært løft for å få landet vårt på fote igjen. Flytt penga fra
aksjer med dårlig avkastning til norsk infrastruktur og oppnå historisk god
avkastning.
Vi har sjansen nå. Innser ikke politikerne alvoret og iverksetter tiltak vil
isfjellet bare fortsette å vokse. Kommende generasjoner vil i så fall dømme
oss hardt. For ikke å ha innfridd hver generasjons historiske plikt: Å overlate til våre etterkommere «gården» i bedre stand enn da vi selv overtok.

Gratulerer med 80-årsdagen!

23. mars 2015 er det 80 år siden en rekke lokale lastebileierforeninger
i Norge slo seg sammen og dannet Norges Lastebileier-Forbund. Vi
startet opp med ca. 500 medlemmer og til sammen rundt 1 000 biler. Nå,
80 år etterpå, har vi ca. 3 000 bedrifter som medlemmer. Disse opererer
rundt 15 000 biler. Det er også 20 år siden vi vedtok å være en selvstendig
arbeidsgiverforening. Fra starten av har vi vært opptatt av struktur og
ryddighet. Vi har kjempet for å få innført løyve for all ervervsmessig biltransport. Den kampen vant vi. Etter dette har vi vunnet mange slag og i
jubileumsåret har vi mer oppmerksomhet, flere venner og større gjennomslagskraft
enn noen gang. Det er grunn til å gratulere oss selv med 80 aktive år i norsk
godstransports tjeneste. Vi har gjort mye, men har ennå mye ugjort. Gratulerer
med dagen, alle venner av NLF!

Fremdeles

SCANIA FEIRER 70 ÅR I NORGE

Før i tiden sa vi at «Scania har kreftene som skal til». Det har vi fortsatt - fra 230 til 730 hestekrefter - samt en
robust organisasjon med servicepunkter som dekker hele Norge. Fokuset på miljø var nok ikke like stort den gang,
men det er utvilsomt høyt prioritert nå. Med Euro6-kravene har transportbransjen tatt et stort steg fremover.

Best ever
Gi Scania muligheten, og vi vil vise deg at vårt produkt og organisasjon er

FØLG OSS PÅ FACEBOOK/NORSKSCANIA #SCANIAFAMILIEN WWW.SCANIA.NO TELEFON 05464

Har du tips
til redaksjonen?
Send oss en e-post:
tb@lastebil.no
so@lastebil.no

TEST: Dette bildet er fra 2009 da Google startet
testing med selvkjørende biler på veiene i California
med denne ombygde Toyota Prius-en. Foto: Google

AKTUELT
Én førerløs bil kan erstatte 14 vanlige biler
Men da må vi finne oss i samkjøring.
Dersom de 136 000 personbilene som i dag benyttes til pendling i Stockholmsområdet ble erstattet av
førerløse biler, ville det holdt med 9 700 kjøretøy. Det er konklusjonen i en masteroppgave fra det
tekniske universitetet KTH i Stockholm.(tu.no)

FRIST: Linda H. Hofstad,

Strammer
kommunenes
handlingsrom
Leder for transportkomiteen på Stortinget, Linda H.
Helleland (H) vil gi kommunene en tidsfrist på å
behandle vegsaker.
VEG, IKKE
– Hvis de bruker for lang
PRAT: Knut
Bakken. Foto:
tid må staten gå inn og ta et
Stig Odenrud
overordnet ansvar, sier hun
uten å konkretisere hvor lang tid hun vil gi
kommunene.
– Jeg er helt sikker på at statsrådene
Ketil Solvik-Olsen og Jan Tore Sanner finner
ut av dette, forklarer hun.
Det sa hun på et møte arrangert av Modum
Høyre, og fikk full støtte fra NLFs Audun
Tandberg og Knut Bakken.
– Det blir ikke bygd noen veger mens kommunene sitter i møter. Lytt til Statens vegvesen og la dem ta styringen, sa Bakken.
– Gi kommunene en frist på seks måneder,
sa Tandberg.
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Litt flere biler
Ved utgangen av februar i år var det registrert 41 266 lastbiler i Danmark.
Sammenlignet med utgangen av februar i fjor er det en vekst på 0,3 prosent.
(transportnyhederne.dk)

Ny bru neste år

Satser i Portugal

Til sommeren starter byggingen av ny
bru på E14 over Forra i Stjørdal.
I løpet av mars blir oppdraget utlyst.
Anleggsarbeidet starter i sommer, og i
løpet av høsten 2016 åpner den nye brua
for trafikk.
Nybrua blir 75 meter lang, har to felt
og skal bygges som en nettverksbue i
stål og dekke i armert betong.

Det danske transport- og shippingkonsernet Blue Water har utvidet sine internasjonale aktiviteter og nettverk med
et nytt kontor i den portugisiske hovedstaden Lisboa.
Kontoret åpnet 1. mars og vil primært
fokusere på General Cargo-transport og
løsninger til olje- og gassektoren (transportnyederne.dk)
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2015

E
J
N
A
KAMP
Rundsling/
båndstropp

Congrip
Universalankerhode

1-2-3-4-part
Løfteredskap

Fatløfter Trommelløfter

Kampanje
fra 16. mars
til 30. juni

Gravemaskinkrok

Surrekjetting
Lebus
kjettingstrammer

bestill@kjetting.no
www.flom.no, t: 35968790
lik oss på facebook
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Scania suser videre
Scanias «knock-out» fra januar fortsetter i februar og de
øker forspranget til Volvo med ytterligere to prosent.

Volvo har en salgssvikt i januar og februar på 25 prosent sammenlignet med
fjoråret. Mercedes-Benz ligger stille på en klar tredjeplass med en markedsandel
på 14 prosent. De tre toppmerkene er foretrukket av nesten åtte av ti kjøpere.

På registreringsstatistikken fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) oppnår Scania
en markedsandel på 35 prosent ved utgangen av februar. Det er 12 prosent bedre enn
samme tid i fjor, og innebærer et økt salg på 81 nye lastebiler. Det betyr at de i snitt har
solgt én ny bil mer per dag i år enn samme tid i fjor.

Til sammen har alle merkene solgt 57 færre lastebiler i januar og februar i år,
sammenlignet med de to første månedene i 2014. Det gir en svikt på sju prosent i
totalmarkedet.

LASTEBILER
Per februar 2014
Per februar 2015
Merke/Modell			

Endring
2014 - 2015

Ant

%

Ant

%

1. Scania

185

23

266

35

44		

2. Volvo

273

33

205

27

-25		

3. Mercedes-Benz

112

14

107

14

-5		

86

11

36

5

-58		

4. MAN
5. Renault

%

8

1

32

4

300		

6. DAF

22

3

27

4

23		

7. Iveco

38

5

22

3

-42		

8. Hymer

4

1

9

1

125		

9. Carthago

9

1

8

1

-11		

10. Ukjent/ikke oppgitt			

7

1			

TOTALT

822

100

765

100

-7

Kilde: OFV

TOPPER: Scania styrker posisjonen i et sviktende marked. Foto: Scania

Økt varebilsalg
Salget av varebiler har ikke akkurat eksplodert, men
salget i år er hele 14 prosent høyere enn i 2014.
I januar og februar i fjor ble det registrert 4 147 nye vare- og kombibiler under
3,5 tonn. I år er tilsvarende tall 4 736, en økning på 589 biler.
Av de store merkene er det fortsatt Ford som forsyner seg hardest i klassen,

sammenlignet med 2014. Ford har nesten doblet salget siden i fjor. Det går
hardest utover den suverene markedslederen Volkswagen, men nesten alle de
andre merkene får også svi.
Mitsubishi er et unntak og har nok hyggelige dager. Selv om en åttende plass
på listen tilsier at de er små i sammenhengen, så har de solgt 2,5 ganger så
mange biler i år som i fjor.
VARE/KOMBI < 3.5t
Per februar 2014
Per februar 2015
Merke/Modell			
Ant

%

Ant

%

%

1 581

38

1 572

33

-1

2. Ford

436

11

813

17

87

3. Peugeot

397

10

390

8

-2

4. Mercedes-Benz

409

10

356

8

-13

5. Toyota

336

8

347

7

3

6. Citroen

295

7

287

6

-3

7. Opel

122

3

180

4

48

8. Mitsubishi

48

1

127

3

165

9. Fiat

99

2

105

2

6

1. Volkswagen

10. Nissan
TOTALT
ØKER MEST: Mitsubishi har den største prosentvise økningen hittil i år. Foto: Mitsubishi
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Endring
2014 - 2015

KILDE: OFV

98

2

101

2

3

4 147

100

4 736

100

14
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Volmax til topps

Volmax er kåret til «Årets Vestfoldbedrift 2014».
De vant prisen i konkurranse med Seagull Maritime
AS og Pilot Flyskole AS.
Prisen deles ut av NHO Vestfold og tildeles en bedrift for å påskjønne
særlig betydningsfull innsats som skal
• ha utmerket seg på en positiv måte
• ha skapt økt interesse for egen bedrift og/eller bransje
• være basert på nyskapning og ha en fremtidsrettet og ny måte å tenke på
–Når du driver med lastebiler og busser er det ikke ofte du får heder
og ære. Det betyr mye for oss at vi blir sett, forklarer Grant Larsen,
administrerende direktør i Volmax rett etter at selskapet vant kåringen.
Volmax er en av fem forhandlere i Norge av Volvo Lastebiler og Renault
nyttekjøretøy over 3,5 tonn og har sitt hovedkontor i Vestfold. Selskapet har verksteder og salgsavdelinger i Telemark, Buskerud, Hedmark,
Østfold, i tillegg til Vestfold.

FIKK PRIS: Administrerende direktør Grant Larsen i Volmax (f.v.), Ordfører Rune
Høiseth i Larvik Kommune og daglig leder Marit Sagen Gokstad i Sandefjord
Næringsforening. Foto: Tor Martin Aabol

Sprit i tanken
Stena Line er i gang med å bygge om
fergen Stena Germanica som seiler mellom Göteborg og Kiel til å kunne seile på
sprit - metanol. Ombygningen skal skje
på Remontova-verftet i Gdansk i Polen.
(transportnyhederne.dk)

Mer steinsprut
på veiene
Mars og april er de månedene hvor
flest får frontrutene sine ødelagt.
Ifølge forsikringsselskapet If er det godt over 225
000 glasskader på norske biler hvert år. For ti år
siden lå skadetallet 100 000 lavere viser statistikk fra Finans Norge
– Det er vanskelig å peke på én enkeltårsak til at
flere rammes av steinsprut, men økt bruk av grus
på veiene er en del av grunnen, sier kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i If.
– Grusen er selvfølgelig viktig for å sikre veigrep
om vinteren, men når våren kommer gir strøingen
en uønsket bieffekt hvis grusen får ligge løs på
bare veier, sier Clementz.

KOMMER: Den Nye Mustang-modellen vil være tilgjengelig i over 100 land. De første bilene kommer til Norge
sensommer 2015. Foto: Ford Motor Company

Nye Mustang skapte stormløp
500 000 personer lagde sin egen bil på internett.
Potensielle kunder strømmet til Fords nettsteder for virtuelt å designe, spesifisere og sette
pris. I løpet av den første uken ble det «bygd» flere Mustang-modeller enn noe annet Fordkjøretøy. Ford Mustang-nettstedene, hadde over 1,1 millioner besøk fra midten av januar til
midten av februar.

HØYSESONG: Robin Hansson i Hurtigruta reparerer
småskader i frontruter så rutene ikke skal bli mer
ødelagt og sprekke. Foto: If
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Har du lyst på jobb i Brüssel?
Nordic Logistics Association (NLA) søker praktikant til kontoret i Brussel fra 1. september 2015 til januar 2016, med mulighet for forlengelse. NLA er en
bransjeorganisasjon for transport og logistikk som representerer organisasjoner i Sverige
(Sverige Åkeriföretag, SÅ),
Norge (Norges Lastebileier-Forbund, NLF) og Danmark (Dansk
Transport og logistikk, DTL).

Kontoret arbeider for medlemmenes interesser i politiske spørsmål lokalt, nasjonalt og i
EU, og ivaretar medlemmenes interesser i alle typer spørsmål fra regulatoriske forhold til konkrete problemer i bedriftene.
Den som blir ansatt må ha god
kjennskap til EU-systemet, ønske
å få praktisk erfaring med europeisk arbeid, være interessert i politiske saker/sosiale problemstillinger på

nasjonalt og europeisk nivå, ha en bachelorgrad og arbeide med en mastergrad og snakke
og skrive engelsk flytende og helst beherske et
annet EU-språk.
Hvis du ønsker mer informasjon om stillingen,
kontakt adm. direktør Søren Hyldstrup Larsen,
tlf: +32 4 9591 2308 eller e-post: shl@nla.eu
Se hele utlysningen på lastebil.no
– stilling ledig. Søknadsfrist: 3. april.

TKH FORTSETTER OPPKJØPENE
Transportkompetanse
Haugesund (TKH) har sikret seg
halvparten av aksjene i Halaas
Trafikkskole (HT) i Kristiansund.
I desember i fjor kjøpte TKH halvparten
av Tungbilskolen i Drammen.
Både TKH og TH driver blant annet
med førerkortopplæring og etterutdanning av sjåfører på tungbil. Bakgrunnen
for samarbeidet er en del av TKHs strategi med nasjonal satsning på førerkort.
Trond Fjellgård Rasmussen, som er
eier av Halaas Trafikkskole, skal fortsatt
være aktivt med i driften av skolen. Skolen fortsetter driften under samme navn,
og skal drive med de samme tjenestene
som tidligere.
– For oss er dette et viktig strategisk
valg som sikrer skolen og som gjør den til
den fremste kompetanseleverandøren til
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SOM FØR: Oppkjøpet påvirker ikke driften av Halaas.

Foto: Halaas Trafikkskole

EKSPANDERER: Svein Ove Vetrhus. Foto: Stig Odenrud

For TKH har det vært viktig å
styrke sin posisjon
Svein Ove Vetrhus

gods- og anleggsbransjen på Nordmøre.
I tillegg videreføres lokal kursvirksomhet med en tydelig nærhet til
bransjen, sier Fjellgård Rasmussen.
– For TKH har det vært viktig å styrke
sin posisjon i et område hvor Halaas
Trafikkskole har levert førsteklasses tilbud og kursvirksomhet. Dette gjør at vi
forsterker vår ledende posisjon som kompetanseleverandør til norsk transport-,
entreprenør- og logistikkbedrifter, sier
daglig leder Svein Ove Vetrhus i TKH.
Norges Lastebileier-Forbund har 12,5
prosent av aksjene i TKH.

Nye Atego – en ny standard innen distribusjon
Gjør hverdagen mer behagelig og mer lønnsom. Nye Atego. Med sine mange forbedrede detaljer, er den nå enda mer
økonomisk og komfortabel, som betyr mer fornøyde sjåfører og mer fornøyde kunder. Atego er kvalitet som lønner seg.
www.mercedes-benz.no

www.facebook.com/mbnorgetrucks

Lønnsom i lengden
For mer informasjon se www.mercedes-benz.no eller kontakt en av våre forhandlere.
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Stortinget vil
skjerpe kontrollen av
utenlandske transportørers momsbetaling.

NÆRMERE ET
«TRANSPORTPOLITI»
Tekst: STIG ODENRUD so@lastebil.no

I en tverrpolitisk og enstemmig innstilling
fra finanskomiteen til Stortinget blir
regjeringen bedt om:
Å legge til rette for at skattemyndighetene intensiverer kontrollen av transportnæringen for å hindre skatteunndragelser, og ytterligere konkurransevridning til fordel for utenlandske transportører.
Stortinget er også positiv til et formalisert samarbeid mellom en rekke offentlige
etater, noe NLF tolker som ja
til «Transportpoliti».
FORSLAGSSTILLERNE: Sverre Myrli (Ap), Kjell-Idar
Juvik (Ap), Janne Sjelmo Nordås (Sp) og Per Olaf
Lundteigen (Sp). Foto: Stortinget/Terje Heiestad

DETTE ER FORSLAGET TIL VEDTAK:
• Stortinget ber regjeringen på egnet måte
legge til rette for at alle selskaper som
driver transportvirksomhet i Norge, svarer
merverdiavgift til den norske staten etter
norske regler
• Stortinget ber regjeringen på egnet måte
legge til rette for at skattemyndighetene
intensiverer kontrollen med transportnæringen for å hindre skatteunndragelser
og ytterligere konkurransevridning til
fordel for utenlandske transportører
• Stortinget ber regjeringen på egnet måte
kartlegge omfanget av kabotasje i det
norske transportmarkedet
VEDTAR: Stortinget
sørger for at regjeringen setter større
trykk. Foto: Stig
Odenrud
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– Vi er svært glad for at en enstemmig
komité har sluttet seg til forslaget fra
Arbeiderpartiet og Senterpartiet om å
be regjeringen kartlegge omfanget av
kabotasje i det norske transportportmarkedet, sier Mo.

Kabotasjeregister

– Dette er vanskelig, men helt nødvendig. NLF har tatt til orde for å innføre et
kabotasjeregister, der transportkjøper
blir pålagt å registrere sitt
oppdrag i et nasjonalt register.
– Dette kommer, etter vår
Unndragelser og juks
mening, ikke i strid med
Administrerende direktør i
EØS-reglene om hva slags
Norges Lastebileier-Forbund,
dokumentasjon vi kan kreve
Geir A. Mo, tror også at skatteav de som utfører selve transog avgiftsunndragelser er langt
porten. Vi håper at dette former utbredt enn det man tror.
slaget nå kan følges opp, noe
GODT TILFREDS: Geir A.
– En måte dette fungerer på
det også ble tatt til orde for i
Mo. Foto: Stig Odenrud
i dag er at en utenlandsk aktør
kabotasjeutvalgets rapport,
krever inn moms fra sine norsom ble overlevert samferdske kunder. Denne momsen betales aldri selsministeren i fjor, sier NLF-direkinn til staten, mens den norske kunden får tøren.
fradrag for den. Resultatet er uansett at
staten taper skatteinntekter, og at den se- Formalisert samarbeid
riøse delen av transportbransjen taper i Stortinget ber også om at Finansdepardenne konkurransen.
tementet intensiverer kontrollvirksom– Det må være åpenbart for alle at heten, og ber samtidig om at det ses på
de som kan operere med en 25 prosents verdien av et formalisert samarbeid med
«kabotasje-rabattsats» kan konkurrere ut øvrige etater som toll og avgift, politi,
hvem som helst, slår Mo fast.
Statens vegvesen og Arbeidstilsynet.
NLF mener også at det er grunn til å tro
– Dette er fullt i tråd med NLFs
at oppdrag kamufleres som internasjonal unike forslag om å innføre et «Trantransport for å unngå norsk moms.
sportpoliti». Vi kan trygt konstatere at
etableringen av et slikt nytt organ er
NLF-skolen virker
realistisk, sier Mo.
NLF har over tid lagt ned en stor innsats
for å heve kunnskaps- og informasjons- Fire bak forslaget
nivået i transportbransjen overfor myndig- Det er Sverre Myrli (Ap), Kjell-Idar
heter og politikere. At Stortinget nå ber Juvik (Ap), Per Olaf Lundteigen (Sp) og
regjeringen sørge for at utenlandske Janne Sjelmo Nordås (Sp) som fremmet
selskaper, som driver transport i Norge, saken som et såkalt representantforslag i
betaler moms etter norske regler og at finanskomiteen. Med full støtte går
kontrollen skal intensiveres, betyr at Stor- saken videre til Stortinget for slutttinget forstår den utfordringen norske behandling. Den foreløpige behandtransportører står ovenfor.
lingsdatoen er satt til 26. mars.

BPW
Vi tenker transport

Oslo: 23 43 43 00 • Larvik: 33 18 70 08 • Trondheim: 72 89 40 50 • Tromsø: 77 67 13 74

Vi leverer AdBlue i bulk over hele landet
– til dine egne tanker eller IBC’er
®

•
•
•
•

Dedikerte biler for transport av AdBlue®
Bilens leveringsutstyr er godkjent av
Justervesenet for kjøp og salg
Leveringsseddel sendes deg på mail i
det øyeblikket leveransen er foretatt
Faktura som pdf fil på mail

Vi leverer også Air1® (AdBlue®) i følgende emballasje:
•
10 liter kanner, 200 liter fat og 1.000 liter IBC
•
Vi leier gjerne ut en tank til deg, 5.000 eller 9.000 liter.
Ønsker du et godt tilbud, ta kontakt med Edgar Borge, tlf.: 404 65 722.
E-post: edgar.borge@yara.com, www.air1.info eller www.yara.com
Vær sikker på kvaliteten når du kjøper AdBlue®, dette er svært viktig! Produksjonen og transporten av Air1® i Norge er godkjent av VDA Qualification process.

Air1® er et registrert varemerke som tilhører Yara International ASA. AdBlue® er et registrert varemerke som tilhører VDA (Verband der Automobileindustrie e.V)
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Minstelønn:

FRANKRIKE
FØLGER TYSKLAND

TYNGDE BAK KRAVENE: Frankrike og Tyskland veier tungt i EU. Til sammen har de nesten 150 millioner innbyggere, noe som utgjør 30 prosent av befolkningen i EU. Foto: Colourbox

Like vilkår

Frankrike gjør som Tyskland.
De krever minstelønn som
omfatter både kabotasje og
internasjonale transporter
til og fra landet.

For det er ingen tvil om at det er nettopp
EU-kommisjonen som har ansvar for å
sørge for felles og like konkurransevilkår.
– Det vi ser nå, i Europa, men også
i Norge, er en frustrasjon over kommisjonens manglende handlingskraft. Det
er ikke ideelt at vi har en slik situasjon,
men det er et uttrykk for at alt ikke er
som det skal, sier Mo.
– De ulovligheter vi ser mer og mer av
på veiene har fått utvikle seg i alt for
lang tid. Utviklingen går i feil retning
og myndighetene både nasjonalt og i
Europa må slutte å sitte med hendene i
fanget, poengterer NLF- sjefen.

Tekst og foto: STIG ODENRUD so@lastebil.no

Det er den siste utviklingen og opptrappingen i kampen mot sosial dumping i
Europa.

Må unngå «Wild-west»

Direktør Erik Østergaard hos Dansk
Transport og Logistik (DTL) mener at
tyskerne har lagt premissene for at dette
skjer.
– Vi ser at flere og flere europeiske
land gjør sitt ytterste for å møte sosial
dumping. Det forstår jeg veldig godt,
sier DTL-direktøren.
Han får full støtte fra sin norske
kollega, administrerende direktør Geir
A. Mo i NLF.
Hvis EU finner fornuftige måter å
regulere det europeiske transportmarkedet på blir det fort helt uholdbare tilstander», sier Geir A. Mo
14
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Opptrapping nødvendig
STØTTER: Erik Østergaard. Foto: Marie Gjedsted

ALVOR: Geir A. Mo.
Foto: NLF

Han er krystallklar på at det er behov for
en opptrapping i kampen mot sosial
dumping med underbetalt og utnyttet
arbeidskraft fra Øst-Europa.
– Vi kan bare håpe at den franske
holdningen setter fart i EU-byråkratene
slik at kommisjonen snart skjønner
alvoret. Vi trenger det hvis det skal være
mulig å håndtere godstrafikken på en
sikker måte, og ikke minst sørge for
levelige betingelser for norske seriøse
transportører, sier Geir A. Mo.

Vi finansierer NLFs medlemmer!
Nordea er NLFs utvalgte finansieringspartner. Siden startet
av samarbeidet har vi finansiert over 2000 NLF-avtaler og har
mange fornøyde kunder.

Som NLF-medlem får du:
• Fast kontaktperson med lang
bransjeerfaring
• Prioritert behandling
• Gunstige betingelser, blant annet
lavere termingebyr
• Leasing eller lån - valget er ditt!

Kontakt din lokale NLF-ekspert for mer informasjon.
Region

Kontaktperson

Telefon

e-post

Oslo og Akershus

Trond Olsen

41 43 20 08

trond.olsen@nordeafinans.no

Østfold

Christin Enghaug

46 95 00 16

christin.enghaug@nordeafinans.no

Hedmark og Oppland

Kari Fritzvold Malones

91 63 10 95

kari.f.malones@nordeafinans.no

Buskerud, Vestfold og Telemark

Bård Røed Larsen

92 22 77 84

bard.roed.larsen@nordeafinans.no

Sørlandet

Preben Lønn

91 56 09 66

preben.lonn@nordeafinans.no

Rogaland

Jan-Erik Sliper

90 25 58 99

jan.erik.sliper@nordea.no

Hordaland, Sogn og Fjordane Sør

Gilbert Totland

92 89 68 65

gilbert.totland@nordeafinans.no

Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane Nord

Svein Helge Rafteseth

41 67 50 52

svein.helge.rafteseth@nordeafinans.no

Trøndelag

Tor Taksgaard

41 44 93 77

tor.taksgaard@nordeafinans.no

Trøndelag

Knut Byrkjeland

97 06 69 97

knut.byrkjeland@nordeafinans.no

Nord-Norge

Gunnar Carlsen

99 35 93 35

gunnar.carlsen@nordeafinans.no

Nord-Norge

Børge Klæboe

91 16 56 08

borge.klaboe@nordeafinans.no

nordeafinans.no

TEMA
ALTERNATIVENE
Konsept 1
Forbedret fergeforbindelse

Viser potensialet ved fortsatt fergeforbindelse mellom Horten og Moss. Sambandet er
døgnåpent og trafikkeres med sju ferjer som
tar minst 250 personbiler, og 30 minutters
overfart og med 12 minutters frekvens.
I tillegg inngår utbygging av rv. 19 som
anbefalt i KVU for hovedvegsystemet i
Moss og Rygge.
Kostnadsanslag: 1,5 milliarder kroner.

Konsept 2
Hurumforbindelsen

Erstatter både Oslofjordtunnelen og fergesambandet Moss–Horten og omfatter blant
annet bru over Drøbaksundet ved Filtvet på
ca. 2,5 kilometer og ca. 18 kilometer undersjøisk tunnel mellom Hurum og E18 ved
Kopstad. Alternativt kan den undersjøiske
tunnelen under Breiangen erstattes av bruer
mellom Hurum og Holmestrand, over
Drammensfjorden og Sandebukta. Konseptet
inneholder også ny trasé for rv. 23 på
ca. 10 kilometer mellom Filtvet og Sætre.
Kostnadsanslag: 30 til 40 milliarder
kroner.

Konsept 3
Bru Moss – Horten

Erstatter fergesambandet Moss–Horten og
utnytter den korteste strekningen over Oslofjorden sør for Hurum. Konseptet omfatter
to nye bruer: ei lang hengebru mellom Horten
og Jeløya og ei bru over Mossesundet.
Alternativt kan brua mellom Horten og Jeløy
bygges som flytebru eller rørbru.
Kostnadsanslag: 30 - 65 milliarder
kroner.

Konsept 4
Tunnel Moss – Horten

Erstatter fergesambandet Moss–Horten og
gir omtrent same reisetid som K3 mellom E6
og E18 over fjorden. I konseptet inngår en
undersjøisk tunnel på 16 kilometer mellom
Jeløya og Skoppum, i tillegg til ny bru over
Mossesundet. Kryssene med E18 og E6 er
også her lagt til Undrumsdal og Mosseporten.
Kostnadsanslag: 15 – 25 milliarder
kroner.
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OSLOFJORDBARRIEREN
Høringsfristen for de nye
traseene over og under Oslofjorden er utløpt.

Tekst: TORE BENDIKSEN tb@lastebil.no

Det er stille i Drøbaksundet og opprørt
hav mellom Horten og Moss. Fylkene
vil gjerne bli kvitt tungtransporten.
Likevel får ikke brualternativene, som
er best egnet for tyngre kjøretøy, gjennomslag i høringssvarene.

Politisk uenighet

I Østfold står Senterpartiets fylkesmann
Anne Enger bak roret og vil beholde
vannveien mellom Moss og Horten. På
Vestfoldsiden av fjorden er det Høyres
Erling Lae som sitter bak rattet og

ANNE ENGER: Vil ha tog
og beholde ferge.

ERLING LAE: Vil ha vei.

ønsker asfalt for bilistene og tungtransporten. I Østfold ser de ingen grunn til
at ikke fergen skal fortsette å seile når
den tross alt har gjort det i 400 år; dessuten må det tas miljøhensyn. Dette gjelder blant annet for naturområdene rundt
Jeløy, samt at Østfold generelt ikke ønsker økt trafikk. Elektriske ferger og
togforbindelse over til Hurum er løsningen. På Vestfoldsiden mener de at en

Dette sier forbundsstyret om
en ny kryssing av Oslofjorden:

Rykende uenige om veien
Senterpartiet vil ha tog
Bru i indre Oslofjord
vekst, og den vil også knytte Vestfold,
Telemark og deler av Buskerud nærmere til kontinent, sier Lae til Aftenposten.

Politisk enighet

INGEN AVGJØRELSER: Ikke uventet har Østfold og
Vestfold fylker motsatt syn på spørsmålet om det skal
lages bru, tunell eller fortsatt være fergedrift over
Oslofjorden. Kart: Statens vegvesen

fast veiforbindelse vil tjene regionen,
men det tas ikke standpunkt til bru eller
tunnel. En fast forbindelse vil gi positiv

Fylkene Oslo/Akershus og Buskerud,
representert ved henholdsvis Valgerd
Svarstad Haugland (KrF) og Helen
Bjørnøy (SV) uttaler seg naturlig nok
ikke om forbindelsen Moss – Horten,
men derimot om en ny forbindelse nord
for Drøbaksundet ved Håøya i indre
Oslofjord. Ingen av fylkene vil ha
bruforbindelse. Valget faller på tunnel,
fordi dette vil være mest hensiktsmessig
for miljøet. Et nytt tunnelløp er dessuten allerede vedtatt i reguleringsplaner
for både Frogn på Akershussiden og
Hurum i Buskerud.

• Ny fast fjordkryssing må gå så lang syd
som mulig, dvs. av de fremlagte alternativene velges Moss og Horten. Denne
traseen er best både for regional utvikling og sammenknytning av byene, og
vil betjene langtransporten mellom
Sør- og Vestlandet mot Sverige og
kontinentet på en god måte.
• Det må velges en bruløsning fordi den
er best mht. trafikksikkerhet inkl.
brannsikkerhet, miljøpåvirkning,
regularitet og fremkommelighet og
driftsøkonomi.
• Fergetilbudet Moss-Horten må
forbedres mht. kapasitet, frekvens og
driftsdøgn inntil ny bruforbindelse er
etablert.
• Gjennomkjøringsvegene i begge byene
må kraftig forbedres så snart som
mulig. En tunelløsning mellom E6 og
fergeleiet må etableres i Moss.

Dette sier forbundsstyret om
løsning for riksveg 23:
• Det må velges en bruløsning fordi den
er best mht. trafikksikkerhet inkl.
brannsikkerhet, miljøpåvirkning,
regularitet og fremkommelighet og
driftsøkonomi.
• Oppgradering av resterende rv. 23 mot
E18 i Lier/Drammen må forseres slik at
standarden blir tilfredsstillende mht.
trafikksikkerhet, kurvatur, stigning,
fremkommelighet og hastighet.
• En bruforbindelse ved Drøbak må ses
som en del av en Ring 4 rundt Oslo for
å avlaste gjennomgangstrafikken
gjennom Oslo på E 18.
• En bruforbindelse vil i tillegg korte inn
dagens rv. 23 med seks km mellom
Drammen og Vassum/E6.

KONSEPTVALGUTREDNING (KVU) FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN
Utredningen er bestilt av Samferdselsdepartementet og skal vurdere prinsipielle
løsninger for utvikling av transporttilbudet
over fjorden. Prosjektet skal også utrede
om ei bru for riksveg 23 over Oslofjorden
kan være en bedre løsning enn nytt
tunnelløp.

Mål: «Å redusere ulempene knyttet til Oslofjorden som trafikal barriere, spesielt for godsog næringstransport. Skape et miljøvennlig og
effektivt transportsystem med forutsigbar
reisetid, som ivaretar næringslivets behov, og
som knytter bolig- og arbeidsmarkedet på hver
side av Oslofjorden tettere sammen».

Berørte kommuner: Horten,
Re, Tønsberg, Moss, Rygge, Hurum, Røyken,
Svelvik, Sande, Frogn og Vestby.
Berørte fylker: Akershus,
Buskerud, Vestfold og Østfold.
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TEMA

TOLØPSTUNNEL: Oslofjordtunnelen ble prosjektert med to
separate løp, men bygget som ett-løps. 15 år etter åpningen
er et nytt løp under prosjektering. Foto: Stig Odenrud.

STENGT

Motortrøbbel og mistet last gjør at Oslofjordtunnelen
må stenges nesten hver dag.

300

Tekst: STIG ODENRUD so@lastebil.no

Av de 300 gangene Oslofjordtunnelen er stengt per år skyldes
bare 30 av dem planlagt vedlikehold. Er du riktig uheldig
kan ventetiden være mellom
én og to timer før det er ryddet
opp i problemene. Skulle det
være noen trøst for deg som
nærmer deg pålagt hvil med
stormskritt, så er tunnelen
i gjennomsnitt stengt 30
minutter ved en hendelse.
Alternative veger nå er
fergen mellom Horten og
Moss, eller gjennom Oslo sentrum. Noen
tusen ekstra kjøretøy på disse vegene vil
forsterke de trafikale problemene disse
strekningene allerede har mer enn nok av.

ET
R
Å
I
R
E
G
N
A
G

FAKTA

15 prosent tungt

Oslofjordtunnelen
• Åpnet: 2000
• Lengde: 7306 meter
• Høydemeter: 134 under havet
• Stigning: 7%
• Trafikk: 6827 (2012)
• Sted: Rv 23 Akershus – Buskerud
(Frogn – Hurum)
• Lengste periode stengt
• Korteste periode stengt
• Stengetid i snitt tung bil
• Stengetid i snitt liten bil
• Stengetid i snitt alle kjøretøy
Kilde: Vegtrafikksentralen
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133 minutter
2 minutter
51 minutter
21 minutter
30 minutter

Hvert døgn kjører 7 000 kjøretøy gjennom Oslofjordtunnelen. 15 prosent, eller
cirka 1 050 av disse er tunge kjøretøy. Da
den ble åpnet for 15 år siden hadde mange håpet at tunnelen skulle avlaste sentrumsvegene gjennom hovedstaden for
mye trafikk. Slik ble det ikke. Årsaken er
trolig de mange stengingene, og at riksveg 23 ikke holder er tilfredsstillende
standard.

Mister last

Det som overrasker Kai Gundersen ved
Vegtrafikksentralen (VTS) mest er at
mange bilister mister last på sin ferd
gjennom tunnelen.

«Vogntog fra ØstEuropa skaper mest
problemer blant
tunge kjøretøy»
Kai Gundersen,
Veitrafikksentralen

– Mange er ikke flinke nok til å sikre
last på tilhenger eller biltak. Hver gang
noe skal plukkes opp må vi stenge tunnelen for å unngå ulykker, forteller han og
roser lokale brannmannskaper for den
innsatsen de gjør for å rydde opp når problemene melder seg.
Og er det ikke et uhell, motortrøbbel
eller noen som ikke har surret lasten godt
nok, hender det også noen to-beinte finner det for godt å bruke tunnelen til
«gangveg». Da blir den også stengt.

Sikkerhet

Det er likevel ikke alltid at begge trafikkretninger blir stengt. I gjennomsnitt skjer
det en slik episode minst en gang per
måned. Vogntog skaper mer trøbbel enn
bilister som mister last, og det er ofte fellestrekk på de som får vanskeligheter, og
dermed skaper plunder og heft for andre.
– Det er vogntog fra Øst Europa som
skaper flest problemer blant tunge kjøretøy. De har mindre motorer og kjører ofte
for fort inn i tunnelen. Det fører til varmgang i bremsene, og av og til brann,
forteller VTS-mannen.

VÅR FILOSOFI:

hVER DRÅPE TELLER

Spar inntil 5% drivstoff og få din egen personlige
veileder med den nye Fuel Advice-tjenesten.
Les mer på volvotrucks.com/everydropcounts
Volvo Trucks. Driving Progress

TEMA

30 undersjøiske
tunneler i Norge
Ett-løpstunnel
er farligst
Kalkulert risiko med
døden til følge

GARANTERT KA
Dette sier administrerende direktør i
Norges Lastebileier-Forbund, Geir A.
Mo, til bladet Vegen og vi når de ber om
en kommentar til DSB-rapporten.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
forventer storbrann i en av
Norges undersjøiske tunneler
hvert tiende år.

Liten sannsynlighet

Tekst: TORE BENDIKSEN tb@lastebil.no

DSB har utarbeidet en rapport for risikoanalysen av «Brann i tunnel». Scenarioet tar for seg brann i et vogntog i den
7,3 kilometer lange Oslofjordtunnelen.
Analysen sier at dette sannsynligvis vil
skje i løpet av 200 år, noe som betyr at
en vogntogbrann i realiteten kan skje i
allerede morgen, og at alle samfunnsetater må være forberedt på at dette
både kan og vil skje.
20
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GEIR A. MO: En undersjøisk tunnel er etter min mening
en potensiell brannfelle med uakseptable konsekvenser
som resultat. Foto: NLF

– Denne rapporten bekrefter dessverre vår frykt og vår argumentasjon for å
gå sterkt imot undersjøiske tunneler
generelt, og nytt løp i Oslofjordtunnelen spesielt. Særlig når det kalkuleres
med 10 – 15 dødsfall hvert tiende år i
undersjøiske tunneler.

Det er ett tusen tunneler i Norge, med
en samlet lengde på ett tusen kilometer.
Det er mindre sannsynlig med store
ulykker i tunneler, enn det er på åpen
vei. Det er også mindre sannsynlig at
det blir katastrofale følger i to-løpstunneler enn i ett-løpstunneler. Årsaken er
kjøreretning og at det er enklere fremkommelighet for å utføre redningsoperasjoner i to-løpstunneler (typisk for
byer), men risikoanalysen viser at det er
større sjanse for brann i de undersjøiske
tunnelene. Årsaken til problemene er
utformingen, som ofte setter bremser og
motor på store utfordringer.

Å SPÅ OM FREMTIDEN: Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
forventer storbrann i en av Norges
undersjøiske tunneler hvert tiende år.
Foto: Colourbox

TIPS NÅR DET BRENNER:
• V ed alle typer ulykker og brann
bør brannslukningsapparatet tas
ut av brannskapet. I det øyeblikket
du gjør dette i en tunnel vil alarmen gå og de som har beredskap
vil vite nøyaktig ulykkessted
• Hvis hjullagrene gløder vil det ikke
hjelpe å forsøke å slukke - det er
bedre å komme seg unna
• Det er ikke varmen som dreper,
men røyken
• Ikke forsøk å snu et vogntog i
tunnel
• La nøkkelen stå i tenningen
ALARM: Når du fjerner brannslukningsapparatet fra skapet forteller det øyeblikkelig
om din posisjon. Foto: Tore Bendiksen

TASTROFE
Myndighetene må velge riktig

Undersjøiske tunneler med bratte
opp- og nedstigninger øker risikoen,
fordi det vil gå varmgang i motor og

«Oslofjordtunnelen
er Norges desidert
farligste tunnel»
Aftenposten

bremser. Risikoen øker jo dårligere
og eldre utstyr som brukes, noe som
særlig kan være aktuelt på strekninger med stor tilstedeværelse av utenlandske kjøretøyer, mener NLFsjefen.

Mo mener at DSB-rapporten i
realiteten avgjør valget når det gjelder spørsmålet om å bygge tunneløp
under Oslofjorden. Bru er bedre, mer
tilgjengelig for godstransporten og
ikke minst vesentlig sikrere. Det
gjelder både for Drøbaksundet og
lenger sør mellom Horten og Moss.
– Tunnel kan isolert sett være
rimeligere å bygge i øyeblikket enn
bru, men vi må tenke fremover. Norge har råd til å la være å investere i
prosjekter med så høy risiko som nye
løp under Oslofjorden vil være, sier
Mo.
Det er for øvrig også skremmende, når vi nå vet at risikofaktoren ved
å bygge undersjøiske tunneler er så
høy, at det også satses stort i undersjøiske tunnelprosjekter på Vestlandet, avslutter han.

RISIKOANALYSEN:
Katastrofebrann 1
Brannen i Mont Blanc-tunnelen på grensen
mellom Frankrike og Italia (11,6 km lang)
i 1999 krevde 39 menneskeliv. Et tungt
kjøretøy lastet med mel og margarin tok fyr.
Det tok to dager å få slokket brannen og
tunnelen var stengt i tre år etterpå. Antatt
brannstyrke var over 200 MW.

Katastrofebrann 2
Brannen i St. Gotthard-tunnelen i Sveits
(17 km lang) i oktober 2001 etter kollisjon
mellom to vogntog én km fra den sørlige
tunnelinngangen. Brannen, som krevde
11 menneskeliv og mange flere skadde,
strakk seg over 300 meters lengde og hadde
en maks temperatur på 1 200 grader.
Tunnelen var stengt i to måneder etter
brannen for reparasjon. Antatt brannstyrke
var over 200 MW.
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TEMA

STATENS VEGVESEN OG NLF ANBEFALER:

BRU OVER
OSLOFJORDEN

Ring 4 med bru over fjorden
vil kunne løse trafikkaoset
i Osloregionen.
Tekst og foto: STIG ODENRUD so@lastebil.no

Ei ny bru over Drøbaksundet står helt
øverst på listen til forbundsleder Per
Madsens i Norges Lastebileier-Forbund.
– Vi kan ikke bygge flere tunneler under fjorden, og heller ikke lage et nytt
løp parallelt med den eksisterende
Oslofjordtunnelen, mener Madsen.
Han har ikke noe å si på kapasiteten
til eksisterende tunnel, ikke i teorien i
alle fall.
– I praksis er den altfor bratt, uansett
hvilken vei man kjører. Sju prosent stigning er ikke egnet for tunge kjøretøy,
sier han.
22
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Gjennomgangstrafikken

Hovedstadsområdet vil øke med flere hundretusen innbyggere i løpet av forholdsvis
kort tid. Det vil gjøre presset på dagens
trafikkårer enda større. Ifølge samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er det ikke
mulig å hente ut så mye mer effektivitet i
det kollektive transporttilbudet.

Vi trenger en
statlig plan fort.
Behovet er ekstremt.
Per Madsen, Forbundsleder i NLF
– Det viktigste og første steget vi må ta
er å få all gjennomgangstrafikken vekk fra
Oslo. Vi vil ha en fire-felts bru sør for
Oslo, sier Madsen.

Han peker også på at E134 trolig blir en
av hovedtraseene mellom øst og vest. I tillegg må også en slik løsning ses i sammenheng med ny E16 Sandvika – Ringerike.
– Begge deler vil gjøre at trafikken sør
for Oslo vil øke. Det er galskap å tro at
den økte gjennomgangstrafikken dette
medfører kan kjøre gjennom Oslo, slår
han fast.

Mer folk og gods

Befolkningseksplosjonen, som er i vente i
Osloregionen, fører med seg ytterligere
behov for nyttetransport inn og ut av Oslo.
Prognosene tilsier at varetransporten vil
øke med mellom 50 og 70 prosent.
–Slik det er nå er det ingen alternativer
til hvordan dette skal løses. Alt må fraktes
av lastebiler, sier Per Madsen.

Må tenke stort og overordnet

Forbundslederen savner evnen til å tenke

Vil begrense

IKKE TUNNEL: Per Madsen vil ha bru
over fjorden. Det er nok med én tunnel,
mener han.
BRATT: Oslofjordtunnelen har en stigning på hele sju prosent.

RUNDT OG RUNDT: Fra Drammen og til Oslofjordtunnelen er det
svært mye dårlig veg. Riksveg 23 er smal, har 40-sone og en
rekke trange rundkjøringer.

KØ: Hver morgen står trafikken nærmest stille på E18 inn mot
Oslo. – Dette er både dyrt og forurensende, mener Per Madsen.
Foto: Tore Bendiksen.

Direktør i Jernbaneverket
Elisabeth Enger (bildet) har ledet
utvalget som har utarbeidet
rapporten «Utfordringer for framtidens transportsystem –
Hovedrapport fra analyse- og
strategifasen». Hun mener det
kan være aktuelt å begrense
hvem som får lov å kjøre inn til
byene, slik at nødvendig transport
kommer fram.

ENDRINGER: Et konkret tiltak kan være å heve
prisen for å passere bommene kraftig, særlig i
rushtidene. Direktør i Jernbaneverket, Elisabeth
Enger, åpner også for å kutte privilegiene el-bilistene
har. Foto: Jernbaneverket

Kløfta

overordnet, stort nok, og til å være mer
E6
forutseende.
KART: Slik ser Per Madsen for seg en
Skedsmokorset Kløfta
– Jeg synes vi bør lytte til vegmyndigny hovedkryssing over Oslofjorden. Med
tempo i gjennomføringen bør dette stå
hetene i større grad. Statens vegvesen
E6
klart i 2024, mener forbundslederen i NLF.
Lillestrøm
har gitt sine klare råd og det innebærer
Skedsmokorset
Oslo
Grafikk: Rita Caspersen
Fetsund
blant annet brukryssing over OslofjorØkern
den, sier han.
E6
Lillestrøm
Oslo
– Noen vil lide når nye veger skal bygFetsund
Sandvika
Økern
ges, sånn er det alltid. Det er likevel ofte
E6
Nesoddlurt å bruke linjalprinsippet. Det gir den
tangen
Sandvika
Holmlia
Asker
korteste vegen, og det er vanligvis også
E18
Nesoddden beste løsningen.
tangen
Holmlia
Asker
Fjellstrand
Madsen mener at den planlagte
Lierbyen
E18
såkalte «Vestkorridoren» inn mot Oslo
Fjellstrand
Lierbyen
Fagerstrand
Røyken
på E18 til 40 milliarder kroner bør
Drammen
Fagerstrand
droppes, og heller legge pengene i en
Røyken
Ski
Drammen
Åros
Ring 4 slik at store deler av trafikken
Ski
E6
Åros
kan unngå hovedstaden.
E6
Sætre
Hvis ikke vil køen bare bli flyttet nærSætre
Drøbak
Drøbak
mere Oslo, og problemene bli enda større, sier forbundsleder Per Madsen.
NY BRU
NY BRU RING 4
RING 4 NY TUNELL
NY TUNELL
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Må gjennom hos
kongen først

Hjelper ikke
bilbergerne

Selv om Stortinget har gitt klarsignal til å holde tilbake
kjøretøy er ikke lovendringen gyldig ennå. I siste setning
på protokollen fra behandlingen står det: «Loven gjelder
fra den tid kongen bestemmer». Det betyr at Stortinget
nå sender saken tilbake til regjeringen og samferdselsdepartementet. Først må det utarbeides både en forskrift
og veiledning for å ivareta lovendringene. Når det er
gjort kommer saken opp for Kongen i Statsråd.

Selv om myndigheten til å holde tilbake kjøretøy
skjerpes og utvides, er situasjonen for bilbergerne den
samme. Lovendringen gir ikke dem rett til å «ta arrest»
i kjøretøy som sikkerhet for oppgjør. Det bekrefter
kommunikasjonsavdelingen i Samferdselsdepartementet overfor NLF-Magasinet.
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Stortinget gjorde som NLF ba om:

FÅR LÅSE FAST
KJELTRINGENE
TOK TRE ÅR: Geir A. Mo vet at

lovendringer krever mye arbeid og en
stor porsjon tålmodighet. Nå er han glad
for at NLF er blitt hørt. Foto: NLF

Snart kan myndighetene låse fast kjøretøy og i ytterste konsekvens selge det hvis ikke bøter, gebyrer og skatt blir betalt.
Tekst og foto: STIG ODENRUD so@lastebil.no

Det er klart etter at et enstemmig Storting vedtok endringer i to lovparagrafer
i vegtrafikkloven. Det er paragrafene
som berører «reaksjoner ved overtredelse» de folkevalgte har strammet inn.

NLF har ventet i tre år

Allerede i 2012 tok NLF opp flere problemstillinger knyttet til politiets oppfølging av brudd på vegtrafikklovgivningen med riksadvokaten. NLF mener
at utenlandske og norske sjåfører/transportører blir behandlet forskjellig ved
oppfølgingen av slike overtredelser.
– Det er et faktum at inndrivelsen av
bøter ilagt førere/transportører bosatt
utenfor Norden er langt vanskeligere
enn av bøter ilagt dem som har fast
bopel i Norden. Bøtestraff fullbyrdes
effektivt for norske og nordiske yrkessjåfører, men ikke for de utenlandske,
sier administrerende direktør Geir A.
Mo i NLF som selvfølgelig er glad for at
Stortinget har lyttet til NLF.
– I og med at en stadig større del av
godstransport på veg i Norge utføres
med kjøretøy og førere med adresse
utenfor Norden, har dette påvirket konkurransebildet for norske seriøse aktører
negativt, legger han til
En samlet Transportkomite på Stortinget peker på at tiltakene vil bidra til
økt trafikksikkerhet og likere konkurranse i transportnæringen.

Først lås

Endringene formaliserer retten til å holde tilbake kjøretøy, og gir kontrollmyndighetene rett til å bruk «av innretning

til immobilisering av kjøretøy», slik det
uttrykkes i loven. Lovendringen innebærer at kjøretøy kan låses fast mekanisk
eller elektronisk selv om bot eller gebyr
ikke formelt er ilagt. Dersom kontrollmyndighetene har grunn til å tro at slik
straff skal ilegges, er det tilstrekkelig,
ifølge loven. «Forvaring» av kjøretøy på
andre måter er også en mulighet.
For å sikre at pålagt hviletid blir overholdt kan også kjøretøyet låses fast.

Garanti holder

Det er politiet, regionvegkontoret og
tollvesenet som kan ta avgjørelsen om å
holde tilbake kjøretøy inntil bot, gebyr
og omkostninger er betalt, eller sikkerhet for betaling er stilt.
I saker der politiet vurderer å holde
tilbake kjøretøy etter anmeldelse, er
regionvegkontorets og tollvesenets tilbakeholdsrett for å sikre betaling av bot
tidsbegrenset til påtalemyndigheten
har avgjort påtalespørsmålet eller, dersom pålemyndigheten har bestemt å
utferdige forelegg, til forelegget er meddelt.

Kan selges på tvang

Tilbakeholdelse kan ifølge vedtaket bare
skje når det er nødvendig for å sikre
betaling. Hvis utestående beløp ikke er
betalt innen to måneder, etter rettskraftig avgjørelse eller endelig fastsatt gebyr,
kan kjøretøyet selges.
Eventuelle påløpte kostnader og omkostninger kan også dekkes på denne
måten.
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KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2014:

En mangfoldig
bransje i vekst
og omstilling

Omstilling, vekst og større forskjeller er hovedtrekkene i regnskapsresultatene for transportørene som frakter gods på veg.
Det viser konjunkturundersøkelsen
2014 fra Norges Lastebileier-Forbund
(NLF).

Økt omsetning

Omsetningen blant bedriftene som har
svart på 2014-undersøkelsen (for regnskapsåret 2013) øker betydelig sammenlignet med fra undersøkelsen i
2013. Undersøkelsen viser også at andelen med lav resultatgrad (under 3
prosent) øker svakt, mens de med høy
resultatgrad (over 10 prosent) også øker
svakt. Det ser også ut som egenkapitalen styrkes i næringen.
– Disse indikatorene tyder på at
bransjen er i et voksende marked, men
at de fortsatt har press på driftsmarginen, sier administrerende direktør Geir
A. Mo i NLF.

Kostnadskutt

Lastebilnæringen har i løpet av 2014
opplevd en betydelig reduksjon i kostnadsveksten. I januar var årsveksten på
fire prosent, mens den i desember var
på 0,5 prosent, og ligger nå betydelig
under den generelle konsumprisindeksen.
Driveren i denne kostnadsutviklingen er en kraftig nedgang i drivstoffprisene.

KREVENDE: Det
er en næring
med mange
utfordringer,
sier Geir A. Mo.
Foto: Stig Odenrud

Egentransport øker kraftig

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB)
over transportmengde og transportarbeid viser en kraftig vridning i de
nasjonale markedsandelene, på bekostning av leietransport. Egentransport
øker kraftig både med hensyn til transportert mengde (+ 46,1 prosent) og
transportarbeid (20,6 prosent).
Dette indikerer at leietransport står i
sterk konkurranse ikke bare mot jernbane, skip og utenlandsk tilfeldig og
systematisk kabotasjekjøring, men også
mot en stadig sterkere nasjonal egentransportnæring.
Imidlertid viser samme statistikk at
tomkjøringsandelen for egentransportnæringen øker sterkt, til et meget høyt
nivå, 29,4 prosent.
26

NLF MAGASINET 2015 • NR 4

Høy alder

Strukturen og sammensetningen av
næringen er lite endret siden 2013-undersøkelsen. Det er fortsatt oppdrag knyttet
til vei, anlegg og byggevirksomhet som
dominerer. Næringen har en høy, men
relativt stabil gjennomsnittlig alder på de
ansatte. Siden en stor del av næringen
består av relativt små bedrifter, er behovet
for lærlinger ikke veldig stort. Samtidig
viser undersøkelsen at det er relativt små
rekrutteringsproblemer i bransjen.

Usikkert om kabotasje

Samlet for alle bedriftene som har svart

TRAFIKK: Kostnadene i næringen ligger nå under konsumprisindeksen.

på undersøkelsen, er det en liten nedgang i andelen bedrifter som opplever
å ha tapt oppdrag som følge av kabotasje. Imidlertid er det en økende andel
som er usikker, slik at omfangets reelle
størrelse er uklar. Ser man på de enkelte sektorene innen næringen, er det
stort innslag av konkurranse fra kabotasjetrafikk innen langtransporter
(27 prosent svarer de har tapt oppdrag)
og dels distribusjon (12 prosent).
Det er kun innenfor sektoren landbrukstransporter man kan si at kabotasje
ikke er fremtredende. De øvrige sek-

ANSVARLIG: Seniorrådgiver næringspolitikk

Thorleif Foss er ansvarlig/kontaktperson i
NLF. Foto: Stig Odenrud

FAKTA
• Det er 7. gangen NLF presenterer
sin egen konjunkturundersøkelse
for lastebilnæringen.
• Undersøkelsen er gjennomført
anonymt og elektronisk blant NLFs
medlemmer i løpet av november/
desember 2014.
• Det kom inn svar fra 894 bedrifter,
som gir 33 prosent svarandel.
Dette vurderes som meget
tilfredsstillende.
• Det rettes en stor takk til alle som
har deltatt i undersøkelsen.
Du kan lese hele den detaljerte
undersøkelsen på NLFs nettsider:
http://www.lastebil.no/Om-NLF/Publikasjoner/Konjukturundersoekelser

Foto: Tore Bendiksen

torene har større eller mindre innslag av
konkurranse fra kabotasjekjøring, enten
i form av tapte oppdrag eller mistanke
om det.

Forventer bedre priser

Forventningene til utviklingen for 2014
sett i forhold til 2013 er gjennomgående positiv. Høyest forventning er det til
investeringsnivået, men også for omsetning og utnyttelse av transportmateriell
er forventningen på et høyt nivå. Forventningene til 2015 er generelt på nivå
med forventningene til 2014-resultate-

DIESEL: Prisen på drivstoff er den største enkeltårsaken
til at kostnadene «står» stille. Foto: NLF

ne, men det er ulik utvikling på forventningene til de ulike delene av næringen sammenlignet med 2014.
Spesielt er forventningene til investeringsnivået lavere for 2015, mens forventningene til transportprisene er
høyere.
– Dette viser en næring med mange
ulike utfordringer som kan endres raskt
ved endringer i markedsforutsetningene og konkurransesituasjonen. Og det
viser også en næring som ser optimistisk på framtiden, mener seniorrådgiver
Thorleif Foss i NLF.»
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VIL FORBY

TO-AKSLEDE
TREKKVOGNER

Distriktssjef Odd Hugo
Pedersen i NLF støtter Statens
vegvesen når de vurderer å
forby to-akslede trekkvogner
på bestemte veistrekninger.
Tekst: STIG ODENRUD so@lastebil.no

Det er seksjonsleder Jørn Simonsen i
Vegvesenets utekontroll i region nord,
som til Troms Folkeblad åpner for dette
forbudet. Han tar også til orde for at
transportkjøperne må vise større ansvar.

Ikke kvalifiserte

Odd Hugo Pedersen i NLF i Troms og
Finnmark synes det er beklagelig at
oppdragsgivere toer sine hender og forsetter å bruke transportselskaper som
ikke har egnet materiell, ei heller kompetente sjåfører.
– Derfor er transportsvane-tenkningen med å gjøre transportkjøper ansvarlig etter min oppfatning et riktig
spor å følge. Jeg mener også at det er
riktig å forby to-akslet trekkvogn i vinterdekk-perioden, i alle fall i NordNorge, sier Pedersen.
Han mener likevel at dette kravet ikke
bør gjelde singelbiler som ofte kjører
by-distribusjon.

Gang på gang

Seksjonsleder Jørn Simonsen i Vegvesenet har fått nok av utenlandske og
to-akslede trekkvogner som skaper problemer. Lokalavisen har laget flere
artikler om et litauisk vogntog som
skapte køer og frustrasjon da den utenlandske føreren ikke kom seg opp Mefjordaksla på Senja.
– De har ofte bare to-akslede
trekkvogner, og de som sitter bak rattet
kommer fra land som ikke er vant til
vinterføre.

Høyere totalvekt

NEI: Statens vegvesen vurderer å forby
to-akslede trekkvogner i Nord-Norge
og får støtte fra NLFs regionsjef.
Illustrasjonsfoto: Colourbox
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Seksjonsleder Simones forklarer at grunnen til at mange av de utenlandske
vogntogene kun har to-akslede
trekkvogner, er fordi det ellers i Europa
ofte er en vektbegrensning på 40 tonn,
mens det i Norge vanligvis er 50 tonn.
– Kjøretøyene har derfor svakere motorer og de er lettere. Myndighetene
vurderer hvorvidt det skal settes et forbud mot de to-akslede vogntogene på

ENGASJERER PÅ
FACEBOOK

Etter at denne saken ble lagt ut på NLFs
nettside, lastebil.no, ble engasjementet
både stort og variert. Her er et knippe
utvalgte kommentarer. Noen innlegg er
noe forkortet og språklig justert.

TRIPPEL: Mange sjåfører plasserer mye vekt over trippelen. Foto: Rune Damm

Stig Brandvik Gressgård: Kjempebra.
Rune Løvhaug: Det er vel ikke de 2-aksla bila som er
problemet. Er vel heller dem som sitte bak rattet.
Leif Rakkestad: De to-akslede trekkvognene kan få lov
til å snu på Svinesund, lenger inn har de ingen ting å gjøre!
Ronny Kristiansen: Få vekk pusher også då, så
begynner det å komma seg.

BYTTER: På svensk side av Storlien møtes ofte
utenlandske transportører. En to-akslet trekkvogn
kommer inn og bytter tralla med en tre-akslet bil som
fortsetter inn i Norge. Foto: NLF

STØTTER NEKT:
Odd Hugo Pedersen.
Foto: NLF

enkelte strekninger i Nord-Norge, sier
Simonsen.

dragsgiver, for eksempel en fiskeribedrift, vil nok føle et visst ansvar med å
kjøpe transport fra et selskap med ordentlige biler. Vi har flere eksempler på
næringsaktører som har sagt opp kontrakter med transportører på grunn av
for store utfordringer, forklarer han.
På regionalt nivå har det ifølge Simonsen også vært snakk om å ansvarliggjøre transportkjøper i langt sterkere
grad.

Handikappet

Han føler at det likevel er viktig å presisere at utenlandske vogntog ikke er verre enn de norske.
– Men, de tilegner seg handikapper
ved å kjøre slik. Statens vegvesen har
imidlertid et veldig sterkt søkelys på
vogntogkontroll så nært opp mot grenseovergangene som
overhodet mulig,
men tollmannskapet har også kontrollmyndighet til å
undersøke
både
dekk og kjetting ved
de aktuelle stasjonene, forteller han.

Myndighetene vurderer
hvorvidt det skal settes et
forbud mot de to-akslede
vogntogene på enkelte
strekninger i Nord-Norge

VIL NEKTE:
Jørn Simonsen.
Foto: Statens vegvesen

Vekt- og dekktrøbbel

Etter det NLF-Magasinet forstår skal
også flere av de
utenlandske sjåførene plassere stor vekt
langt bak på tralla,
over trippelen, for å
Jørn Simonsen
Transportkjøper
holde seg innenfor
må vise ansvar
vektgrensene. Når
Pedersen peker også
de får høy vekt så
på at de som kjøper billig transport fra langt bak, og ikke har en aksel å løfte
utenlandske transportører må vise stør- opp når forholdene er vanskelige, blir det
re ansvar. Noen er flinke, men ikke alle. ofte stopp, eller det som verre er. Flere
Dessuten må bileier sørge for at bilene er biler er også skodd med steinharde dekk,
i god stand, og egnet for å kjøre på de men med riktige og godkjente bokstaver.
aktuelle veiene.
Det gir mange kilometer, men er uegnet
– Det gjelder for alle biler. Men opp- på norske vinterveier.

Glu Super: Det virker som myndighetene vrir seg og
finner på alle mulige krumspring, men de er bundet på
hender og føtter pga EØS-avtalen, så de kan egentlig
ikke gjøre noe som virker. Det eneste er å ansvarliggjøre
transportkjøper.
Kay Ove Nyland: Det får de ALDRI igjennom, vi er for
langt inni EU til at det går.
Åsmund Hoel: Norske transportører som kjører
to-akslede trekkvogner klarer seg greit vinterstid.
Henry Helleland: Burde kanskje bli 50.000 kr. i bot for
de som står fast uten kjettinger, og 10.000 i bot for de
som står fast med kjettinger, uansett nasjonalitet.
Boten belastes transportbruker før bilen sendes videre.
Helge Linnerud: Det er sørgelig at personer som skal
representere ekspertise ikke kan grunnleggende fysikk.
Det er friksjon som avgjør fremkommelighet ikke antall
akslinger. Hva med pushere, hva med boggi biler uten
løft, hva med tandem uten trykkavlasting?
Kjell Melhus: Lokalkunnskap hjelper en del. Jeg har
også vært «overalt» med to-aksla bil.
Robert Lynx Laugen: Velger å tro at de som påstår at å
kjøre vinterstid på Nord-Norge med 2-aksla er problemfritt. Enten har lett hukommelsessvikt, eller så har de
dårlig karakter i vitnemålet på geografi.
Erik Thorstensen: Skulle vel vært forbudt i hele Norge,
da spesielt vinterstid.
Einar J Kronstad: Fagkunnskaper med lasting og lærte
jeg allerede i 1967. I dag er det jevnt-lasting og da kom
problemene.
Jørn Reiersen: Benyttes det hockeypucker som drivhjul
kan man henge på så mange aksler man vil.
Arne Marsteintredet: Kan nok hjelpe å laste riktig, men
hva når de er tomme og skal på neste plass å laste?
Bjørn Stormo: Bør forbys i hele landet vinterstid, og de
andre bør få lære seg kjøre om vinteren.
Kristian Rindalsholt Larsen: Det var på tide.
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NLF HJELPER

DEG

BEDRE
FØRE VAR…
Det er veldig vanlig at den som eier gjenstanden
forsikrer den – men ikke alltid.
Tekst: TORE BENDIKSEN tb@lastebil.no

«Trallesaken» mellom Schenker AS og
Hansen & Jensen Transport AS i Østfold er løst for lenge siden. Partene er
gode venner til tross for at NLF-advokaten Skjalg Røhne Halvorsen saksfremføring førte til full frifinnelse. Begge parter lærte noe nytt på nytt – nemlig
at det er bedre å være føre var.

Helt ny tralle

Det har vært helt vanlig for Hansen &
Jensen Transport å ta på seg transportoppdrag og hente løstralle hos Schenker.
I dette tilfellet en tralle som var helt ny.
Den nye tralla ble hentet fra anvist plass,
men den var tilfeldigvis plassert blant de
brukte trallene, som daglig blir hentet
og levert på området. Ingenting er altså
annerledes den novemberdagen da en av
Hansen & Jensens sjåfører henter løstralla og går løs på transportoppdraget.

Løstralla var
forsikret, men kun
inne på Schenkers
område.
Ulovlig

Underveis i transportoppdraget måtte
sjåføren legge bilen og hengeren over på
veiskulderen i møte med et annet vogntog. Skulderen ga etter og bil med tralle
skled ned i grøfta. Skaden var skjedd,
men hvem hadde forsikringsansvaret for
trallen? Schenker mente at dette var
opplagt. Den som tar på seg transportoppdraget må være forsikret når han
kjører med bil og henger på åpen vei, og
rent umiddelbart kunne det virke som
om det store transportselskapet hadde
rett. Hansen & Jensen Transport var på
sin side ikke enig i dette og engasjerte
NLF-advokaten Skjalg Røhne Halvorsen til å forklare retten hvorfor.

Uten skilt

Det kan synes litt merkelig at ikke
Schenker fikk rett når løstrallen ikke
hadde obligatorisk registreringsnummer,
noe sjåføren ikke la merke til, ettersom
hengeren ble hentet på den sedvanlige
oppstillingsplassen midt mellom mengder av andre traller og at dette var daglig
rutine.
30
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KONKLUSJON:
Det er bare å stille spørsmålet: Er
tralla forsikret? Hvis den ikke er det
bør man gjøre oppmerksom på at
dette er mulig, mot et pristillegg. Er
ikke oppdragsgiver villig til å betale
for forsikringen er det bedre å la noen
andre ta på seg transportoppdraget,
sier daglig leder i Hansen & Jensen
Transport, Bjørn Hansen. Foto: Tore
Bendiksen

Det kostet 128 000 kroner å reparere
hengeren. Schenker mente at Hansen &
Jensen Transport var ansvarlig for kostnaden, mens undertransportøren mente
at dette var feil. Ettersom Schenker er
en viktig oppdragsgiver tar Hansen &
Jensen Transport på seg egenandelsbeløpet på 30 000 kroner og betaler
umiddelbart.
Schenker er imidlertid ikke fornøyd
med dette. Hansen & Jensen Transport
blir frifunnet i forliksrådet. Schenker tar
saken til tingretten og taper der også.

Uforsikret gjenstand

NLF-advokaten fører en IF-rådgiver som
vitne. If er i dette tilfellet begge parters
forsikringsselskap. IF mener generelt at
den som eier en verdigjenstand også har
ansvaret for å holde den fullforsikret. I
dette tilfellet benyttes gjenstanden av
undertransportører daglig.
Løstralla var forsikret, men kun inne
på Schenkers område. På det tidspunktet Hansen & Jensen Transport tok oppdraget brukte Schenker avtaler, som
gjorde det klart at når en av Schenkers
løstraller ble hengt på en undertransportørs trekkvogn så er det bileiers ansvar å
være forsikret. Dette bestrides ikke av
noen, men problemet oppsto fordi Hansen & Jensen Transport ikke hadde en
fast avtale med Schenker. Undertransportøren ble ikke gjort oppmerksom på
dette forsikringsforholdet i forbindelse
med det tilfeldige oppdraget.

Advokatens
kommentar
FRIKJENT: Retten finner ikke at sjåføren har utvist
uaktsomhet i forbindelse med utforkjøringen. Saksøkte
ble da også tildelt IFs og NLFs Trafikksikkerhetspris,
og selskapet regnes som mønsterbedrift når det gjelder
trygg og sikker lastebiltransport.Foto: Tore Bendiksen

Mange forskjellige argumenter fra
begges sider ble fremført i retten, med
dommen ble full frifinnelse for Hansen
& Jensen Transport.

Du ringer – vi bringer

Det tar mye tid og det koster en god del å
bruke rettsapparatet og advokater, men
denne saken har ifølge NLF-advokatene
viktig lærdom. Med tanke på alle de norske
transportørene som henter løstraller rundt
omkring, og kanskje særlig fra grenseoverganger, så må de forsikre seg om at forsikringen er i orden. I en stressende hverdag
er det lett å overse både dette og tekniske
mangler.

– If var i denne saken krystallklar på at det er eieren som skal
forsikre sine eiendeler, sier
advokat Skjalg Røhne Halvorsen.
På generelt grunnlag mener NLF-advokatene
at det ikke er riktig av hovedtransportøren/
oppdragsgiver å løfte forsikringsansvaret
over på undertransportøren.
– Man må kunne legge til grunn i fravær av
andre opplysninger at en registrert løstralle
er forsikret. Men, legger han til, det kan være
lurt å stille spørsmålet om forsikring når du
skal bruke en tralle som andre eier. Det har
denne saken vist, sier Halvorsen.
PRESEDENS: Det er
av interesse for både
Schenker og Hansen &
Jensen Transport at
NLF-advokaten Skjalg
Røhne Halvorsen vant
frem med sin påstand
om full frifinnelse.
Foto: NLF

Løsningen for hovedtransportøren

Dommen i seg selv er nok til at selskapet
som eier en tilhenger og låner denne
bort ikke bør ta sjansen på dette uten
forsikring.

Løsningen for undertransportøren

Selskapet kan forsikre seg med en generell «løstralleforsikring», som dekker
bruk av annen manns tilhenger, men det
er kostbart. Pristillegget for generell
tralleforsikring gjør undertransportøren
lite konkurransedyktig. Hvis selskapet
for eksempel skal ha løpende forsikring
for et titalls uidentifiserte løstraller
brukt med et titalls forskjellige lastebiler
så blir det uhensiktsmessig både for
transportøren, undertransportøren og
forsikringsselskapet.
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Debatt på tariffog arbeidsgiverkonferansen:

REKORD: Over 80 personer deltok på

konferansen på Gardermoen.

ADVARER:

lønnstrekk

OPPGJØR: M

bidro også p

HVA ER
ARBEIDSTID?
Er det arbeidstid når sjåføren avvikler pauser etter kjøre – og
hviletidsbestemmelsene, venter på eller er på en ferge, venter på
kolonnekjøring, opprydding etter vegarbeid eller ulykker?
Tekst og foto: STIG ODENRUD so@lastebil.no

NLFs forhandlingsleder og én av fire
NLF-advokater, Robert Aksnes, møtte
Lars M. Johnsen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) til debatt under tariffog arbeidsgiverkonferansen på Gardermoen.

Pauser

NTF-Johnsen mener det er nødvendig
for sjåføren å ha så god planlegging og
forutsigbarhet at det går an å planlegge
en matpause.
– Transport langs veg er alt annet enn
lett å planlegge. De fleste transportopp32
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drag er ikke faste ruter, men blir til underveis, repliserte NLF-Aksnes.

Arbeidstid

Debattantene er uenige om venting skal
regnes som arbeidstid.
Johnsen viste til en tilsvarende debatt
i taxinæringen i Oslo. Der var det definert at ventetid på holdeplass ikke var
arbeidstid.
– Det er noe annet enn
når en sjåfør kommer 20
minutter før ferja går og
blir stående på kai og

vente. Det er pauser, og ikke arbeidstid,
forutsatt at sjåfør kan forlate kjøretøyet,
mener Aksnes.
– Jeg tror ikke vi skal ta diskusjonen
om en effektiv sjåfør som er ute i god tid.
Det er vel bedre at sjåføren og ut i god tid
enn at han somler og kommer akkurat til
avgang, svarte Johnsen.

Trekk i lønn?

Helt uavhengig om ventetid kan gi
arbeidsgiver grunnlag for trekk i lønn, er
definisjonen viktig for total arbeidstid,
både i henhold til arbeidsmiljøloven, men
også kjøre- og hviletidsbestemmelsene.
Det er også vesentlig for å vite når event uel le rettigheter om overtidsbetaling
inntrer.
– Utgangspunktet er at man kun
kan kreve betalt
for arbeidstid, og
ikke for pauser.
Sånn er det i alle
arbeidsforhold. Det
er viktig med gode
ENIGE OM MYE: Robert

Aksnes.

Rekorddeltakelse:

STORT ENGASJEMENT
ER VIKTIG

Lars M. Johnsen i YTF råder arbeidsgiverne til å være forsiktige med
.

Forbundsleder Per Madsen mener den enorme interessen for
NLF-konferansen er et tydelig tegn på profesjonalisering.

Marcus Helgemo Lian fra LO og NHO etablerte «Sluttvederlagsordningen»
på konferansen. Han gikk gjennom hvordan AFP og sluttvederlag kan løses.

Tekst og foto: STIG ODENRUD so@lastebil.no

Med over 80 navn på deltakerlisten
er oppslutningen nesten dobbelt så
stor som forrige gang. Madsen mener at noe av årsaken kan være programmets innhold og gode bidragsytere, men ikke bare det
– Vi er en næring i utvikling, vekst,
men ikke minst er profesjonalisering
en viktig grunn. Det er det også behov for, mener forbundslederen.
lokale avtaler der slike forhold er regulert
mellom arbeidsgiver og arbeidstaker,
helst gjennom en tariffavtale. Dette er i
praksis ikke et problem i vår bransje, sier
NLF-advokaten.

Bedre avtaler

NTF-mannen mener at mange transportbedrifter har gjort og gjør jobber
som for eksempel speditører eller lagerarbeidere egentlig skal gjøre.
– Vi har andre folk til slike jobber, sier
han.
– Nå er det dessuten ofte transportøren
som får svi hvis gods blir forsinket, selv
om transportør og sjåfør ikke kan klandres på noe vis, hevder Johnsen.

Registrering viktig

Arbeidsgiver har en plikt til å registrere
arbeidstid, og Arbeidstilsynet kan kontrollere dette. Hvis ikke pauser skilles fra
arbeidstiden blir det registrert for mye
arbeidstid, slik at det etter loven framstår
som ulovlig.
– Derfor er det viktig at man registrerer
pauser og tilgjengelighetstid, slik at
arbeidstiden ikke blir kunstig høy. Det er
imidlertid lov å betale lønn for pauser og
tilgjengelighetstid. Dette er vanlig i de
fleste NLF-bedrifter, og er også avtalt i
Godsoverenskomsten mellom NLF og
NTF/YTF, forklarer Robert Aksnes.

Endringer krever mer

Strukturene i bransjen endres, de
store selskapene kjøper en som er litt
mindre for å fortsette ekspansjonen.
Konkurransen fra utenlandske aktører med andre vaner og kulturer påvirker hverdagen helt inn på kjørekontoret. Presset på priser og
marginer øker, og forskjellene i bransjen blir større og større. Det går
også fram av NLFs konjunkturundersøkelse for 2014. Det blir flere
av selskapene som sliter med lønnsomheten, og det blir flere som har
en resultatprosent over ti prosent.

Formalisering

Per Madsen roser mange for å følge
med i timen og være med på det som

kanskje mange før så på som en
papirmølle, men nå som nødvendige
formalia.
– Det holder ikke med en kjapp
avtale over telefonen lenger. Om det
handler om å ansette, eller si opp,
folk, levere tilbud eller inngå avtaler
er vi nødt til å være minst like profesjonelle som samarbeidspartnere
eller motpart.
– Hvis du ikke gjør det, så vil det
alltid være en konkurrent som er litt
mer profesjonell, og da vet vi hvem
som vinner over tid, advarer han.

Styrker arbeidsgiverne

Landsmøtet i Holmenkollen i fjor la
vekt på at NLF må styrke satsingen
på arbeidsgiverdelen av organisasjonsvirksomheten.
– Det har vi også gjort og da er det
meget gledelig at så mange svarte og
var med på konferansen, sier Madsen
som mener NLF står sterkere enn
noen gang.
– NLF er en framoverlent og moderne næringsorganisasjon. Vi er en
selvstendig organisasjon som står
sterkt på egne ben og klarer seg
utmerket godt alene, slår han fast.
PROFFERE: Per Madsen er glad for at
profesjonaliseringen av næringen går både
fort og framover. – Vi har ikke noe valg hvis
vi skal henge med, mener han.
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Torbjørn Hansen
er døv, men det betyr
ingenting i yrket som
lastebilsjåfør hos Rune
Jørgensen AS i Moss.
Tekst og foto: TORE BENDIKSEN tb@lastebil.no

HØRER IKKE
Å være døv som lastebilsjåfør byr på
noen ekstra utfordringer, men det er
mest et problem for de som ikke er
vant til å snakke med en som ikke kan
høre.

Å ta lappen

Torbjørn (51) ble omskolert fra å være
billakkerer til å bli lastebilsjåfør.

DØV – IKKE STUM: Man kan
bokstavelig snakke bak ryggen til
Torbjørn Hansen, men mange har
gått fem på.Torbjørn kan
tegnspråket, leser på leppene og
har lært seg å snakke.

34
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– Det var ikke noe galt med den
opprinnelige jobben, men jeg utviklet
eksem på hendene, sier Torbjørn.
NAV, eller A-Etat som det het den
gangen, forsøkte å finne en ny jobb til
meg og foreslo sjåføryrket. – Det var
ikke mitt førstevalg, men jeg var villig
til å gjøre et forsøk – og har ikke
angret. Etter en litt kronglete start

HØY TRIVSELSFAKTOR:

Torbjørn Hansen har
arbeidet i 11 år som sjåfør
hos Jørgensen Transport i Moss.
Det er gjensidig arbeidsglede
mellom bedriften og den ansatte.

5433

fikk jeg jobb hos Rune Jørgensen, og nå
er det allerede 11 år siden.
– Er det vanskelig å være døv og ta
lastebillappen?
– Det var ikke vanskeligere for meg
enn det er for en person med normal
hørsel, men jeg måtte ha hjelp av tolk,
fordi det er en del vanskelige fagord.

I trafikken

– Hvordan løser du dagligdagse problemer,
som for eksempel å slippe frem utrykningskjøretøy? Hørende er vant til å høre sirenen
lenge før vi ser bilen.
– Jeg er nødt til å stole mer på det
visuelle og sjekke speilene konstant. Alltid være forberedt på at noe kan skje.
– Har du opplevd ulykker?
– I løpet av disse 11 årene har jeg sett
og opplevd mye, og jeg har hatt én ulykke, som ikke var alvorlig. Det skjedde i
Oslo. Politiet ble kontaktet. Det var
ikke min skyld, og jeg så vedkommende
ringe til noen. Det denne personen ikke
visste var at jeg ved siden av å kunne
tegnspråket, både leser på leppene og
snakker, ler Torbjørn. Av og til er det
altså en stor fordel å være døv.

Kundene

– Hvordan kommuniserer du med bedriften
og kundene?
– Når jeg er ute og kjører blir det SMS,
men også mye e-post. Det går fint.
Vi ble spurt av Torbjørn om han var
vanskelig å forstå, og svaret er at vi må
konsentrere oss, men på samme måte
som det har vært en tilvenning for ham
å lese på leppene, blir det enklere å forstå
hva Torbjørn sier etter hvert som vi har
lært «dialekten» hans. Sjefen, Rune
Jørgensen, forteller at det er uproblematisk. Dessuten mener Jørgensen at Torbjørn er veldig
effektiv. Det blir ikke mye
tid som går bort i unødvendig prat. Torbjørn
på sin side hevder at
bedriften har tilrettelagt arbeidet for ham
på en veldig
positiv
måte.

HUMØR: I forbindelse med en oppsummering av «På

riktig side-kurset» fulgte tolketjeneste med, en situasjon
vi utnyttet til å få en kjapp prat med Torbjørn.

På riktig side

NLFs Jens Olaf Rud foredrar i resultatene etter første runde med «På riktig
side». Tolketjenesten er til stede slik at
Torbjørn får med seg alt. På spørsmål
om hva hans erfaringer med kurset har
vært, får vi de svarene vi er vant med.
– Jeg reduserer stresset ved å senke
farten, holde avstand, og planlegge
kjøringen bedre. Bokstavelig talt
mer visuelt. I sum er resultatene
mindre forbruk og dekkslitasje
og lengre intervaller mellom
servicebesøkene.
Torbjørn anbefaler sjåføryrket til alle som er
døve. Selv om det fast
er søppelkjøring
Torbjørn driver
mest med, har
han i tillegg
tatt flere
tilleggs-

kurs, blant annet for ADR. Den
døve sjåføren kjører også hjullaster
og tilsvarende maskiner. Han er
ganske klar i talen.
– Det er utfordrende å
kjøre lastebil og andre
store farkoster med
mange blindsoner,
med du trenger jo
ikke hørsel for å
håndtere dem.

120 års innovasjon

Scan for
more information
QR code!

Pole.Position.

Trailertelematik gir
speditøren full oversikt

Med TrailerConnect® fra Schmitz Cargobull,
trailertelematikken for din vognpark, har du den
informasjonen du trenger om frakt og trailer for
øynene til enhver tid – just more.

www.cargobull.no

Informasjon på: +47 63 98 48 50
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NORDEA
FINANSRÅD

KREDITTVURDERING

Mange mener at bedriften blir
saumfart av uvedkommende når
de ber om finansiering av lastebiler. Slik er det ikke.
Tekst: TORE BENDIKSEN tb@lastebil.no

– Kredittvurdering, det er at vi prøver å
bli kjent med virksomheten, sier kredittsjef i Nordea Finans, Jarl Odin Gifford.
– Bankene og finansieringsselskapene
lever av å låne ut penger. Etter syv år som
samarbeidspartner har vi lært mye om
transportbransjen og NLF. Det er lavere
risiko på NLF-porteføljen enn det er for
det vi kaller direktelån, altså enkeltpersoner og selskaper som shopper rundt,
sier Gifford.

«Scorecard»

Bankene og finansieringsselskapene
benytter såkalte «scorecard» når selskapet
eller enkeltmannsbedriften ber om
36
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SAMARBEIDSPARTNER:
NLF kan være sikre på at vi har en
profesjonell tilnærming til kredittvurdering
og finansiering. – Vi følger klare etiske
retningslinjer, det gir sikkerhet for
NLF-medlemmene at Nordea har alt på
stell, sier kredittsjef i Nordea Finans,
Jarl Odin Gifford.
Foto: Tore Bendiksen

objektsfinansiering, som kan være lån
eller leasing av lastebiler. Nordea gjør den
første vurderingen i samarbeid med
Experian (tidligere CreditInform), som
har spesialisert seg på kredittvurdering.
Det er Experians modell som benyttes,
men Nordea har lagt til noen viktige faktorer som vurderes i forbindelse med
NLF-samarbeidet.
– Det kan for eksempel være et plusspoeng hvis du har 20 prosent egenkapital.
Et minus-score kan være at vi har hatt
avsetninger, altså tap på tidligere utlån,
sier kreditteksperten. Dårlig betalingshistorikk eller tidligere tap er sjelden
positivt.

Ser på helheten

På samme måte som ved lån til bolig legger Nordea vekt på om låntageren har
evne til å betale tilbake lånet i løpetiden.
– Boligprisene går oppover. Det er litt
annerledes med finansiering av lastebil.
Verdien faller i forhold til bruk og ikke
minst bruksområder. Vi ber ofte ber om

SCORECARD: NLF-medlemmer vurderes
som sikrere låntakere enn tilfeldige
lånesøkere. Foto: Mercedes-Benz

Pluss- og minuspoeng
Scorecard er veiledende
NLF-medlemmer prioriteres

forskuddsleie, eller egenkapital, sier
Gifford.
Han legger nok en gang til at
NLF-porteføljen er god. Det er relativt
lite mislighold målt mot «tilfeldige lån».
Dermed vil man som NLF-medlem ofte
oppnå en høyere finansieringsgrad.

Objektspesialister

– Hva gjør et NLF-medlem hvis scorcardet
blir rødt?
– Da går vi over til manuell modus.
Det betyr at kredittvurderingen blir gjort
av den med kjennskap til kunden i regionen, men at beslutningen blir tatt i Oslo.
Det kan være mange årsaker til at vi må
vurdere saken grundigere. Et ønske om
lengre løpetid er negativt slik vi ser det.
Da sitter vi og har en lengre risikohorisont. Men våre selgere, objektspesialistene du finner i våre regioner, kjenner til
forholdene i det aktuelle området. Dette
legger vi stor vekt på. Hvilket bilmerke
er det? Volvo, Scania, Man eller DAF?
Hva slags kjøring skal den brukes til?

Forventet kjørelengde? Hva er forventet
annenhåndsverdi? Bedriftens kontrakter
og økonomi? Slike ting spiller også inn.
Er bedriften familiedrevet, som mange
tror er et minus, men som i realiteten er
et pluss? Våre objektsspesialister blir
lyttet til, fordi de kjenner lokalmarkedet
godt.

«Vi samarbeider
med NLF og opplever at
forbundet er en profesjonell
motpart - de skal være trygge
på at det er vi også»
Jarl Odin Gifford,
kredittsjef Nordea

Kontrollregler

– La oss si at du har fått en stor kontrakt, og
du er nødt til å få finansiert opp biler i den-

ne forbindelsen, men kanskje ikke i utgangspunktet har den finansielle styrken som
kreves. Regnskapene viser ikke bra nok
resultat til at du kan score nok til å få finansieringen, hva gjør man da?
– Vi og scorecarden er ikke bare bakoverskuende, men det er klart at i forhold
til raske responstider og kreditbehandling, så bruker vi historisk materiale for
raskt skille ut de gode mot de dårlige.
– Og derfor er det mange som faller utenfor?
– Nei, de faller ikke utenfor, og får ikke
automatisk avslag, vi benytter et sett med
kontrollregler, sier Gifford. Da går vi dypere i materien. For eksempel hvis bedriften kan vise til tall som ikke er kommet
til Brønnøysundregistrene ennå. Det legger vi til grunn. Budsjettet deres også.
Og hvis du har rene sjekker på daglig
ledere og eiere. Vi går inn på det som vi
kaller god gammeldags kreditthåndverk.
Vi prøver som sagt å bli kjent med virksomheten, det er dette kredittvurdering
handler om, avslutter kredittsjefen.
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REGION 1
ØSTFOLD OG
OSLO/AKERSHUS

Høye bølger for Bastø-Fosen
Bastø Fosen er landets travleste fjordforbindelse. Den
binder Østfold sammen med Vestfold og håndterer
tusenvis av tunge og lette kjøretøy hver dag.
Tekst: J. KRISTIAN BJERKE jkb@lastebil.no

I løpet av det siste året har vi opplevd et fergeselskap som stamper i høye
bølger. Ikke bokstavelig talt, for farvannet mellom Moss og Horten er ikke
akkurat Nordsjøen, men regulariteten er betydelig forverret.
Våre medlemsbedrifter opplever daglig oversittinger. I 2013 var den på
13 prosent, i 2014 hadde den økt til 20 prosent. Hittil i 2015 har vi hverken
tall, eller ord, for hvor mange timer vi sitter og venter på kai.
I den tidligere konsesjon- og veiplanen var oversittingsprosenten satt til

LEVER I HÅPET: En ny konsesjonsperiode starter i 2017 og planene fra rederiet ser
lovende ut, med to nye, store ferger. Men vi skal drive vår virksomhet frem til 2017 også,
og vil forvente at forholdene bedres betraktelig i løpet av 2015. Foto: Bastø Fosen

to prosent. Det sier seg selv at NLFs medlemsbedrifter ikke kan leve med det
som kan oppfattes som betydelige avvik fra konsesjonsbestemmelsene.
Vi har tatt problemet opp med Bastø-Fosen gjentatte ganger, men det er
så langt ikke bedring i sikte.

Stenging av Oslo

NLF TOK BYRÅD I SKOLE
Byråd for miljø- og samferdsel
i Oslo, Guri Melby (V), har
skremt mang en kaffekopp ned
i halsen på våre medlemmer.
Tekst: J. KRISTIAN BJERKE jkb@lastebil.no

Hun er opphavet til forslaget om å stenge Oslo for alle dieselbiler innenfor Ring
1, i alle fall enkelte dager i året. Mange
har lurt på hvordan de skal få mat, drikke, papir, PC-utstyr og andre nødvendige varer inn i rådhuset med et slikt
forbud.
Ofte beror slike ekstremforslag på
manglende kunnskap og ideer til løsning. NLF Oslo og Akershus har forsøkt å hjelpe til, og var nylig i møte med
fylkesordføreren i Akershus, Anette
Solli (H).
Solli var nesten like bekymret for
dette forslaget som NLF, for det vil jo
skape enorme problemer for Oslos
nabofylke. Hun delte også vår bekymring for den sterke kostnadsøkningen i
bompengesystemet, blant annet i Oslopakke 3. Hun lovet å jobbe for å gi bransjen mer forutsigbarhet, og lengre varslingstider for takstøkninger.
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FIKK LÆRE: NLFs tropp hos byråd Guri Melby ga henne nyttige oppdateringer. Foto: Venstre

GA LOVNADER:
Anette Solli.
Foto: Akershus
fylkeskommune

Byråden er også besøkt. Og ja, hun var
ikke helt oppdatert på utslippstallene fra

Euro6-motorene. Hun ble også meget
interessert da fylkesleder Harry Nilsen og
styremedlem Nicolai Jakhelln, viste fram
2. generasjons biodiesel, og forklarte hvor
marginale Nox-utslippene er med dette
drivstoffet.
Byråd Guri Melby understreket at forslaget ikke er så ekstremt som deler av
pressen har presentert, og hun var svært
villig til å møte NLF for samtaler om nye
og gode løsninger. Kunnskap gir håp.

REGION 2
HEDMARK/OPPLAND

Hva skjer med E16?
Det er spennende tider for E16 gjennom Valdres.
Stamvegen kan «rykke ned».
Tekst og foto: GUTTORM TYSNES hedopp@lastebil.no

Heder til veteraner
Flere veteraner har fått medalje for mangeårig
NLF-medlemskap på lokalavdelingsårsmøtene.
Vi tar med bilde av et par som har vært
NLF-medlemmer i 40 år – og som fortsatt er
aktive. Tore Nøren fra Os kjører brøytebil i fjellregionen. Bjørn Løkken fra Brumunddal frakter
trelast i Mjøsregionen.
En mann har forøvrig vært medlem i 50 år i
2015. Det er Geir M Haugen fra Sømådalen.
Han er invitert på regionårsmøtet, men måtte
dessverre takke nei.

HEDER 1: Tore Nøren fra Os fikk hederen av
lokalavdelingsleder Erik Aaen. Foto: Guttorm
Tysnes

MØTE PÅ FAGERNES: Ketil Solvik-Olsen dro forsiktig på smilebåndet, men vil folk i Valdres smile når han konkluderer i
øst-vest-saken? Nord-Aurdals ordfører Inger Torun Klosbøle (t.h.) understreket at E16 må prioriteres. Statssekretær (for
luftfart og havner) Tom Cato Karlsen lyttet også.

Vegdirektoratet anbefaler E134 og Fv.
52 som hovedveger mellom øst og vest.
Parhestene Ketil Solvik-Olsen og Bård
Hoksrud har testet alle fire vegene. E16
var nok en gang soleklar vinner på vintersikkerhet.

E16 åpen – krøll på de andre

Øst-vest-utredningen er for tida ute på
høring. De politiske toppene i samferdselsdepartementet testet E16, rv. 7,
rv. 52 og E134 i februar.
E16 var åpen begge dagene, mens det
var stengt, eller kolonnekjøring på alle
de andre vegene. Slik har det også vært
flere ganger senere i vinter. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen lyttet og
noterte, men kom ikke med løfter, med
ett unntak: E16-prosjektene som er inne

i Nasjonal transportplan i inneværende
regjeringsperiode, blir fullført.

I lastebil over Filefjell

Turen fra Fagernes fortsatte vestover
i lastebil til Lomen. Deretter kjørte
statsråden selv til Tyinkrysset, og satt
videre på med et vogntog fra Tine opp
til tunnelbyggingen på Filefjell.
–Det er nyttig å oppleve veien på denne måten, sa samferdselsministeren.
Innlandet kjemper for å beholde
stamvegstatusen til E16. Undertegnede
holdt innlegg for samferdselsministeren
på Fagernes. NLF Hedmark og Oppland vil også levere en klar høringsuttalelse. Lokalavdelingene har allerede kommet med mange gode momenter.

Gode E16-argumenter
• Årsdøgntrafikken i 2013 er brukt som utgangspunkt
for beregningene. Da var det svært mye bygging og
ofte stopp på E16.
• I 2014 økte tungtransporten over Filefjell med 45
prosent.
• Bruk av GPS fører til at mange velger korteste veg,
og ikke den beste.

• Statens vegvesen skilter kun stengte veger eller
kolonnekjøring – ikke anbefalt rute.
• E 16 er dårligere vedlikeholdt enn Hemsedal.
• D et er en enorm utbygging over Filefjell for å gjøre
den mest vintersikre vegen enda sikrere.
• D a bør en satse på den og ikke ha omvalg.

HEDER 2: Bjørn Løkken fra Brumunddal fikk
hederen av lokalavdelingsleder Stein
Hesthagen. Foto: Guttorm Tysnes

Lokale «høvdinger»
Lokalavdelingslederne stiller trofast opp i år
etter år. Dette er lederne etter årets årsmøter:
Elverum: Tore Grøtting
Engerdal: Åge Snerten
Gausdal: Grethe Dalb.
Gjøvik og Toten: Jon Lunn
Hadeland: Stian Dalby Mathisen
Lillehammer: Magne Kaspersen
Nord-Gudbrandsdal: Åge Widme
Østerdal: Erik Aaen
Nordre Land og Etnedal: Bjørn Ivar Bakken
Odal: Lars Rune Hagen
Hamarregionen: Stein Hesthagen
Solør: Ivar Eriksen
Søndre Land: Knut Sand
Trysil: Ingen
Valdres: Bjørn Ivar Gunhildgard
Åmot: Frank Sønsthagen
Vi satser på egne møter i lokalavdelingene
som ikke har hatt årsmøter. Regionstyret
anbefaler sammenslåinger.
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REGION 3
BUSKERUD, VESTFOLD
OG TELEMARK

Hovedveg øst-vest

Spanjoler skal bygge

Spenningen har vært stor om hvilken hovedrute mellom øst
og vest over fjellet som ville bli anbefalt i den studien som
samferdselsministeren for et års tid siden bestilte fra Vegdirektoratet.
To ruter ble klart begrunnet av ekspertene: E134 over
Haukeli og rv. 7/rv. 52 gjennom Hemsedal. Fylkesstyrene i
region III er blitt enige om en høringsuttalelse til NLF hvor
det klart gis uttrykk for at denne gangen er vegutrederne
helt på linje med de aller fleste av NLFs medlemmer i dette området.

Det spanske selskapet OSSA ligger an til å få første byggekontrakt for E134 fra
Damåsen mot Kongsberg. Med en anbudssum på 670 millioner lå de 56 millioner
lavere enn det nest billigste anbudet.
Erfaringer med vegbygging? Tja, selskapets nettside refererer til store prosjekter i
Costa Rica, Peru, Chile, Guatemala, Taiwan, Spania, Hong Kong og Brasil. Alle land det
er naturlig for oss å sammenligne oss med?
Nå skal Vegvesenets prosjektledelse kontrollregne. Og så får vi kanskje spanske
lastebiler med costaricanere som sjåfører på vegene rundt Kongsberg de nærmeste
årene.

Det utenkelige bru-bruddet
Ingen skadd denne gangen
heller. – Er det mulig å ha så
mye flaks mot naturkreftene?
Det er fasit etter at Skjeggestad-brua på E18 ved Holmestrand brøt sammen.
Tekst: OLAV KLASSON VEFALD btv@lastebil.no

Mandag 2. februar skjedde det som ikke
skulle kunne skje: Skjeggestadbrua på
E18 i nordre Vestfold kollapset delvis.
Den som stod aller fremst var tidligere fylkesleder i NLF Vestfold, Kåre
Eriksen. Han var den som, inntil brannvesen og politi kom til stedet, sørget for
å stoppe trafikken som kom bakfra.
– En uvirkelig og skremmende hendelse, kommenterte han nøkternt da han
så lastebilen fra avstand.

Store konsekvenser og kostnader

Stengningen av E18 fikk selvfølgelig
umiddelbare konsekvenser i form av omdirigering til det sekundære vegnettet i
området. Et vegnett som slett ikke er
beregnet på dagens store og tunge trafikk. Et raskt overslag antyder at transportørene får ekstrakostnader nærmere
én million kroner per døgn.
Vel så viktig som kostnader er hensynet til trafikksikkerheten. Tunge og store biler skal møtes på smale og svake
veger, eller de skal gjennom trafikkerte
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BANG: Brua ble sprengt på ekte «Hollywood» vis. Foto: Statens Vegvesen

byområder. Ulykkesrisikoen bekymrer
mange.
NLF gikk derfor straks ut med krav
om at gode og trygge omkjøringsruter
måtte sikres nesten for enhver pris. Vi
tok også til orde for gjenåpning av gamle Holmestrandtunnelen og tillatelse for
modulvogntog på vegen om Kronlia.

Resolutte vegmyndigheter

Vegvesenet skal ha ros for å etablere en prosjektorganisasjon for planlegging av de
kompliserte operasjonene som nå må settes
i gang. Skilting av omkjøringsruter kom på
plass. Vårt ønske om å åpne en av disse også
for modulvogntog kom etter et par dager.
Bruk av Holmestrandtunnelen ble for

dyrt, og ble derfor raskt skrinlagt av vegmyndighetene.
– Her skal det ikke somles med å gjøre trafikkproblemene så små og så kortvarige som mulig, lover avdelingsdirektør Ingunn Foss i Statens vegvesen.
Hvis det gjenstående broløpet kan
stabiliseres og benyttes, noe det er godt
håp om, håper man å sette to-vegs trafikk på her før sommerferien.
«Og hvis ikke», var vi frekke nok til
å spørre. Den tanken ønsker ikke Vegvesenet å tenke. Men, det skinner gjennom at de også har en plan B, hvis det
verste scenariet blir aktuelt. For gjenoppbygging av brua er beregnet å ta
halvannet år.

REGION 4
AUST-AGDER, VEST-ADGER
OG ROGALAND

TRENGER DU NY SJÅFØR?

VIL KJØRE: Potensielle sjåfører. Foto: NLF

Nye sjåfører klare i juni. Vi har nå 13 sjåfører på kurs
betalt av NAV. Disse sjåførene har gjort fin figur så langt.
Det vil si at de har fått uttalelse fra bedrifter de har vært
ute i praksis hos, vært aktive under teorien og vært gjennom to grundige intervjuer. Dette er sjåfører som er
villig til å flytte på seg i kortere eller lengre perioder. Det
kan være vikariater eller faste stillinger.

Kontakt Ole Jakob (ole.jacob@agder-storbilskole.no) eller på telefon 37 02 55 00 hvis du vil
snakke med sjåførene, eller komme for å presentere din bedrift for sjåførene.

ÅRSMØTE I ARENDAL
7.-19. APRIL
Vi fyller opp Tyholmen hotell og det blir sosiale
samlinger både fredag og lørdag i tillegg til de
formelle årsmøtene. Lørdag 18. april blir det en
stor lastebilmesse i Arendal sentrum.
Har du spørsmål til arrangementet kan du
kontakte Reidar på 90 77 32 07, eller
rr@lastebil.no

Sammen
for bedre
samferdsel
Tekst og foto: REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no

God samferdsel er nødvendig
for vekst og utvikling. Det er
hovedfokus for Sørlandets
Samferdselsløft (SSL).
SSL har i en årrekke lagt strategier for å
bedre samferdselen på Sørlandet, og mellom regionene Rogaland og Telemark.
Gjennom forskning og eksempler som
motorveien mellom Grimstad og Kristiansand, ser man hvor viktig god samferdsel er for vekst og utvikling i en landsdel.
Nå er det knoppskyting langs E18 mellom
Grimstad og Kristiansand som aldri før.

Visjonen

«Agder skal framstå med effektive, sikre
og miljøvennlige riksveger, som gir
grunnlag for sterk regional utvikling og
stimulans for næringsutvikling», er
visjonen.
Ledende politikere i regionen blir informert om hva SSL ser som riktige
virkemidler for utvikling av infrastrukturen, og hva som forventes av dem.
Det er regelmessige møter med representanter og komiteer på Stortinget. I

I FRONT: Dette er styringsgruppa i Sørlandets Samferdselsløft.

tillegg er Sørlandsbenken en viktig samarbeidspartner.
Husk: Vi får ikke bedre infrastruktur
enn de politikerne vi har.

Vegselskapet

Samferdselsdepartementet har signalisert at et nytt vegselskap kommer på
lufta i 2015. E39 fra Varoddbroa til
Sandnes er særdeles godt velegnet for det
nye vegselskapet. SSL vil derfor ha E39
inn i vegselskapet for en helhetlig utbygging. Vi tror også at det vil bygges
raskere og billigere med hele strekningen inn i vegselskapet.

Fakta om SSL
• En sammenslutning av foreninger, interesseorganisasjoner og bedrifter.
• Næringsforeninger i Arendal, Flekkefjord og
Kristiansand, MEF, LO, NHO, KNAS, NODE, NLF
med flere, er med.
• Det er NHO som står som vertskap og utfører
mye av det praktiske arbeidet mellom møtene.

Hovedstrekninger

E39 mellom Stavanger og Kristiansand,
E18 mellom Arendal og Tvedestrand (og
forhåpentlig til Sørlandsporten), rv. 9
gjennom Setesdal og ny vei til Kjevik er
de høyest prioriterte strekningene. I tillegg er det viktig å ordne trafikkfloken i
og rundt Kristiansand.

Suksessfaktorer
For at vi skal lykkes er vi avhengig av noen
suksessfaktorer:
• F elles langsiktige og robuste prioriteringer med
sterk politisk forankring.
• Godt samarbeid med politisk samordningsgruppe
på Agder.
• T ett samarbeid med Agder-benken og øvrige
aktører på sentralt politisk nivå.
• R yddig og godt samarbeid med Statens
vegvesen.
• G od oversikt over status og aktuelle prosesser.
• Tillitsfullt samarbeid med interesseorganisasjoner og media.
• V ære aktive i forbindelse med sentrale høringer.
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REGION 5
HORDALAND, SOGN OG FJORDANE
OG MØRE OG ROMSDAL

BEFARING AV SKOLEVEI
Barna ved Liland skole har farlig skolevei. Økt trafikk bedrer ikke dette.

STOR TRAFIKK: Trafikken forbi skolen har økt mye de siste
årene.

NLF ble invitert sammen med Statens vegvesen (SVV) av FAU skoleveigruppen ved Liland skole som føler
at lite blir gjort for å bedre trafikksikringen i Blomsterdalen. Siden forrige befaring for cirka seks år siden
er lite gjort for å sikre skolebarnas hverdag.
I Blomsterdalen har utbygging av næringsvirksomhet vokst kraftig. Utbygging av Flesland og Bybane har
og ført til mer tungtrafikk. Vi kom frem til at det bør settes opp mer lys ved overgangene og at det må
tilrettelegges fartsdumper for å redusere hastigheten i området. Vi føler at SVV var positiv til at det må
gjøres noe for å sikre myke trafikanter. Vi forstår at små barn er redde og at foreldrene er bekymret.
NLF avtalte med FAU skolevei gruppen om å arrangerer en «Lastebilens dag» på skoleplassen til våren
eller i august, slik vi gjorde det for seks år siden. Vi må fokusere de farer det er når vi møter store biler.

Ga råd til
ministeren
Engasjerte vestlendinger
strømmet til for å gi
ministeren gode råd om
hvilken vei han bør satse på
til Oslo.
Tekst og foto: BIRTHE MINKEN bm@lastebil.no

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen
inviterte til folkemøte i Bergen. Før han
kom til møtet hadde han møtt næringsdrivende, yrkessjåfører, organisasjoner,
lokale politikere og folk flest på sin ferd
over fjellet.

FOLKEMØTE I BERGEN: Tom Cato Karlsen (f.v.), Kjetil Solvik-Olsen, John Ragnar Aarset og Bård Hoksrud lyttet og
snakket.

Må konsentrere satsingen

Han poengterte i møtet med bergenserne at det måtte være noen hovedtraseer
som er særlig lagt til rette for langtransport.
– Da kan vi ikke spre investeringsmidlene tynt utover alle fjelloverganger,
sa han.
Samtidig lover han å fortsette det viktige arbeidet med rassikring og trafikksikring på alle fjellovergangene, og andre forhold som allerede ligger i
Nasjonal transportplan.

Ministeren lyttet

Samferdselsministeren fikk kjøre med
42
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MYE FOLK: Mange hadde møtt opp for å høre hva
statsråden hadde å fortelle i Bergen.

PÅ PLASS: NLFs fylkesleder Jan-Ove Halsøy og
styremedlem Frode Børven.

nestleder Torgils Rogne strekningen fra
Trengereid og helt inn til sentrum.
Torgils Rogne har vært yrkessjåfør gjennom 28 år og har klare tanker om vegen
mellom Bergen og Voss.

– At en veg med dette trafikkmønsteret er så farlig som den er, hører ingen
steds hjemme. Det må gjøres noe
drastisk, og det må komme fort, prentet
Rogne inn mens ministeren lyttet ivrig.

REGION 5
HORDALAND, SOGN OG FJORDANE
OG MØRE OG ROMSDAL

Hareid - Sulesund
På sambandet Hareid - Sulesund har det
vært store problem i den siste tiden.
En av de fergene som opprinnelig gikk i
sambandet, ble skiftet ut med et skip som
heter Ullensvang. Å laste denne ferga tar
dobbelt så lang tid å laste som det andre
skipet som går i sambandet. Dette fører
til store forsinkelser og lange køer. Dette
er i et samband som har svært stor og
økende mengde tungtransport.
Det har til tider vært kaotiske tilstander
på fergekaia de periodene ventetida er
lang.
Fylkespolitikerne jobber her med to
strategier. Den kortsiktige løsningen innebærer at reservefergen Høgsfjord settes
inn som en tredje båt i sambandet. Problemet er når det denne fergen må tas ut
av sambandet når det er problem i andre
samband.
Den langsiktige planen er å sette inn tre
ferger permanent i sambandet.

FLERE AVGANGER: NLF har lenge bedt om større kapasitet.

Utfordringer
med ferge
I Møre og Romsdal bruker transportnæringen svært mye tid og
penger på å komme seg over de mange fjordene.
Tekst og foto: DAGRUN KRAKELIG more@lastebil.no

Det er svært viktig at det er nok kapasitet og at fergene går etter rutetabellen.
Det er fire samband i fylket som det har
vært knyttet mange utfordringer til, og
som har blitt viet mye tid i fylkesavdelingen.
I sambandet Vestnes- Molde på E39
vil det fra 1. mai i år bli satt inn en fjerde ferge fra mandag til fredag. Det vil si
åtte flere rundturer i døgnet. Dette vil
redusere køer og ventetid betraktelig.

I sambandet Kanestraum – Halsa vil
det være tre ferger også fra 1. mai i år.
Disse fergene vil gå mandag til fredag,
samt søndag. Det er også bestemt at disse ekstra fergene vil være i drift til 2020.
Dette er en stor seier for det arbeidet
som er gjort i fylkesavdelingen. Vi retter
en stor takk til fylkespolitikerne våre
som har greid å skaffe midler til disse
store forbedringene i fergetilbudet på
sambandene på E39.

Sambandet
Åfarnes- Sølsnes
Sambandet har stor økning i trafikken.
Fra 15. juni til 28. august vil det gå to
ferger på dette sambandet. Det gjelder i
pinsa. Transportnæringa har stilt krav om
to ferger permanent, men også her handler det om mangel på midler. NLF har en
jobb å gjøre sammen med andre organisasjoner og politikere for å dokumentere
trafikkøkningen, og for å sørge for at to
skip går permanent i dette sambandet.
MF EIRA: Det er behov
for flere skip på
strekningen, mener NLF
i Møre og Romsdal.
Foto: NLF
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REGION 6
TRØNDELAG

HER: Både NLF og Jernbaneverket vil ha den nye terminalen hit til Torgård. Illustrasjon: Multiconsult

GODSTERMINAL

Jernbaneverket anbefaler Torgård
Selv om Jernbanebaneverket
og NLF er enige om at en ny
godsterminal bør ligge sør
for Trondheim, er det flere
skjær i sjøen.
Tekst: ROAR MELUM rmv@lastebil.no

Etter at regjeringen bestemte at ny
godsterminal skulle ligge sør for
Trondheim, har Jernbaneverket jobbet
med en utredning rundt de to alternativene Torgård og Søberg. Jernbane44
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verkets anbefaling ble Torgård. Saken
har vært på høring og 2. mars redegjorde NLF Trøndelag for sitt syn overfor
en rekke politikere.

Torgård best

Det var regjeringspartiene som inviterte NLF til denne høringen. Som kjent
har vi tidligere anbefalt Torgård, noe vi
gjentok ved denne høringen.
Vårt høringssvar skiller seg likevel
fra Jernbaneverkets forslag. Forskjellen
ligger i at Jernbaneverket ønsker en
tunnelløsning gjennom Vassfjellet,
mens vi foreslår en nærings- og godsakse på østsiden av Vassfjellet.

Arealbruk avgjørende

NLFs poeng er at man først må ta strategiske valg for arealbruken i regionen.
Hvor skal næringsutviklingen skje?
Gjennom å peke ut en retning som kan
ivareta fremtidens arealbehov for næringslivet, vil man sikre en forutsigbarhet for våre investeringer. I tillegg
vil man redusere behovet for eviglange
prosesser rundt lokaliseringsspørsmål i
fremtiden, noe som gir enorme besparelser for samfunnet.
Når dette er klart kan man bygge
infrastruktur på en slik måte at man får
utnyttet investeringene fullt ut.

REGION 6
TRØNDELAG

Trondheim

FAKTA

E6

Leirstrand
E39

Klæbu
Melhus
Søberg

Kvål

E6

Flå

• Debatten om plassering av ny godsterminal for
Trondheimregionen har pågått i cirka 20 år.
• Næringslivet i regionen har etterlyst en avklaring i
svært mange år.
• Jernbaneverket la fram en utredning for nytt
Logistikknutepunkt i fjor, der de anbefalte Torgård,
sør for Trondheim, som lokalisering.
• NLF i Trøndelag har gitt sin prinsipielle støtte til
dette, men har noen innsigelser.
• Regjeringen besluttet i april 2014 at ny godsterminal i Trondheimsregionen skulle ligge sør for
Trondheim.
• Fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik (Ap) i
Nord-Trøndelag mener den beste løsningen for
framtidens godstransport er å bygge ny havn og
jernbaneterminal ved Hell i Nord Trøndelag.
• Det er skapt mye støy omkring plasseringen.
I ytterste konsekvens kan det føre til at det ikke blir
flertall for noen plassering i Stortinget. Dermed kan
terminalløsningen sveve i det blå.
• Da samferdselsministeren mottok rapporten
«Utfordringer for framtidens transportsystem»
i februar poengterte han at det er svært viktig å
avklare lokaliseringen raskest mulig.

Årsmøter
Årsmøtene har gått unna som før, og det er
fantastisk å møtes uansett hvor det er. Temaene er stort sett de samme både på Røros
og i Røyrvik.
En sak som har blitt tatt opp på alle møtene er behovet for et stormøte i forbindelse
med regionsårsmøtet den 21. mars. Vi samler derfor alle lokallederne og regionstyret
dagen før slik at vi kan diskutere og komme
frem til løsninger som fremmer vårt arbeid i
regionen. Erfaringsutveksling og kompetanseheving skal bidra til å utvikle NLF som
organisasjon.
Vårt mål er å få til aktiviteter i lokalforeningene, noe som vil bidra til større
synlighet og engasjement. Vi har alle noe å
bidra med og skal vi få ting gjort, må vi
gjøre det selv.

Sammen setter vi standarden for spisesteder langs norske veier.
1 Frich’s Kafeteria • Dombås
Tlf: +47 61 24 10 23
2 Oppdalsporten • Oppdal
Tlf: +47 72 40 06 40
3 Rudshøgda Nordgående Kro
Tlf: +47 62 35 50 50
4 Skeid Kro • Skjåk
Tlf: +47 61 21 40 24

5 Taverna Alvdal
Tlf: +47 62 48 71 33
6 Motell Nor-Kro • Nesbyen
Tlf: +47 32 06 73 40
7 Lygnasæter Hotell • Gran
Tlf: +47 61 32 86 13
8 Morten’s Kro • Gjelleråsen
Tlf: +47 67 06 77 90
9 Rustad Kafe • Sokna
Tlf: +47 32 18 10 10

10 Solstad Hotell • Gol
Tlf: +47 32 02 97 20
11 Spiseriet • Elverum
Tlf: +47 452 35 056
12 Valdresporten • Nes i Ådal
Tlf: +47 32 13 77 33
13 Gjestegården Fagernes
Tlf: +47 61 35 88 00
14 Valsøytunet • Valsøyfjord
Tlf: +47 915 55 165

15 Isehaug Kafeteria • Stryn
Tlf: +47 57 87 17 40
16 Tonys Matglede • Hønefoss
Tlf: +47 32 12 12 12
17 Sandefjord Motor Hotel
Tlf: +47 33 48 90 60

www.utvalgte.no
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REGION 7
NORDLAND, TROMS
OG FINNMARK

ARCTIC RACE OF NORWAY

For tredje år på rad arrangeres sykkelrittet i Nord-Norge,
i år med etapper i nordre Nordland og Troms.
Tekst og foto: HERMAN HANSON hah@lastebil.no

Med Thor Hushovd som ambassadør for rittet og direktesendinger til 160 000 nordmenn på TV2 i fjor, er arrangementet blitt en suksess. I år skjer dette i tiden 13.-16.
august. For veifarende i området er det greit å være oppmerksom på at veiene i
området tidvis vil være forbeholdt syklistene.
Dette er årets etapper:
13. august: Harstad-Harstad.
14. august: Evenskjær-Setermoen.
15. august: Senja-Målselv.
16. august: Narvik-Narvik.
Nærmere info finner du på: http//www.letour.com/arn

AMBASSADØR: Thor Hushovd promoterer årets arrangement. Han ble sammenlagtvinner da sykkelrittet ble arrangert første gang. Foto: Letour

Konseptvalgsutredninger (KVU)
Det siste året har NLF deltatt i
arbeidet med flere KVU-er i
regi av Statens vegvesen.
Tekst og foto: HERMAN HANSON hah@lastebil.no

Vegprosjektene E10 Fiskebøl-Å, E6
Sørfold og Fv. 17 Sør-Helgeland har
vært drøftet grundig.

Fiskebøl-Å

Her skal det utredes alternative måter å
korte inn og utvikle denne strekningen
på. Fergeforbindelsen Bodø-Lofoten
skal vurderes spesielt, hvor flytting fra
Moskenes til Leknes er aktuelt. Eventuell framtidig flyplass på Gimsøy skal
også tas hensyn til. Regionforstørring og
tilrettelegging for sjømattransport og
reiseliv er viktige tema. Eventuell oljevirksomhet og fiskerinæring vil ventelig
også være faktorer som må med i planleggingen.

FERJE: Forbindelsen Bodø-Lofoten skal vurderes spesielt.

prosessen går parallelt med at KVU-en
er på høring.

Fv. 17 Sør-Helgeland
(Brønnøysund-Alstadhaug)

E6 Sørfold

Dagens 16 tunneler på E6 i Sørfold oppfyller ikke de nye sikkerhetskravene og
er i tillegg smal og med mange stigninger. På bakgrunn av KVU-arbeidet
anbefaler Statens vegvesen at det bygges
helt ny E6 på strekningen Megården-Mørsvikbotn, nokså parallelt med
46
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MANGE: NLF har hatt fingrene fulle med en rekke KVU-er
det siste året.

eksisterende E6 fram til Sommerset,
videre med bru over Leirfjorden og ny
trasé gjennom Bonådalen.
Prosjektet framskyndes ved at plan-

Utredningen omfatter også Herøy,
Dønna og Vegas tilknytning til fastlandet. Ett mål er å redusere transporttida mellom olje- og gassvirksomheten
knyttet til basene i Brønnøysund og
Sandnessjøen, og å utvikle disse steder
som arbeidsmarkeder og servicesentra i
regionen.
Landbruk, havbruk og reiseliv er også
avhengig av gode transportløsninger.
Anbefalt fastlandsforbindelse med tunnel til Herøy har vakt oppmerksomhet
på grunn av høye kostnader og befolkningsgrunnlag.

REGION 7
NORDLAND, TROMS
OG FINNMARK

Lederbytte
i Troms
Etter 16 år i lederstolen har
Elling Haukebøe overlatt
ansvaret i Troms til Kari
Workinn.
Tekst og foto: ODD HUGO PEDERSEN troms@lastebil.no

NY SJEF: Per Madsen og den nye lederen i NLF Troms, Kari Workinn.

Raymond Skarstein fra Harstad er nytt
medlem i styret.

også en oppfordring til å jobbe videre
med kjøreadferd blant våre sjåfører.
På slutten av fagdelen var det paneldebatt med spørsmål fra salen. Det var
stort engasjement blant NLF-medlemmene.

Møte og messe

Årsmøtet i NLF Troms gikk av stabelen
6.-8. mars på Clarion The Edge i Tromsø. Fredag var det leverandørmesse hvor
våre samarbeidspartnere stilte opp med
stands og god informasjon til våre medlemmer. Lørdag formiddag var fagtemaet trafikksikkerhet hvor stabssjef Knut
Arne Henriksen i Statens vegvesen og
UP-sjef Geir Martinsen var eksterne
foredragsholdere.

Fikk ros

NLF fikk mye skryt for vårt engasjement i trafikksikkerhetsarbeidet, men

SKRYT: UP-sjef Geir Martinsen og stabssjef Knut Arne
Henriksen i Statens vegvesen.

Fikk takk

Under festmiddagen på lørdag kveld ble
Elling Haukebøe takket av som leder
gjennom 16 år. Det vanket mange gode
ord fra forbundsstyremedlem Alv Ervik
og forbundsleder Per Madsen.
Kari Workinn ble gratulert som ny
leder av Per Madsen.

TAKK: Forbundsstyrerepresentant Alv Ervik takker av
Elling Haukebøe som leder av NLF Troms.

HEDRET PÅ ÅRSMØTET
Kari Workinn og Dagfinn Eliassen ble begge
hedret med NLFs sølvmedalje under årsmøtet i
Tromsø. Karis bedrift og Thor og Bjørnar Workinn
har vært medlem siden 1995.
Kari kom inn i styret i 2008 og har de siste årene
vært nestleder. Dagfinn Eliassen har vært medlem siden 1983 og ble valgt inn i styret i 2001.
Begge er engasjerte og dyktige tillitsvalgte.

MEDALJE: Fra utdelingen av medaljer hvor Kari Workinn
og Dag Eliassen er flankert av Per Madsen og Elling
Haukebøe.
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CONNECT 1: Enheten koster 1272 kroner. I tillegg
kommer abonnementet med 149 kroner pr. mnd. De første
tre mnd. er gratis. Fotoboksvarsling med oppdatering er
inkludert det første året. Foto: Tore Bendiksen

Elektronisk
kjørebok:

– ENKLERE
BLIR DET IKKE!

ker du kjøringen, velger og beskriver rett
inn i kjøreboken det som er jobbrelatert
eller privat. Deretter skriver du ut kjøredataene på papir eller leverer månedens
oppgjør elektronisk. Programmet er
meget enkelt å bruke, men det er likevel
sofistikert.

Det er dyrt å glemme hvor du
har vært, når du var der, og
ikke minst hvorfor og med
hvem?
Tekst: TORE BENDIKSEN tb@lastebil.no

Det kan bli dyrt å bruke firmabilen.
Typisk for dette er bruk av bedriftens
varebil, særlig til privat bruk.
Ligningskontoret forsyner seg også
hvis du har kjøregodtgjørelse fra bedriften, uten å oppgi selve kjøringen. Da
skatter du 50 prosent av hele godtgjørelsen, og det er ganske unødvendig.
Løsningen er å føre elektronisk kjørebok. I dag finnes det flere slike på markedet.

Den elegante

I fire måneder har vi kjørt test med to
utgaver av AutoGears elektroniske
kjørebøker. De er utrolig enkle.
AutoGear Air er utformet og tilpasset
bilens multikontakt (diagnoseport
OBD-2). Det tar ti sekunder å montere.
I det øyeblikket bilen starter, kommuniserer enheten via både GPS og GSM.
Den registrerer all kjøringen din, inklusive bompasseringer. Informasjonen
sendes til en elektronisk base, som du
logger inn på via din datamaskin, nettbrett, eller mobiltelefon. Månedlig sjek48
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Fra bil til bil
ELEGANT OG ENKELT: AutoGear Air. Ingen komplisert
montering eller kurs for å lære programvaren. Dette
fungerer fra første sekund. Foto: Tore Bendiksen

AUTOGEAR AIR: Inkludert SIM kort og «skjøteledning»
hvis det skulle være vanskelig å koble enheten direkte i
multikontakten, koster 2399 kroner eks mva.
Abonnementet koster 299,- eks. mva. pr. mnd. Foto. Tore
Bendiksen

AutoGear Connect 1 er en liten enhet
som ikke er fastmontert. Den må derfor
lades med jevne mellomrom eller ha
konstant strøm via et 12V-uttak. Connect 1 må fysisk kobles til en datamaskin
via USB-inngangen for å hente ut kjøreturene. Du kan lade den samtidig.
Programvaren er den samme enkle.
Enheten passer for den som bytter bil
ofte. Eller? Connect 1 har fotoboksvarsler inkludert, noe vi fort vennet oss til i
testperioden. Dingsen varsler med lyd
og lys. Lyden kan for øvrig slåes av. Det
er viktig å merke seg at fotoboksvarsler
er lovlig i bruk i Norge.

Overkommelig pris

ENKELT: Turen lagres, og du kan i tillegg se hvor du har
kjørt på google maps. Det er enkelt å velge de turene
som er jobbrelatert, og ikke minst vise de turene som er
private hvis dette er påkrevet.

Det er SOKO AS som er hovedforhandler av AutoGear-produktene i Norge.
Den teknisk sofistikerte Air-utgaven
koster 2399 kroner (eks. mva), mens
Connect 1 inkludert ett år med kontinuerlig oppdatert fotoboksvarsling koster 1272 kroner. NLF-medlemmer får
over 35 prosent rabatt på kjøp av enhetene ved å oppgi medlemsnummer.

KORT OM PROGRAMMET

13.900,-*
per person

Bli med NLF Reiseklubb til
fantastiske Edinburgh 7.-11. okt. 2015
Kombiner faglig påfyll med å oppleve den skotske hovedstaden
sammen med gode kolleger
* Pris per pers i dobbeltrom med komplett program inkl. avgifter og norsk reiseleder/guide

TORSDAG 8. OKTOBER
Opplev Edinburgh med veteran double decker
Lunsj The Scottish/ besøk Edinburgh Castle
Velkomstmiddag The Cellar Door
FREDAG 9. OKTOBER
Spennende fagprogram for lastebileierne
LØRDAG 10. OKTOBER
*
Dewar’s World of Whisky/lunsj Kenmore Inn
Skotsk aften på ærverdige Royal Scots Club

-

SØNDAG 11. OKTOBER
Lunsj Loch Fyne Restaurant/
besøk på Royal Yacht Britannia
21:10-23:55 DY1355 Edinburgh – Oslo Gardermoen

Bli med NLF Reiseklubb til Middelhavet
på Allure of the Seas, 17.-24. sep. 2015
En faglig og sosial opplevelsesreise med
verdens største cruiseskip

14.900,-*
per person

KORT OM PROGRAMMET
Egne utflukter med NLF til Pompeii/Sorrento
og Pisa inkl. lunsj
Fagseminar om bord og sosialt samvær med
gode kolleger fra hele landet
Faglig utflukt/befaring i Marseille
Helpensjon, Broadwayshow, underholdning
og mange aktiviteter ombord
Norsk reiseleder

* Pris per person i innvendig dobbeltlugar. Tillegg for balkonglugar evt. enkeltlugar. Full pakke med
fly, cruise, fagprogram, utflukter og alle måltider. Seilingsplan: Roma – Napoli – til sjøs – Barcelona
– Palma de Mallorca – Marseille – Pisa/Firenze - Roma

For program og påmelding kontakt Temareiser Fredrikstad på tlf: 69 31 26 21,
www.temareiserfredrikstad.no eller adventures@t-r.no

et samarbeid mellom Modul Event & Conference AS og Temareiser Fredrikstad AS

Flyreise t/r Gardermoen med SAS/Norwegian
evt. fra andre norske byer med KLM (Kristiansand,
Stavanger, Bergen, Ålesund, Trondheim)
Transport t/r flyplassen – cruiseskip i Roma

MELD DEG PÅ

ONSDAG 7. OKTOBER
19.50-20.40 DY1354 Oslo Gardermoen - Edinburgh
Transport til Apex City Hotel****

50
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BRUK SOLBRILLER: I bransjen omtales bilene til Galåen som
skinnende blanke og fine. Rådet er at møtende trafikk bør bruke
solbriller for å unngå å bli blendet.

NYE
BILER
TIL FAR
OG SØNN
Det er ikke hverdagskost å få nytt
vogntog. Enda mer uvanlig er det at
både far og sønn får det samtidig.
Tekst: STIG ODENRUD so@lastebil.no
Foto: VEGARD SØBSTAD MYHRE

At en av dem i tillegg spiller baryton, har en
bachelorgrad i musikk, og har eget storband
gjør det enda mer spesielt.

2 x Scania 580 Topline

FAR OG SØNN: Vegard Søbstad

Myhre (t.v.) og Geir Myhre med
de nye vogntogene.

Vi skal til Røros og Galåen Transport. Der
jobber far Geir Myhre (57) og sønn Vegard
Søbstad Myhre (25). I slutten av februar fikk
begge to hver sin nye Scania 580 Topline og
ny termotralle. Begge med EURO 6-motor,
selvfølgelig. Det er ikke rart de er i
godt humør.
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NYE BILER: Her er de nye bilene til Myhre-gutta. Sjekk de stilige kufangerne – de er i krom og blir pusset og gnikket ofte.

– Det er en stor tillitserklæring fra
Galåen. Det er ikke mange 25-åringer
som får et komplett nytt vogntog, sier
Vegard som er den mest musikalske
delen av familien.
– Jeg var godt tilfreds med 560-en
fra 2011 jeg hadde også, men jeg
må innrømme at dette er flere hakk
bedre. Også er det rart med det, lukten
av ny bil er alltid spesiell, sier senior
Myhre.

Stylet for egne penger

Musiker og yrkessjåfør Søbstad Myhre har mer dilla på styling, utstyr og
remedier enn faren. Han er såpass på
hugget at han har brukt 8 000 kroner

52

NLF MAGASINET 2015 • NR 4

«Vi kainn
itj få no likar»
Vegard Søbstad Myhre og
Geir Myhre

fra egen lomme for å gjøre litt ekstra
ut av «bilen» sin.
– Det er en håndbrodert gardin
øverst i frontruta, ekstra horn som blå-

ser 200 desibel og blinkende lysbom
på taket, forteller han.
I tillegg har han navneskilt, to terninger dinglende i frontruta, for ikke
å glemme den oransje bamsemaskoten
på dashbordet.
– Maskoten og terningene har jeg
hatt med de fem årene jeg har kjørt.
De bringer lykke, sjø’, sier han.
– Jeg er nok heller mer uvanlig og
skiller meg ut, skyter far Geir inn.
– Jeg har ingenting ekstra, og det i
seg selv er kanskje mer spesielt, sier
han og ler.
På bakstussen og på sideskjørtene på
bilene har de fått spesiallaget emblem
med NLF-logoen på.

SKAL SKINNE ALLTID
«The Boss», som han kalles, vil at alle bilene skal være
skinnende rene hele tiden.
Tekst: STIG ODENRUD so@lastebil.no

– Vi må ha orden på utstyret vårt. Det
handler om ettersyn, men ikke minst
omdømme. Vi kjører tross alt mye
matvarer, og da må alt være på stell,
sier Frode «The Boss» Galåen.
Han styrer Galåen Transport og gir
mye av æren for vekst og suksess til en
solid stab. Far og sønn Myhre som
nettopp har fått nye biler er intet unntak.
– Både de og de andre i staben tar
godt vare på utstyret de får utlevert.
Det gull verdt, sier Frode Galåen.

Yngste med nytt vogntog

TACOKONGEN: Kolleger på Galåen har satt et ekstra
merke på bilen til Vegard. Kanskje ikke så rart når
han spiser taco-middag 100 ganger i året.

FAKTA
• E tablert i 1937 av Aksel Galåen.
• H older til på Røros, men har også biler
stasjonert i Trondheim, og Meråker.

Vegard er for øvrig den yngste i selskapet historie som noen gang har fått
et flunkende nytt vogntog.
– Det er fine skysser karene har fått.
Vi kunne sikker spart flere hundre
tusen kroner på påbygget. Vi kjøpte
fra Buss-Bygg denne gangen også,
men om vi ser på kvalitet og levetid vil
det jevne seg ut. Det betyr mer enn en
kortsiktig gevinst, sier Frode Galåen.

Avansert utstyr

Begge bilene er utstyrt med såkalt
RFID-utstyr. «Radio-frequency identification» heter det på fint. RFID,
som ble funnet opp i 1939, er en sam-

SATSER: Galåen Transport flyttet inn i nye lokaler

som inneholder egen terminal, verksted og vaskehall
til 25 millioner kroner i oktober 2012, forteller Frode
Galåen. Foto: Privat

lebetegnelse for radiobasert merking
og identifikasjon av flyttbare objekter,
og benyttes i dag innen blant annet
varehandel, pakketransport, billettering og adgangskontroll. Kombinert
med moderne informasjonsteknologi
gir RFID nå store muligheter for økt
effektivitet og lavere kostnader. Dette
er likevel fersk teknologi i lastebilbransjen. SINTEF, Coop og BussBygg samarbeider for å utvikle dette
videre.
For en yrkestransportør betyr det i
praksis at last kan skannes inn og ut av
bilen, samtidig som systemet også forteller hvor varen/bilen befinner seg.

• 2 5 biler (21 tunge).
• T re biler går i melketransport for Tine.
De øvrige går i hovedsak med matvarer
for i Øst- og Midt-Norge. Mye er også
lokal distribusjon.
• 3 5 ansatte og 37 millioner kroner i
omsetning i 2014.

Scania-spøk
Hos Galåen Transport
er det bare Scania som
gjelder. 3. juli hvert år
markere de dette med
stor kakefest for alle
ansatte. Dette skaper
nok stor begeistring
hos Scania-folket,
men det er ikke sikkert
det er like populært
hos alle andre…..

6 år uten Volvo 3. juli
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FYLKESAVDELINGER

FORBUNDSSTYRET
REGION 1
Per Madsen
Forbundsleder
Buskerud Anleggstransport AS
Telefon 91 32 67 00
E-post: pm@lastebil.no

Tore Velten

Nestleder, Region 2
Telefon: 62 41 30 11 / Mobil: 90 52 04 38
E-post: tv@lastebil.no
Faks: 62 41 38 55

Jan-Yngvar
Tømmerholt

Styremedlem, Region 1
Tømmerholt Transport
Telefon: 40 70 95 45 / 69 14 10 17
Mobil: 90 91 82 02 / E-post: jyt@lastebil.no

Heidi Dahl

Styremedlem, Region 3
Telefon: 33 47 75 70 / Mobil: 92 03 00 30
E-post: hd@lastebil.no
Faks: 33 47 84 01

Kjell Haugland

Styremedlem, Region 4
Ørland Transport AS
Telefon: 51 70 91 00 / Mobil: 91 13 53 00
E-post: kh@lastebil.no / Faks: 51 70 91 01

Sverre-Jan
Rønneberg

Styremedlem, Region 5
Stranda Anleggsservice AS
Telefon: 70 26 14 09 / Mobil: 90 86 60 00
E-post: sjr@lastebil.no / Faks: 70 26 22 88

Øyvind Lilleby

Styremedlem, Region 6
P.R. Lunkan Transport AS
Mobil: 90 54 33 10
E-post: ol@lastebil.no / Faks: 74 16 02 41

Alv Ervik

Styremedlem, Region 7
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
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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 Harry Nilsen
Sørum Transport AS
Haldenveien 338, 1923 SØRUM
Telefon: 63 86 61 10
Mobil: 90 82 80 29
Faks: 63 86 61 19
E-post: post@sorumtransport.no

REGION 2

Regionsjef Guttorm Tysnes
Midtstranda, 2321 HAMAR
Mobil: 95 77 47 61
E-post: hedopp@lastebil.no
Sekretær Mai G. Skjelsvold
Midtstranda, 2321 HAMAR
Mobil: 41 45 19 55
E-post: mgs@lastebil.no
HEDMARK/OPPLAND
Regionleder Odd Haakenstad
Odd Haakenstad Transport
Brovollvegen 73, 2730 ROA
Mobil: 90 61 88 15
E-post: odd.haakenstad@gmail.com

REGION 3

Regionsjef Olav Klasson Vefald
Direktør Smidthsgate 3, 3732 SKIEN
Mobil: 95 70 19 54
E-post: btv@lastebil.no
BUSKERUD
Fylkesleder Knut Bakken
Østhellinga 32, 3370 VIKERSUND
Mobil: 90 18 65 29
E-post: knutba@hotmail.com
TELEMARK
Fylkesleder Anne Lise Øverland
Øverland Transport AS
Knut Dahles vei 100, 3660 RJUKAN
Telefon: 35 09 42 95
Mobil: 99 21 62 01
Faks: 35 09 42 95
E-post: askontor@online.no
VESTFOLD
Fylkesleder Olav Askjer
Olav Askjer Kran og Transport AS
Grøtåsveien 3, 3178 VÅLE
Telefon: 33 06 32 41
Mobil: 91 68 90 51
Faks: 33 06 29 90
E-post: olav@askjer.no

REGION 4

REGION 6

ROGALAND
Fylkesleder Tor Bjarne Asheim
Tor Bjarne Asheim AS
Harriet Backers vei 32, 4023 STAVANGER
Mobil: 91 13 65 25
E-post: tbasheim@online.no

TRØNDELAG
Regionleder Niklaus Haugrønning
Nik. Haugrønning AS
Postboks 25, 7070 BOSBERG
Telefon: 73 95 66 50
Mobil: 91 76 09 01
Faks: 77 83 56 03
E-post: niklaus@haugronning.no

Regionsjef Reidar Retterholt
Mjåvannsveien 3, 4628 KRISTIANSAND
Mobil: 90 77 32 07
E-post: rr@lastebil.no

AUST-AGDER
Fylkesleder Rita Elisabeth Birkeland
Bendiks Transport og Cementstøberi AS
Storemyrsletta 1, 4790 LILLESAND
Telefon: 96 51 20 00
Mobil: 41 53 52 42
E-post: rita@bendiks-transport.no
VEST-AGDER
Fylkesleder Kjell N. Nilsen
Transportfirma Kjell N. Nilsen AS
Farvegen 6, 4480 KVINESDAL
Mobil: 90 54 08 14
E-post: kjell@kjellnilsen.no

REGION 5

Distriktssjef Hordaland og
Sogn og Fjordane Birthe Minken
Postboks 23, Søreidgrend, 5895 BERGEN
Mobil: 99 50 18 75
E-post: bm@lastebil.no
Distriktssjef Møre og Romsdal
Dagrunn Krakeli
Sentrumsgården, 6490 EIDE
Mobil: 90 53 93 87
E-post: more@lastebil.no
HORDALAND
Fylkesleder Jan-Ove Halsøy
Tuftadalen 12, 5265 YTRE ARNA
Mobil: 92 03 83 33
E-post: janovehalsoy@outlook.com
SOGN OG FJORDANE
Fylkesleder Rolf Olav Tenden
Tenden Thor Transport AS
Visnesvegen 15, 6783 STRYN
Telefon: 57 87 69 00
Mobil: 90 14 44 71
Faks: 57 87 69 01
E-post: rolfolav@tenden.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

Regionsjef Roar Melum
Kvenildmyra 5, 7072 HEIMDAL
Mobil: 93 00 65 91
E-post: rm@lastebil.no

REGION 7

Distriktsjef Nordland
Herman A. Hansson
Postboks 343, 8001 BODØ
Telefon: 75 80 12 13
Mobil: 90 97 50 29
Faks: 75 40 25 01
E-post: hah@lastebil.no
Distriktssjef Troms og Finnmark
Odd Hugo Pedersen
Solbakkmelen 23, 9152 SØRKJOSEN
Mobil: 91 57 02 43
Faks: 94 76 23 79
E-post: troms@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 Karin Workinn
Thor & Bjørnar Workinn AS
Kvaløyveien 332, 9016 Tromsø
Mobil: 91 10 76 97
Telefon: 77 68 74 35 –
kari@workinnas.no
FINNMARK
Fylkessleder Yngve B. Harila
Yngve B. Harila AS
Postboks 455, 9811 VADSØ
Telefon: 78 95 18 31
Mobil: 91 74 78 98
Faks: 78 95 42 89
E-post: post@ybh.no

FAGGRUPPER
ANLEGG, VEI OG BRØYTING

DISTRIBUSJON, LANGTRANSPORT OG ADR
E-post

Mobil

E-post

Mobil

Ledes av
Sverre-Jan Rønneberg

sjr@lastebil.no

90 86 60 00

Ledes av
Kjell Haugland

kh@lastebil.no

91 13 53 00

Fagansvarlig
Thorleif Foss

tf@lastebil.no

41 40 35 99

Fagansvarlig
Jan-Terje Mentzoni

jtm@lastebil.no

41 50 67 80

Region 1: Egil Nicolaysen

firmapost@nicotrans.no

90 16 16 50

Region 1: Bård Solberg

bard@solbergtransport.no

90 78 22 12

Region 2: Henrik Ånerud

heiki80@hotmail.no

90 09 53 99

Region 2: Ørjan Bråthen

orjan.brathen@martinsen.no

98 21 56 08

Region 3: Torfinn Brenna

torfinn@bat.no

91 13 82 82

Region 3: John Erik Kjettorp

johnerik@dgm.no

98 24 10 21

Region 4: Tor Bjarne Asheim

tbasheim@online.no

91 13 65 25

Region 4: Børre Leirvik

borre@myrvang-transport.no

90 58 18 26

Region 5: Bjørn Rivenes

bjorn@rivenes.no

93 00 65 20

Region 5: Nils Anders Larsen

nils-ala@online.no

90 03 52 18

Region 6: Arnt Egil Aune

post@aune-transport.no

91 39 69 69

Region 6: Oddbjørn Kristensen

oddbjørn@kristensenstransport.no

90 77 43 67

Region 7: Arnold Hauan

arnohaua@online.no

95 24 22 23

Region 7: Rune Holmen

holmtran@online.no

91 79 86 92

Ressurspersoner

Ressurspersoner

BILBERGING

TEKNISK GRUPPE
E-post

E-post

Mobil

90 94 14 30

Ledes av
Jan Yngvar Tømmerholt

jyt@lastebil.no

90 91 82 02

jkb@lastebil.no

90 18 94 44

Fagansvarlig
Rune Damm

red@lastebil.no

90 62 57 21

Ressurspersoner
Region 1: Geir Homlund

geir@bkranservice.com

92 85 78 76

Region 1: Jan Slettevold

jan@spesialtransport.com

95 89 30 50

Region 5: Olaug Hamre

olaug@bjorkegruppen.no

Region 2: Øystein Müller

o-mull@online.no

91 77 71 46

95 70 94 60

Region 3: Jan-Petter Abrahamsen

semijan@online.no

95 19 94 46

Ledes av
Alv Ervik

aer@lastebil.no

Fagansvarlig
J. Kristian Bjerke

Region 6: Ann Kristin Fordal

Region 7: Gøran Karlsen

ann.kristin@viking-trondheim.no

goran@vikingnord.no

Mobil

Ressurspersoner

95 89 72 67

91 71 40 00

OBSERVATØRPLASS (i alle faggrupper)

Per Herman Pedersen

E-post

Mobil

php@transportkompetanse.no

41 62 62 61

TØMMER, LANDBRUK OG LEVENDE DYR
E-post

Mobil

Ledes av
Øyvind Lilleby

ol@lastebil.no

90 54 33 10

Fagansvarlig
Rune Damm

red@lastebil.no

90 62 57 21

Region 1: Egil Haugen

egilh2@online.no

90 95 78 52

Region 2: Kjell Jon Nyløkken

kjell.jon@dyretransport.no

90 06 61 99

Region 3: Ivar Mustvedt

ivarmust@online.no

99 45 21 61

Region 4: Dag Grødum

marit@oddgrodum.no

90 82 97 93

Region 5: Inge Råheim

inge@raaheim.no

91 66 57 57

Region 6: Nils Erik Røe

ne@nemo-transport.no

97 42 75 34

Region 7: Steve Strøm

post@dyrebil.no

95 86 97 19

Ressurspersoner

Sliter du med tunge
tanker etter en ulykke?

NLF

+
415 44 400
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KOLLEGAHJELPEN

Sliter du med tunge
tanker etter en ulykke?
KONTAKT 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. Kollegahjelpen er gratis og frivillig.
ER DU I TVIL OM DU SKAL KONTAKTE KOLLEGAHJELPEN?
Gjør det! Finn kollegahjelpen i ditt område og ta kontakt.

Fylke

Navn

E-post

Mobil

Fylke

Østfold

Erik Rynning
Steinar Enderød
Ole Jonny Sørensen

ostfold@lastebil.no
steinar@enderod.no
olanso@online.no

90 53 64 90
91 73 01 42
90 82 01 00

Oslo/
Akershus

Tor Vidar Frydenlund
Nicolai Jakhelln
Bjørn Røine
Geir A. Mo

tor.vidar@fgtas.no
snj@jakhelln.as
b.roine@online.no
gam@lastebil.no

Hedmark

Guttorm Tysnes
Arne Trondsen
Tore Velten
Mai Grete Skjelsvold

Oppland

E-post

Mobil

Vest-Agder Steinar Solberg
Kjell N. Nilsen
Kai Nilsen

post@hk-solberg.no
kjell@kjellnnilsen.no
kai@kjellnnilsen.no

48 01 30 00
90 54 08 14
90 54 08 15

91 38 03 85
97 55 58 00
95 10 13 20
93 03 03 88

Rogaland

Tor Bjarne Asheim

tbasheim@online.no

91 13 65 25

Hordaland

Kjell Sandvik Jensen
Arne Marås

kjell@jensens-transport.no
arnemara@online.no

90 64 74 22
91 81 72 43

hedopp@lastebil.no
arntrond@online.no
tore@tamnestransport.no
mgs@lastebil.no

95 77 47 61
99 21 19 63
90 52 04 38
41 45 19 55

Sogn og
Fjordane

Bernt Lars Helgås
Jomar Standsnes

b-helgaa@online.no
j-standn@online.no

90 84 56 50
91 17 83 28

Møre og
Romsdal

Jon Magne Aspelund
Anders Grønbrekk
Odd Haakenstad
Oddbjørn Vestli
Åge Widme

aspelundjon@gmail.com
angro53@hotmail.com
odd.haakenstad@gmail.com
Oddbjorn.Vestli@transportarbeider.no
post@widme-transport.no

95 22 22 40
90 56 41 84
90 61 88 15
91 79 28 38
91 88 05 00

Terje Alnes
Ernst Bigset
Kjell Brandal
Jon Brødremoen
Nils Ivar Heggem
Gunnstein Hoem
Dagrunn Krakeli

terje@heggem.no
post@b-bigset.com
kjell.brandal@tussa.com
jon.brodremoen@online.no
nils.ivar@heggem.no
gunnshoe@online.no
dagrunn@transportbransjen.no

91 16 67 40
91 63 26 20
90 10 29 29
98 21 49 70
90 66 30 40
94 17 10 65
90 53 93 87

Buskerud

Eva Karin Høgberg
Tom Pedersen
Per Arne Yri

evaka@live.no
tomsbilb@online.no
arne.yri@lifi.no

90 10 13 28
91 88 10 00
91 10 61 84

Sør-
Trøndelag

Per Morten Storhaug
Arnt Egil Aune
Leif Bromseth

stor-tr@online.no
post@aune-transport.no
ernaogleif@bromseth.no

99 52 69 96
91 39 69 69
41 50 95 75

Vestfold

Johan Espeseth
Tove Espeseth
John Ove Villung

weweimo@online.no

90 06 06 58
91 15 49 34
93 40 97 70

Nord-
Trøndelag

Olav Skarsbakk
Harald Ulven

olav@skarsbakk.no
harald.ulven@ntebb.no

48 04 12 02
99 21 71 15

Nordland

Telemark

Anne Lise Øverland
Magne Årvik
Jon Reidar Solstad
Vivi Solstad

askontor@online.no
magne@arne-thorsen.no

Steinar Ernestussen
Karstein Larem
Kjell Fredrik Solberg

ernestussen@hotmail.com
ka-lare@frisurf.no
kjsolb2@frisurf.no

48 18 22 48
95 12 24 85
90 72 63 35

Troms

Arnold Hauan
Elling Haukebøe
Ann Pauline Eliassen
Karianne Ervik

arnohaua@online.no
elling@haukeboe.no
annp@eliassens.no
karianne@erviktransport.no

95 24 22 23
90 58 64 90
98 87 50 75
41 69 30 76

Finnmark

Torbjørn Mikalsen
Yngve B. Harila

thmikals@online.no
yngve@ybh.no

90 62 41 88
91 74 78 98

Aust-Agder Robert Birkeland
Benn Olaf Tvedt

jov@vermelidtransport.no

rita@bendiks-transport.no
bennolaf@frisurf.no

99 21 62 01
90 03 43 44
97 58 53 73
91 35 53 01
91 87 91 00
48 15 60 94

Kollegahjelpen alarm nr: 415 44 400

Navn

Psykologvakten

Ulykker i utlandet

Gjennom medlemskapet i NLF og i samarbeid med forsikringsselskapet If, får du ved behov
tilgang til psykologisk førstehjelp, uten henvisning fra allmennpraktiserende lege. Du kan
benytte tjenesten i forbindelse med alvorlige hendelser på arbeidsplassen eller i fritiden.
Tilbudet gjelder også familien.

Ved ulykker i utlandet fungerer Sjømannskirken som NLFs kollegahjelp.

Ring (+47) 95 11 91 81

Grønt nummer: 22 96 50 07

BLI MEDLEM DU OGSÅ!

Send inn kupongen på faks 22 20 56 15, eller gå inn på våre nettsider www.lastebil.no

Bedriftens navn:

Org. nr.:

Adresse:
Telefon:

Mobil:

Postnr.:

Poststed:

Telefaks:

E-post:

Eier/daglig leder:

Fødselsdato:

Type transport:

Antall lastebiler:

Antall varebiler under 3,5 tonn:

Sted:

Dato:

Underskrift:

VERVET AV
Navn:

Medlemsnr.:

Jeg har lest og godtatt NLFs etiske regelverk.
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Ditt MAGASINET
medlemskap
trer
i kraft
NLF
2015
• NR
3 så snart medlemsavgiften til NLF er betalt, og varer i 6 måneder etter at vi har mottatt din skriftlige oppsigelse.

VÅR KOMPETANSE
ER DIN TRYGGHET
Gjennom kvalitetsikrede tjenester gir vi den kunnskap
og kompetanse som yrkessjåfører og maskinførere, samt
det deres bedrifter trenger for effektiv drift.

ALTA
TROMSØ

HARSTAD
Opplæring
• Brukeropplæring av kjøretøy/maskiner – optimal bruk
• Rutiner og bruk av digital fartskriver
• Kjøre- og hviletidsbestemmelsene
BODØ
• Forskrift om arbeidstid for sjåfører/arbeidsmiljøloven
• Lastsikringskurs, ulykkesberedskapskurs, løyvekurs
MOSJØEN
• Truck – kran
KRISTIANSUND TRONDHEIM
• ADR-kurs i alle klasser
• Sikkerhetsrådgiver
MOLDE
• Etter- og videreutdanning for
yrkessjåfører
ÅLESUND
GJØVIK
Våre tjenester
BERGEN
• Opparbeidelse og
HAUGESUND GEILO/GOL OSLO
oppfølgning av
MOSS
internkontroll systemer
• Opparbeidelse og oppfølgning
SKIEN
av komplette HMS – KS system STAVANGER
ARENDAL
• Bedriftsintern opplæring/oppfølgning
KRISTIANSAND
• Dokumentert og sertifisert opplæring
• Konsulenttjenester
• Førerkortopplæring – alle førerkortklasser
• AdmMit – Komplett drifts- og administrasjonsløsning for norske transport-,
entreprenør- og logistikkbedrifter
Transportkompetanse AS er lastebilnæringens eget kompetanseselskap og NLFs hovedsamarbeidspartner. NLF er
også deleier i selskapet noe som sikrer deg som NLF medlem ekstra gunstige tilbud på en rekke tjenester, herunder
YSK og etterutdanning, kjøre- og hviletidsoppfølging, økonomisk rådgivning og det nye administrasjonsprogrammet
for transportselskaper ADMMIT.

telefon: 02242 • www.transportkompetanse.no

JUBILANTER

13.05

27.05

28.05

31.05

18.05

50

50

60

60

70

KJELL-ÅGE LARSEN, 7091 TILLER
Hvis du la merke til reportasjen «Dilla på bil og design» i forrige utgave av NLF Magasinet fikk du en bekreftelse på at Larsens
interesse for biler er svært stor. Det forsøker han heller ikke å legge det minste skjul på. Til sommeren venter han en ny flott
personbil, en svart en - med stjerne på panseret. En passende 50-årsgave til seg selv, skulle man tro. Kjell-Åge startet bak lastebilrattet i 1987. Den første bilen var en Volvo F12 som ble brukt til tipp- og anleggskjøring. I dag har han 15 biler i stallen, og nå kjører
de også kran, container, og flisvogntog i tillegg til anleggsvirksomheten. Ved siden av å ha bildilla er han også en ivrig laksefisker.

HENNING HANSEN, 3178 VÅLE
Henning startet som sommervikar i farens firma som 21-åring. Med en Scania tippsemi og tanksemi kjørte han for Felleskjøpet.
Hansen må regnes som en gründer. Allerede i 1993 tok han i bruk sin første walking-floor-bil. Jubilanten startet eget firma i 1995.
I 1998 gikk han inn som deleier og daglig leder i Bulk-Tank Transport AS. Er i dag eier og daglig leder. Nå har han fem biler og kjører
råstoff til kraftfôrproduksjon (bulk og flytende tank). Han har vært styremedlem i Våle og Ramnes Lastebileierforening, og er nå
leder. Han er også styremedlem i NLF i Vestfold. På fritida er jakt og friluftsliv det som opptar ham mest.

BJØRN HJELSETH, 6270 BRATTVÅG
Jubilanten startet allerede i 1970 med å kjøre anleggsmaskiner for Jostein Otterlei på Fjørtoft der Bjørn vokste opp. Han startet å kjøre lastebil i
1975, og i 1977 hadde han sin første langtransport-tur til Østlandet. Det handlet om å flytte en gravemaskin med en Scania 140 og maskinhenger. Slik transport driver han fortsatt. Han har vært selvstendig næringsdrivende siden 1985, og i dag er Bjørn Hjelseth daglig leder i Hjelseth
Transport AS. Selskapet driver han sammen med sønnen Knut Anders Hjelseth (33), kona Reidun og eldste datter Lena jobber på kontoret. De
driver med spesialtransport, langtransport, massetransport, containertransport/utleie, avfallshåndtering, krokløftbil og varebil-/ekspressfrakt.
Bjørn kjører i dag Volvo FH16-750 og kjører mest spesialtransport, maskinflytt og langtransport. Ellers er han i en alder av 60 en spreking.

JOHN ANKER TELHAUG, 4596 EIKEN
I 1975 startet Jon som yrkessjåfør. Han har to stykk Scania og frakter for det meste tømmer, flis, stykkgods og diverse partigods.
Han har hatt tillitsverv i NLF, og ved siden av jobben har han en spesiell lidenskap for veteranbusser.

KNUT MARTIN NORDLI, 2022 GJERDRUM

Når Knut Martin ikke har for mye arbeid å tenke på stikker han gjerne til fjells med ei fiskestang eller to under armen. Det er en
interesse han har hatt i mange år, også da han startet å kjøre i 1963.
70-åringen kjører til daglig distribusjon/godsrute mellom Ullensaker og Oslo. Da sitter han bak rattet på en Mercedes-Benz.
Han har også vært aktiv som tillitsvalgt for NLF på Øvre Romerike.

19.05

58

70
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KJELL ARNE HJEMSTAD, 2423 ØSTBY
Far til Kjell Arne var lastebileier og det var derfor naturlig at debuten startet der. Han har kjørt flere ulike merker, men hovedsakelig
har det handlet om langtransport (Nortransport), av det internasjonale slaget. Det har også vært mye termotransport. Kjøring på
kontinentet og til Midtøsten (Saudi Arabia) står derfor på listen av noe av det som bør nevnes. Jubilanten har fortsatt en tippbil og
ett vogntog. På fritida trives han med bilsport, jakt og fiske.

JUBILANTER

11.05

06.05

21.05

08.05

75

85

85

90

JOHN SCOTT KARLSEN, 1457 FJELLSTRAND
Selv om helsa ikke er som den var så er John så absolutt både gangbar og talefør. Etter at han ble rammet av Parkinson har han
trappet ned virksomheten, og nå har han bare en liten hjullaster igjen. Den er jo kjekk å ha til både snøbrøyting og selvfølgelig til å
løfte ting med.

HELLIK HVAMB, 3624 LYNGDAL I NUMEDAL
Hellik har siden han startet å kjøre i 1957 hatt ni lastebiler med Volvo-merke i grillen, men han har også hatt andre merker mellom
fingrene. Den siste bilen var forøvrig en Renault. For det aller meste har han kjørt tømmer i Numedal, men også noe tippbil.
Jubilanten har vært tillitsvalg i fylkesstyret, og ikke minst som leder av lokallaget i en årrekke.
Som pensjonist trives han god i skogen, og rett som det er stiller han seg foran tredreibenken for å lage et «kunstverk». Han er også
flink til å holde seg i form og tar gjerne en spasertur.

PER HAGEN, 2315 HAMAR
Per har hele 65 år bak rattet. I 1948 satte han seg bak rattet på en Volvo LV 21, og fram til 2013 har han kjørt et utall biler, alle
Volvo. Per overtok firmaet etter faren, som startet opp i 1923 med lastebil. T-Forden står fortsatt i garasjen i tipp, topp stand. De
første årene ble den brukt som lastebil om dagen og drosje om kvelden. Hagens Transport var også med på byutviklingen etter
krigen. Tomter ble gravd ut og masse kjørt vekk blant annet med Pers tippbil. I dag er det mest matvarer som firmaet frakter.
Per er til daglig å se på Hagens Transport, men er også opptatt av Heimevernet, hus og hage.

OLAV SOGNNES, 5953 FONNES
Med oppdrag for Statens vegvesen i handa kjøpte Olav sin første bil, ein Chevrolet, i 1945. Både Olav og bilen vart sett stor pris på av mange.
Det vart laga eit overbygg på planet som gjorde at bilen vart nytta til både dåp, bryllaup og gravferd. Av og til fekk naboar og familie ein luftetur
på planet ein og annan søndag. Olav Sognnes har hatt tillitsverv lokalt i NLF. På fritida set han blant anna pris på ei og anna kryssordoppgåve.

FØDSELSDAGER I MAI, 2015
90 år
8. Olav Sognnes, 5953 Fonnes

85 år
6. Hellik Hvamb, 3624 Lyngdal i Numedal
21. Per Hagen, 2321 Hamar

75 år
1. Bjørn Lomundal, 7200 Kyrksæterøra
3. Jens N. Larsen, 4637 Kristiansand
6. Leif Grønning, 7224 Melhus
8. Leif Pettersen, 2216 Roverud
11. John Scott Karlsen, 1457 Fjellstrand

70 år
3. Steinar Hatlinghus, 7730 Beitstad
6. Arne Reinholt, 2114 Disenå
8. Fred Karoliussen, 8400 Sortland
18. Knut Nordli, 2022 Gjerdrum
19. Kjell Arne Hjemstad, 2423 Østby
21. Harald O. Ræge, 4056 Tananger
23. Per Sjøvold, 2440 Engerdal
31. Anders Kråkmo, 7125 Vanvikan

65 år
3. Jan Tveiten, 3275 Svarstad
4. Ove Støbakk, 7882 Nordli
5. Ove Arild Trones, 4306 Sandnes
14. Sveinung Thorsrud, 2930 Bagn
18. Lars Orderud, 1920 Sørumsand
18. Gunnar Sten Johansen, 1725 Sarpsborg
21. Mai Grete Skjelsvold, 2318 Hamar
22. Magne Audun Berge, 4330 Ålgård
23. Kjell Ove Haugerud, 3430 Spikkestad
29. Bjørn E. Norbeck, 2070 Råholt
30. Thor Kristian Lien, 3301 Hokksund

8. Ole Tom Stoa, 3830 Ulefoss
9. Sverre Holm, 8130 Sandhornøy
13. Geir Knatten, 2022 Gjerdrum
14. Egil Emdal, 6220 Straumgjerde
23. Frank Jevne, 2364 Næroset
26. Nils Anders Larsen, 6016 Ålesund
28. Arnt Bakke, 3624 Lyngdal i Numedal
29. Svend Skjellet, 2312 Ottestad
29. Dag H. Johansen, 3142 Vestskogen
29. Elin Dalby Mathisen, 2770 Jaren

50 år

14. Nils Anders Lysrud, 2380 Brumunddal
14. Fredrik Eibak, 1338 Sandvika
20. Thor Daniel Aas, 4768 Engesland
26. Knut Helge Øslebø, 4532 Øyslebø
28. Eivind Torset, 6690 Aure

40 år
2. Lars Johnsen, 9450 Hamnvik
2. Vanja M. Simonsen, 9335 Øverbygd
5. Amund Wiken, 2302 Hamar
10. Arnt Ove Brattbakk, 8665 Mosjøen
19. Kari Anne Amundsen, 2100 Skarnes

12. Bjørn C. Lien, 7160 Bjugn
35 år
13. Kjell-Åge Larsen, 7092 Tiller
9. Henrik Ånerud, 2100 Skarnes
19.
Kurt-Jonny
Pettersen,
9100
Kvaløysletta
21. Villy Jon Kvalsund, 6076 Moltustranda
16. Arild Olsbakk, 2480 Koppang
25. Petter Surnflødt, 2653 Vestre Gausdal 20. Ole Johnny Røyland, 4540 Åseral
24. Trond Totland, 5151 Straumsgrend
27. Arnfinn Hagestuen, 2838 Snertingdal
30 år
27. Henning Hansen, 3178 Våle
28. Bjørn Hjelset, 6270 Brattvåg
9. Jan Petter Olsen, 9811 Vadsø
30.
Michael
Haugen,
3350
Prestfoss
29. Kai Sandvold, 2818 Gjøvik
15. Knut Gravråk, 7228 Kvål
31. John Anker Telhaug, 4596 Eiken
29. Bjørn-Erik Fredriksen, 2151 Årnes
45 år
4.
Roger
Kalstad,
6815
Førde
55 år
20 år
1. Petter Hammervold, 6076 Moltustranda 6. Geir Gundersen, 3731 Skien
22. Jostein Pettersen Røisgård, 3160 Stokke
8. Jon Arild Bjerkestuen, 2032 Maura
3. Bertil Breivik, 6036 Mauseidvåg
12. Lars P. Hoff, 3218 Sandefjord
7. Dag Aalerud, 1400 Ski

60 år
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MEDLEMMENE STRØM
Først etablerte han eget firma
og kjøpte ny tømmerbil, så
meldte han seg inn i NLF.
Tekst: STIG ODENRUD so@lastebil.no

Bjørn-Erik Unneberg (43) er en av NLFs
ferskeste medlemmer. Han kommer fra
Rømskog i Østfold. Kommunen som er
mest kjent for være først ferdig med opptellingen av stemmer ved alle valg, og
tyttebær. Fryktelig mye tyttebær.

Piker, vin og diesel

To uker etter at han tok tungbil-lappen
som 20-åring startet han et enkeltmannsforetak og drev det med transport
og landbruk fram til 2008. I 1995 solgte han bilen og ble medeier i Unneberg
Transport, og var der fram til 2006. Fra
60
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BILEN: 40 000 kilometer har rullet siden bilen kom til

gards julaften i fjor. Foto: Privat

«Det er rett og slett
lønnsomt for meg å
være medlem»
Bjørn-Erik Unneberg

2008 til 2011 kjørte han skogsmaskin
for Holth Skogsdrift, før han tøylet en
tømmerbil for Jan Erøy AS, helt fram til
november i fjor.
– Det har alltid vært mye transport og
maskiner for meg. Mye piker, vin og diesel, mest diesel kanskje, sier han og ler.
Det skulle likevel gå 23 år før han
startet skikkelig for seg selv. Julaften i
fjor sto en ny Scania 580 Topline med
fireaksla henger og kran klar. Logoen til
Rømskog Tømmertransport AS pryder
toppen av hytta på begge sider.
– Det går ikke an å starte opp med
gammelt eller brukt utstyr. Det blir fort
mange timer på verkstedet, og det kan
fort bli kostbart, sier han.

Medlem i Odalen

43-åringen kjører for Virketransport Øst
og har én mann fast ansatt, pluss en vikar. Rutene går i Østfold, Akershus,

NYE NLFMEDLEMMER
REGION I – ØSTFOLD / OSLO OG AKERSHUS

– NLF gjør
hverdagen min
litt bedre

MER TIL
Hedmark og svenske Värmland. Tross
hjemmebane i Østfold har han meldt seg
inn i Odal Lastebileierforening i Hedmark.
– Miljøet i Odalen er både godt og
aktivt. De har dokumentert resultater av
sitt arbeide, både med store og mindre
forhold, forklarer han.
– Når NLF sentralt også gjør så mye
for å bedre hverdagen min var det en
selvfølge at jeg måtte melde meg inn,
sier Unneberg.
I tillegg legger han vekt på medlemstilbudene han får gjennom NLF, og
ikke minst tilgangen på juridisk ekspertise.
– Det er rett og slett lønnsomt for meg
å være medlem. Jeg tror at det for meg
som driver alene innebærer store fordeler. Det gjør at vi ikke er helt alene i
verden, sier Bjørn-Erik Unneberg.

3K Trans DA
Magnus Sjuve
Morten Granlien
Hoel Septiktømming og
Høytrykkspyling AS
Soelberg Transport AS
Østlandske Byggpartner AS
LP Transport AS
Durranitransport
JA Transportservice
Akli Transport
GSD Transport
Sørum Transport AS

1807 Askim
1640 Råde
1734 Hafslundsøy
1815 Askim
1923 Sørum
2032 Maura
1053 Oslo
1254 Oslo
2067 Jessheim
1053 Oslo
1187 Oslo
1923 Sørum

REGION V – HORDALAND / SOGN OG
FJORDANE / MØRE OG ROMSDAL
Tradibu AS
HR Jordan AS
Nesse Transport AS
Bergen Bil og Transport AS
Torben Malme AS
Willy Rekdal
Brasta AS
Hjelkrem Utleie og
Transporttjenester
Odd-Arild Drabløs
Cobit Bil AS

REGION II – HEDMARK OG OPPLAND

REGION VI – TRØNDELAG

Valdres Metall AS
Sebu Bil & Bensin AS
Lena Anleggsservice AS

Lasse Berg Transport AS
Aune Transport AS
Fossli Maskin og Transport AS
Krokfrakt AS
Einar Selseth AS
Skotts Maskin AS
Morten Almaas Transport
Flexi Trans AS
Blondie Logistique AS

2900 Fagernes
2940 Heggenes
2850 Lena

REGION III - BUSKERUD / VESTFOLD /
TELEMARK
Thor E. Grotle Transport AS
Øst Frakt Kenneth Heia
Johan T Straand AS
Bringaker Biofrakt AS

3683 Notodden
3676 Notodden
3853 Vrådal
3178 Våle

5151 Straumsgrend
5476 Mauranger
5912 Seim
5179 Godvik
6502 Kristiansund N
6390 Vestnes
6300 Åndalsnes
6633 Gjemnes
6133 Lauvstad
6003 Ålesund

7730 Beitstad
7387 Singsås
7550 Hommelvik
7820 Spillum
7820 Spillum
7374 Røros
7088 Heimdal
7341 Oppdal
7714 Steinkjer

REGION IV - AUST-AGDER / ROGALAND /
VEST-AGDER

REGION VII – NORDLAND / TROMS /
FINNMARK

Bringsverd AS
MAKSI Distribusjon AS
Fjordbakk Transport

Midt-Troms Betongpumping AS
Stein-Harry Johansen
Torbjørn Enoksen Transport
Erlandsen Transport AS
Betongtransport Nord AS
K-H Larsen Transport
Tromsø Transportservice DA
Storegga Betong AS
Krøtø Olsen Transport AS
Cooltrans AS
Taraldsvik Maskin AS
T.O. Thomassen Transport AS
Oddbjørn Aufles
SP-Product AS
Tor Arne Thomassen AS
Ronny Hansen AS

4855 Froland
4055 Sola
5563 Førresfjorden

9310 Sørreisa
9027 Ramfjordbotn
9350 Sjøvegan
9407 Harstad
9272 Tromsø
9118 Brensholmen
9020 Tromsdalen
9325 Bardufoss
9403 Harstad
9022 Krokelvdalen
8508 Narvik
8613 Mo I Rana
8659 Mosjøen
9610 Rypefjord
9517 Alta
9516 Alta
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TS-MUSEET:
Har du lyst til
å se mange gamle
anleggsmaskiner, biler,
traktorer og to-hjulinger bør
du legge turen innom TSmuseet på Jæren. Gratis
inngang er det også.

OVER: En Danhorse
fra 1958. Dette er en
dansk traktor som
fra 1954 til 1957 ble
produsert av maskinfabrikant P. Jørgensen. Egenvekten
er 1 020 kilo, motoren har fire sylindre
og gir 19 HK. Alle de
tre modelltypene hadde for dårlig kapasitet,
selv til mindre gårder, og
produksjonen varte derfor
bare i fire år.
TIL HØYRE: Bedford 1946 modell. Denne
bilen var levert i fire varianter og kunne laste fra
0,75 til fem tonn.
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ET MONUMEN

NT OVER SEKS TIÅR

MYE HISTORIE: Olav Stangeland

foran en Volvo Rundnos, eller
«Rundsnyt» som de sier på Jæren.
Bilen er fra 1952.
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1958: Dodge 1958. Produsert av Chrysler. Fra 1957 til 1961 ble det produsert sju forskjellige modeller. Motorene varierte

fra 3,8 til 5,9 liter. De hadde to- eller tre-trinns automatkasse.

BRANNBIL: En stilig brannbil importert fra USA. Bilen er en American

og de hadde eierinteresser bilselskapet fram til 2005. I 2014 meldte

Tekst og foto: STIG ODENRUD so@lastebil.no

H

vis du ikke har planlagt ferieturen ennå bør du merke av
Tjelta i Sola kommune på kartet. Bare en mil, eller 12-15 minutter fra
Sola flyplass finner du herligheten. 110
ulike doninger, som alle kan startes og
brukes når som helst, kan du oppleve
helt gratis.

MUSEET: TS-Museet på Jæren.

«Brownen»
1969: Nærmest er en Volvo F86 fra 1969. Den tok over

etter Brage og ble erstattet av F6. Volvo F84/F85/F86 er
en serie lastbiler produsert fra 1965 til 1979. Nesten 60
000 biler ble laget. De ble levert med to motorvarianter,
en rekkesekser på 6,7 liter som ga fra 144 til 210 HK.
Naboen er en Scania 140 fra 1973.

En 1949-modell David Brown ønsker
velkommen. Det var den første traktoren grunnleggeren av det som i dag er
Stangeland-imperiet, Trygve Stangeland, kjøpte og tjente sine første kroner
med. Museet antas å være landets største
samling av veterankjøretøy, i alle fall
som er i så god stand.

Et tidsvitne

FORDSON: En Fordson, 1934 modell. Selskapet Fordson

var et datterselskap av Ford Motor Company. Den første
Fordson-traktoren var Fordson F som ble produsert fra
1917 til 1928 i Dearborn i USA, og i Corke i Irland fra 1919
til 1922.
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1971: Mercedes-Benz 1113, 4x4, 1971 modell. Første

variant produsert i 1959, men ble laget helt fram til 1995
for eksport til Midt-Østen, Sør-Amerika og Afrika.

Museet er et tidsvitne av det som
Trygve Stangeland startet for 56 år
siden. Det er også en dokumentasjon på
de fire viktigste verdiene selskapseventyret Stangeland er fundert på: arbeidsglede, forbedring, ryddighet og effektivitet.

1949: David Brown 1949-modell. David Brown Engineering

Limited ble etablert I England I 1860. De startet
produksjon av traktorer sammen med Harry Fergusson I
1936, «Fergusson-Brown». I 1947 kjøpte Brown seg inn i
Austin Martin for 20 000 pund. Dette resulterte blant
annet til den legendariske DB-serien.

GRÜNDEREN: Trygve Stangeland startet eventyret i 1949.

LaFrance, 1935 modell. Opprinnelsen til selskapet er fra 1873 (med hester) og damp fra 1903. Kjøpt av Daimler-konsernet i 1995
selskapet oppbud.

Gründeren Trygve Stangeland etablerte T. Stangeland Maskin i 1959. Da hadde han allerede drevet ti år i bransjen
med sin første David Brown, blant annet med pløying og harving hos bønder i distriktet. Med stort talent for
salg og nøkterne investeringer, bygde
Trygve opp sitt imperium, stein for
stein, til det som i dag er samlet under
Stangeland Gruppen med en omsetning på over 1,6 milliarder kroner.

Oljen rant inn

Da oljeeventyret kom i gang ble det skikkelig fart i T. Stangeland Maskin. Omsettingskurven gikk rett opp. Det ble
kjøpt mye maskiner og utstyr, og etter
hvert ble det ansatt folk i administrasjonen som blant annet teknikere og
ingeniører for å nevne noe.
Trygve Stangeland døde etter skadene av en sykkelulykke 18. juni 2011, 76
år gammel. På Stangeland museum
står kontoret slik det var siste dagen han
var på jobb.
Olav Stangeland er i dag administrerende direktør i Stangeland Gruppen AS
og daglig leder i Stangeland Maskin AS.
Han har ført farsarven videre på glitrende vis, også på museet.

Han gikk bort i 2011, 76 år gammel.

Har bygd ut
NLF-Magasinet fikk en privat audiens på
museet i fjor høst. Da var det så mange
kjøretøy der at det knapt var mulig å
komme fram, og ikke minst få tatt gode
bilder. I løpet av vinteren har de bygd
ut og doblet arealet. Nå har de 1 550
kvadratmeter og plass til enda mer enn
noen gang. Det er fortsatt gratis å komme
inn, og museet er åpent hver dag mellom
klokken 09.00 og 16.00.

BILDE ØVERST: Slik så en Merce-

des-Benz 180 ut i 1956. Fra 1954 til
1959 ble det produsert nesten 85
000 slike biler i tre forskjellige
varianter. Nesten 3 500 biler kom
i kabriolet- eller kupé-utgave.
Bilen fikk klengenavnet «Ponton». Den har, eller hadde, 84 HK.

BILDE NEDERST: En Suzuki GT 250,
1978 modell. Produsert fra 1971 til 1983.
Den var populær i Norge og var en bestselger i England midt på 70-tallet. Sykkelen
er en oppgradert versjon av T 250 og har en
nettovekt på 154 kilo.
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SISTE NYTT

Mangler 1 000
milliarder
For å få et godt riksvegnett trengs det
enda 1 000 milliarder kroner.

STYR FRONTLYKTENE MED BLIKKET
Ingeniørene hos Opel jobber allerede med morgendagens lysteknologi, der øynenes
bevegelse registreres og utnyttes til å styre bilens lys. Teknologien er døpt Opel
Eye-Tracking.
– Vi har jobbet i to år med dette prosjektet der retning og intensitet på lyset blir styrt etter
hvor føreren retter blikket. Jo mer vi forstår av denne teknologien, jo mer intensivt har vi jobbet videre, sier Ingolf Schneider, sjef for lysteknologi hos Opel. (Foto: GM Company)

Ifølge fungerende vegdirektør Lars Aksnes skal det til hvis målet skal nås
innen 2050.
Samfunnet vil spare 450 milliarder kroner i transportkostnader på et vegnett
som holder god standard. De foreslåtte
vegutbyggingene reduserer reisetidene
med totalt 17 timer på riksvegrutene.
Utfordringene med å sikre et forutsigbart vegnett kan bli større med et våtere
klima. Dette kan gi seg utslag i flere
skred og stengninger. Vegvesenet har
identifisert 195 skredpunkt med høy eller middels stor fare for skred. Det er et
mål at disse kjente punktene skal være
sikret i løpet av 30 år.

Alko-bom i alle havner
Sveriges Åkeriföretag (SÅ) vil ha alkoholbom i alle svenske havner.
Et forsøksprosjekt i Stockholm viser en reell nedgang i
promillekjøring hos tungbilsjåførene.
– Nå trenger vi bare et omgående politisk vedtak for å
få innført dette som et landsomfattende tiltak sier,
SÅ-sjef Rickard Gegö.
De automatiske alko-bommene (bildet) har en rask og
sikker teknikk og fordrer ikke at politiet er til stede.
– Dette må bli permanente installasjoner i alle havner
som også skal omfatte privatbilister, mener Gegö.

12 av 100
er damer

BLOMSTERVEGEN: En «normal» fylkesveg.
FOTO: Stig Odenrud
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Omkring 1 100 svenske transportører som har over fem ansatte
svarer i en undersøkelse at cirka
12 prosent av de nyansatte er
kvinner, og at flere og flere søker
transportutdannelse.
Nå er 18 prosent av elevene innen
transportprogrammet i de svenske gymnasieskolene kvinner.
(transportnyhederne.dk)

70513_0 Inhouse NO

H E L S EFO R S I K R I N G

Få dine ansatte
RASKEST MULIG TILBAKE

Med helseforsikring er dine ansatte garantert
behandling innen 14 virkedager og kommer
raskest mulig tilbake på jobb.
Helseforsikringen har ingen
kostnadsbegrensning og ingen egenandel.

VIL DU VITE MER?
Gå inn på if.no/helse eller ring en av våre
NLF-spesialister på 815 11 566.

I samarbeid med:

Rolig, vi hjelper deg.

Statoilpakken

for NLF-medlemmer
NLF er en stor og viktig kunde for Statoil. Vi jobber kontinuerlig for
å forbedre og tilpasse vårt tilbud til deres ønsker.

Truckers Club medlemskap 2015

• 50% rabatt på medlemskap
• 25% rabatt på parkering
• 25% rabatt på dagens meny
• Fri tilgang til hvilerom, dusj,
vaskerom og TV- stue

Medlemskap i Truckers Club gir klubbfordeler på Statoil E6 Minnesund, Statoil E6 Berger, Statoil E6 Vestby og Statoil Åndalsnes

Truck Deal
Et ekslusivt tilbud til
NLF-medlemmene
• Fullverdig mat
• Smaker godt
• Mettende
• Fristende

Norges beste
stasjonsnettverk
• 716 Stasjoner totalt
• 474 Truck Stasjoner
• 143 Stasjoner med avg.fri diesel
• 75 AdBlue anlegg

Bombrikke “Norgesbrikken”
fra Statoil
• INGEN forhåndsbetaling eller binding
• Én standard Autopass brikke, felles for alle bomstasjoner
• Fakturering skjer sammen med drivstoffyllinger
• Maksimal rabatt ved passering

