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CO2-reduksjon pleide å være komplisert og tidkrevende. Ikke nå lenger. I dag har vi biler som
går på alternative drivstoff som naturgass, biogass, HVO, biodiesel, bioetanol/ED95 og en
hybrid. Med Scanias smarte transportløsninger oppnår du gode resultater på svært kort tid,
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“Sikkerhetssystemene er
fantastiske”

Lengre serviceintervaller, mer gjennomtenkte
detaljer og den mest gjerrige bilen over tid.
Actros er bilen som aldri svikter. Kvalitet
lønner seg i lengden. Komforten kjenner du
fra første sekund. Actros – lønnsom i lengden.

Knut Arne kjører for Tollpost, og han mener Actros er den mest komfortable
og avanserte bilen på markedet. Bilen går i nattrute. “Den er ekstremt, nei
sinnsykt, retningstabil! De elektroniske sikkerhetssystemene er fantastiske. Jeg er
meget fornøyd med bilen”, sier Knut Arne som mener at Actros bare blir bedre
og bedre etter hvert som man kjører den mye. Ikke alle biler du kan si det om!

Lønnsom i lengden

www.facebook.com/mbnorgetrucks. For mer informasjon se www.mercedes-benz.no eller kontakt en av våre forhandlere.

LEDER
Geir A. Mo

Etter dette har
NLF gjennom vår nordiske
organisasjon Nordic Logistic
Association (NLA) arbeidet
hardt og målrettet for å bygge
allianser på tvers av særlig
Vest-Europa for å få EU
til å ta litt mer ansvar.

EU I ENDRING

En skal ikke ha vært lenge i vår næring før en lærer seg at
det meste vi driver med har sitt opphav i Brussel.
Adgang til markedet (kabotasje), grensekryssende trafikk, vekter og dimensjoner,
kjøre og hviletid er bare noen områder der EU spiller en helt sentral rolle. Når
målet med hele EUs eksistens er mest mulig «fri flyt» mellom landene lærer vi
også fort at EU er en krevende forhandlingspart for norske lastebileiere.
Når undertegnede startet sitt virke i NLF stod møter i Brussel tidlig på agendaen. Et av disse møtene har brent seg inn i hukommelsen mer enn andre. Det
var med daværende transportkommisjonær (tilsvarer norsk statsråd) Siim Kallas
sin visestabsjef (en slags form for statssekretær). Han slo kort og godt fast at EUs
jobb var å vedta reglene. Konsekvensene av dem fikk landene rydde opp i selv. EU
hadde ikke noe med om resultatene av reglene ble mer kriminalitet, ødelagte
nasjonale transportmarkeder eller elendige arbeidsvilkår. De «bare» vedtok regler
som hadde som formål å sikre størst mulig markedsadgang for flest mulig. Så fikk
andre rydde opp i etterkant.
Etter dette har NLF gjennom vår nordiske organisasjon Nordic Logistic
Association (NLA) arbeidet hardt og målrettet for å bygge allianser på tvers
av særlig Vest-Europa for å få EU til å ta litt mer ansvar. De må skue konsekvensene av egne vedtak.
Sakte lykkes vi mer og mer. Nye og mer liberale kabotasjeregler ble utsatt til ny
kommisjon. Fokus ble endret til også å omfatte sosiale forhold. Land etter land
har sagt fra at utviklingen må snus. Våre nasjonale transportmarkeder og vår
nasjonale trafikksikkerhet kan ikke betale prisen for å bygge opp Øst-europeisk
økonomi. Det må finnes andre og bedre måter å gjøre dette på.
Arbeidet er tungt. Det er tidkrevende og ressurskrevende. Lyspunktene er få,
men de finnes. Et av de kom nylig i form av en ekstern høringsrapport som
kommisjonen er forpliktet til å innhente i forkant av arbeidet med nye regler for
markedsadgang.
Rapporten har mange interessante og viktige erkjennelser. Reguleringene har
vært ineffektive i arbeidet med å få bedre sosiale forhold og bedre trafikksikkerhet.
Like konkurransevilkår er ikke oppnådd. Effekten for å få ned tomkjøring (som
var en viktig begrunnelse for å tillate kabotasje) er høyst tvilsom.
Samtidig har man et økende problem med falske dokumenter, en for dårlig
definisjon av ikke planlagt og tilfeldig kabotasjekjøring, for dårlig (manglende) avgrensning mot kombinerte transporter og for dårlig og manglende
muligheter for tilpasning til det såkalte utestasjoneringsdirektivet.
Rapporten har også flere anbefalinger til tiltak på kortere og litt lenge
sikt. Vi har med stor interesse notert oss forslag om økt bruk av elektroniske dokumenter og digital tachograf. Et elektronisk register (ERRU)
må være tilgjengelig for utekontrollen, sanksjoner må harmoniseres,
brudd på reglene må i større grad føre til tap av lisens i tillegg til at
reglene må tydeliggjøres. Samtidig må bedre håndtering muliggjøres.
Fra vår side er det godt å konstatere at i alle fall noen i EU systemet
har skjønt litt mer av virkeligheten. Arbeidet nå blir å sørge for at denne
rapporten ikke havner i en av systemets dype skuffer, men faktisk blir
brukt. NLF skal gjøre vårt.

ÅRSMØTETID!
NLF organisasjonen er midt inn i årsmøtetiden. Lokalavdelinger og fylkesavdelingene skal avvikle årets viktigste møte. Dette er medlemsstyre i praksis - det
er nå tiden er her for å bestemme hva vår lokale og regionale organisasjon skal
prioritere det kommende året. Vi håper på god oppslutning og ønsker lykke til
med møtene!

Jobb

Privat

La de ansatte bruke mobilen som de vil
Fakturakontroll skiller enkelt mellom jobb- og privatbruk

Slik fungerer det: Med tjenesten Fakturakontroll fra Telenor avtaler bedriften og den ansatte
hvem som skal dekke de ulike kostnadene knyttet til mobilbruken. Tjenesten kan tilpasses hver
enkelt avdeling og ansatt, og kostnadsfordelingen skjer automatisk. Fakturakontroll er rett og
slett god business, enkelt og gir full kostnadskontroll for både bedriften og den ansatte.
Ring 09000, kontakt en Telenor-forhandler eller se telenor.no/bedrift

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

AKTUELT
Høy andel
bremsefeil
Av 39 612 kontrollerte biler med vekt over 7,5
tonn hadde 44 prosent av bilene feil med
bremsene. Mange bremsefeil var det også
for bilene mellom 3,5 og 7,5 tonn. Her hadde
34 prosent feil med bremsene. Det viser tall
fra Statens vegvesen etter at kontrollstatistikken for EU-kontrollene er klar.
- Andelen kjøretøy som ikke blir godkjent
ved EU-kontroll grunnet feil er for høy for
tunge biler, men samtidig viser tallene at
kontrollordningen fungerer ved at feil blir
avdekket og reparert, sier Leif Magne Halvorsen i Vegdirektoratet.
Avvikene omfatter alle typer av feil med
bremseanlegget og ikke bare feil som går
direkte på bremsevirkning. Blant annet er
slitt bremsebelegg og feil på ABS-bremser
tatt med i tallmaterialet.
Totalt ble det utført EU-kontroll på 59 454
tunge kjøretøy i perioden fra 8. juni til 31.
desember i fjor.
FEIL: Nesten annenhver tungbil over 75 tonn har

feil på bremsene når de kommer til EU-kontroll.
Foto: Guttorm Tysnes

CITROËN SPACETOURER
Citroën avduker sin nye Spacetourer på den store bilutstillingen i Genève i mars. Bilen kommer først som
personbil, men nettopp personbilen vil danne utgangspunktet for varebilen som er ventet litt senere i år.
Citroën Spacetourer er utviklet i samarbeid med Peugeot og Toyota som etter alt å dømme også vil vise
frem sine utgaver av bilen i Genève. Alle bilene har samme tekniske oppbygning og utforming – selv om
de ulike merkene vil tilpasse designet til sitt eget. Som personbil kan Spacetourer leveres i en rekke
ulike varianter. Blant annet kan man velge om man vil ha kort (2920 mm) eller lang akselavstand (3270
mm). I tillegg kan bilen leveres med korte eller lange overheng bak. Personbilen får dieselmotorer med
et effektspenn fra 95 til 180 hestekrefter. Den sterkeste motoren får automatgir som standard.
Dermed fortsetter PSA (Citroën og Peugeot) og Toyota samarbeidet de har hatt etter at Toyota sluttet
å selge HiAce. Som kjent er Toyota ProAce basert på Citroën Jumpy og Peugeot Expert.
ETT MERKE, TRE BILER: Citroën Spacestar
er navnet på Citroëns utgave av
bilen som også dukker opp med
Toyota og Peugeot merke i
grillen. Foto: Citroën

Vant Dakar 2016
De Rooy-teamet med førerne Gerard De Rooy, Moises
Torrallardona og Darek Rodewald, vant lastebilsklassen i årets Dakar 2016. Løpet, som også er kjent som
”Odysseen” går gjennom Argentina og Bolivia. I løpet
av de 13 dagene løpet varer kjører deltakerne over 9
000 kilometer. Løpet regnes med blant de aller tøffeste billøpene i verden. I klassen for lastebiler stilte
totalt rundt 50 biler til start. I tillegg til å vinne lastebilsklassen kom Ivecoen til De Rooy-teamet på en
femteplass totalt i løpet. Bilklassen ble vunnet av
Stephan Peterhansel i en Peugeot, mens Toby Price
vant i klassen for motorsykler med sin KTM.

TIL TOPPS: En Iveco kjørt av De Rooy teamet

vant årets Dakar som gikk gjennom Argentina
og Bolivia. Foto: Iveco

Tariff- og arbeidsgiverkonferanse
Den 9. og 10. mars går NLFs tariff- og arbeidsgiverkonferanse av stabelen på Radisson Blue Airport
Hotel Gardermoen. På konferansen får du vite mer om utviklingen i norsk økonomi, lønns- og
lønnsomhetsutviklingen i bransjen og hvordan du som arbeidsgiver møter myndighetskravene. Du
får også informasjon om ansettelser og permitteringer, tariffavtalen og de tillitsvalgtes rolle, i
tillegg til siste nytt fra NLF og NLF Arbeidsgiver.
Medlemmer i NLF Arbeidsgiver får med en deltaker gratis. For NLF-medlemmer ellers koster
det 2 900 kroner å delta. Da er konferansen, overnatting 9. og 10. mars og måltider inkludert. Det
er fortsatt mulighet for å melde seg på.
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OPP 13 PROSENT
Ferske registreringstall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) viser at salget av lastebiler så
langt i år har økt sammenliknet med for ett år siden. I januar ble det registrert 452 nye lastebiler.
Det er en økning på 13 prosent sammenliknet med for ett år siden.
Salget av varebiler går derimot noe tilbake. Med totalt 2268 registeringer av vare- og kombibiler under 3,5 tonn er tilbakegangen sammenliknet med januar 2015 på 16,7 prosent. Også salget
av busser faller noe tilbake. Totalt ble det solgt 39 nye busser i januar i år, mot 60 i januar for ett
år siden. Det gir en prosentvis tilbakegang på 35 prosent.
Mercedes-Benz er størst på buss i Norge så langt i år med 11 biler. Blant lastebilene er Scania
det største merket. I januar hadde den svenske lastebilsprodusenten en markedsandel på 34, 5
prosent. Volvo er nest størst med 136 biler og en andel på 30,1 prosent, mens Mercedes-Benz tar
tredjeplassen med 82 registeringer i januar. Det gir en markedsandel på 18,1 prosent.
Blant varebilene er Volkswagen suverent størst med 589 registreringer og en markedsandel på
31,2 prosent. Dermed er Volkswagen dobbelt så store som Peugeot i januar. Det franske merket
solgte totalt 283 varebiler og endte opp med en markedsandel på 15 prosent. Hakk i hel kommer
Ford med 264 registeringer og 14 prosents markedsandel.
KING OF THE ROAD: Scania var den mest solgte lastebilen i januar i år. Totalt hadde merket en markedsandel på
34,5 prosent. Foto: Scania

Bedre Ford-garantier
Med gode salgstall fra 2015 i ryggen utvider Ford sin garanti på alle sine nyttekjøretøyer. De nye
garantivilkårene betyr at garantien gjelder i fem år og inntil 200 000 kilometer, mot fem år eller 100
000 kilometer tidligere.
For alle som driver varetransport er garantiordningene et viktig moment. Personbilenes standardløsning med fem år og inntil 100 000 kilometer kjørelengde er vel og bra, men som yrkessjåfør
tilbakelegges ofte langt mer enn 20 000 kilometer i året. Dermed blir garantiordninger et viktig
konkurranseelement. Hittil har Volkswagen vært best i klassen med fem år eller 200 000 km for
samtlige nyttekjøretøy, mens Crafter-eiere har nytt godt av fem år eller 250 000 kilometer.

Fair
Transport blir
hovedspor
Initiativet fra Sveriges Åkeriföretag, Fair
Transport, skal legges til grunn for å utvikle transportnæringen i Norden. Dette
var hovedtemaet når NLA (Nordic Logistics
Association) – hvor også NLF er medlem nylig hadde møte i Stockholm.
Her ble strategiene lagt for felles standpunkter i transportmarkedet før det presenteres for EU i Brüssel.
I dag møter mange transportselskaper
konkurranse fra bedrifter som firer på sikkerhet, miljøkrav og sosialt ansvar. Samtidig er markedet overetablert, noe som
igjen fører til at priser på ulike transportoppdrag dumpes.
Dermed utkonkurreres mange seriøse
aktører av useriøse transportselskaper
som ikke følger spillereglene. NLA er samstemte når de nå krever at en lønnsom
næring må opprettholdes ved hjelp av EUs
arbeide for lik lønn og like vilkår for transportørene. Bare på den måten kan bransjen
fortsatt fremstå som en attraktiv arbeidsgiver, ifølge en uttalelse fra NLA og den
Svenske Åkeriforeningen.
Fritt arbeidsmarked står også høyt på
NLAs agenda, når Kommisjonen nå fremmer et nytt lovverk i forhold til dette.
Samtidig vil NLA være sterkt inne når kommisjonen lanserer en ny lovplakat under
navnet «Decarbonizing transports» hvor
målet er utslippsreduksjoner, fornybar
energi og energieffektivitet frem mot et
nytt rammeverk for klima og energi som
skal legges frem i 2030.
Trafikksikkerhet, sosialt ansvar og
ambisiøse miljømål er alle viktige deler av
transportsbransjens utfordringer. Gjennom
Fair Transport har man et godt utgangspunkt for jobbe videre med disse temaene
opp mot EU i Brüssel.
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TIDENES STØRSTE

HVO-TEST
• Fire sjåfører • Tre måneder, med mulig forlengelse
• Fire lastebiler • Scania, Volvo, Mercedes-Benz og MAN
• 100 000 kilometer • 40 000 liter HVO100
• Samarbeid med TØI
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Holder mirakeldrivstoffet HVO100 det Statoil lover? Det skal
NLF finne ut av. Derfor setter vi nå i gang den mest omfattende
uavhengige testen som noensinne har blitt foretatt.
Tekst: STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

Statoil hevder at deres syntetiske biodiesel HVO100 fungerer like bra eller
bedre enn tradisjonell diesel, hele året,
på alle nyere lastebilmotorer. Dette er
godt nytt for miljøet. For hvis samtlige
av NLFs medlemmer som fyller diesel
hos Statoil byttet til HVO100 i dag,
kunne vi ha fjernet 350 000 tonn CO2
fra det norske klimaregnskapet over

natta. Men for å gjøre det må vi vite at
drivstoffet fungerer som det skal.

MAN godkjenner HVO
til bruk i NLF-testen

Der mange ville ha nøyd seg med å
teste HVO på en enkelt lastebil, tar vi
det mye lenger. NLF har faktisk brutt
nye barrierer i jakten på et størst mulig

referansegrunnlag. Så langt er det bare
Scania, Volvo og Mercedes-Benz som
offisielt godkjenner bruk av HVO på
sine Euro VI-motorer. Til vår test har vi
fått samtlige til å stille med hver sin
representant. Men vi nøyer oss ikke med
det: Vi har også overtalt MAN til å spesialgodkjenne HVO til bruk på en norsk
testbil.
– Fabrikken i Tyskland kommer til å
følge nøye med på prosjektet og skal
hente ut data fortløpende til analyse.
Det er ikke usannsynlig at vår test kan
bli den utløsende faktoren for en formell
HVO-godkjenning også fra MAN,
forteller NLFs prosjektleder
Jens Olaf Rud.

NLF MAGASINET 2016 • NR 1
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Grundig gjennomgang

Med MAN på plass har vi sikret oss en
representant fra hver av de fire mest solgte lastebilmerkene. Prosjektstarten ble
markert ved at de fire lastebilene med
sjåfører og eiere ble samlet på Statoil
Vestby sammen med representanter fra
NLF og Statoil Fuel & Retail. Der fikk
de en grundig gjennomgang i drivstoffets
egenskaper slik at alle er klar over hva
som befinner seg på tanken. Deretter ble
vi kjent med sjåførene som skal ta på seg
oppgaven som testpiloter under perioden.
Torbjørn Hansen fra Hobøl representerer

• Fire sjåfører • Tre måneder, med mulig forlengelse • Fire lastebiler • Scania, Volvo, Mer

SJÅFØRENE

MAN

Navn: Odd Inge Hovin
Bosted: Støren i Gauldal
Firma: Digre Transport AS
Transporttype: Frakter klær for Nor
Tekstil til St Olavs Hospital i Trondheim
Forventninger til HVO: Håper det
kan gi lavere driftskostnader på sikt.
Er spent på vinteregenskapene.

Volvo

Navn: Ole Birger Skrebergene
Bosted: Fagernes
Firma: Litra AS
Transporttype: Frakter kraftfôr til
gårder i Østfold og Hedmark
Forventninger til HVO: Tror dette
kommer til å fungere helt fint.
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Scania, Ole Birger Skrebergene fra Fagernes kjører Volvoen, Anders Sørum fra
Sarpsborg kjører Mercedes-Benz og Odd
Inge Hovin får æren av å ratte verdens
første MAN på HVO.

Logges kontinuerlig

Startskuddet går 1. mars. Før testens start
skal alle kjøretøy gjennomgås grundig for
å gi en komplett tilstandsrapport. Så fylles HVO100 på tankene og lastebilene
sendes ut på den tøffeste prøvelsen et
hvert drivstoff kan gå gjennom – nemlig
norsk helårsvær.

– Før testen er over vil kjøretøyene ha
prøvd seg i alle tenkelige praktiske situasjoner og kjøreforhold. Og dette er viktig, for selv om Statoil har gjennomprøvd
drivstoffet opp og i mente, er det hverdagen for vanlige lastebilsjåfører som er
den virkelige kvalitetstesten, forteller
Rud.
Underveis vil lastebilenes tilstand bli
kontinuerlig logget ved hjelp av produsentenes egne analyseverktøy. Parametere
som utslipp, forbruk og kjøremønster vil
bli kartlagt og sammenlignet med tilsvarende kjøretøy som bruker konvensjonell

diesel. Sjåførene skal også intervjues for å
finne ut om de merker noen endringer i
kjørbarheten fra førersetet.

Grundig analyse ved testslutt

Den første milepælen vil komme etter tre
måneder. Da vil datagrunnlaget som er
hentet inn bli analysert, og resultatene publiseres på NLFs bransjemesse Transport
2016 den 9. juni på Lillestrøm. Det vil
også foregå et datautvekslingssamarbeid
med Transportøkonomisk Institutt (TØI)
til nytte for instituttets egen
forskning på drivstoffet HVO.

cedes-Benz og MAN • 100 000 kilometer • 40 000 liter HVO100 • Samarbeid med TØI

Scania

Navn: Torbjørn Hansen
Bosted: Hobøl
Firma: Rune Jørgensen AS
Transporttype: Kjører containere
for Ragn-Sells på østlandet og til
Sverige
Forventninger til HVO: Vanskelig
å si siden dette er så ferskt, blir
spennende å prøve.

MercedesBenz
Navn: Anders Sørum

Bosted: Hafslund i Sarpsborg
Firma: Rune Jørgensen AS
Transporttype: Salting og brøyting
på vinteren, containerkjøring for
Ragn-Sells på sommeren
Forventninger til HVO: Aner ikke,
det blir noe helt nytt. Er forberedt på
noen utfordringer.
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DETTE ER
HVO100
HVO100 kommer ikke fra
oljekilder gjemt dypt under
Nordsjøen, men fra animalske
og vegetabilske oljer.
Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

Biodrivstoff er ikke noe nytt. Mange husker Bio-etanol (E85) som spesielt i Sverige var populært på personbiler – og
FAME (Fatty Acid Methylene Ester) for
dieselbiler og lastebiler.

FAME sviktet i kulden

Men FAME var langt fra perfekt. Med
et blokkeringspunkt på ti grader var ikke
FAME godt egnet for kalde innlandsvintre. Ble det under minus ti kunne drivstoffet ikke brukes, og allerede ved minus
tre grader begynte drivstoffet i krystallisere.
Som HVO100 var også FAME et miljøvennlig drivstoff, som i svært liten grad
bidrar til nettoøkning av CO2 i atmosfæren. Biodrivstoff er en del av det naturlige CO2-kretsløpet, og øker ikke mengden av CO2 i atmosfæren når man forbrenner biodrivstoffet – slik tilfellet er for
fossilt drivstoff.

Roligere gange

HVO100 produseres fra ulike typer av
vegetabilske oljer og animalsk fett. Prosessen kalles hydrogenerering, og det er
også derfra drivstoffet har fått sitt navn.
HVO er forkortelsen for Hydrogenerert
vegetabilsk olje, mens tallet 100 refererer
til at drivstoffet ikke har innblanding av
fossilt drivstoff.
I drivstoffbransjen ansees HVO å ha
lignende kjemiske egenskaper som diesel
og i enkelte tilfeller også med betydelig
bedre egenskaper.
Drivstoffet har et høyt cetantall som gir
bedre kaldstartegenskaper fordi drivstoffet tenner lettere. Dermed oppnår man
også en roligere motorgange og mindre
støy. I tillegg brenner det fullstendig i
motoren og det skader heller ikke
systemene som etterbehandler eksosgassene.
14
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Kuldeegenskapene er på linje med vinterdiesel, hvor blokkeringspunktet ligger
på minus 32 grader.

er lavere i HVO100 øker forbruket sammenliknet med fossil diesel med tre prosent.

Reduserer utslipp

Ikke fra planteolje

Sammenliknet med FAME er HVO100
mer miljøvennlig i et livsløpsperspektiv
(wheel to well). Mens FAME fra solsikkeolje har en teoretisk klimagassreduksjon på 51 prosent, ligger HVO100 på 62
prosent.
I tillegg reduseres utslippene av NOx.
I praksis har det liten betydning i en
Euro6-motor, som uansett tar hånd om
disse partiklene gjennom innsprøytning
av Urea (AdBlue). Fordi energiinnholdet

En utfordring med HVO100 er tilgangen. Bare NESTE i Finland produserer i
dag drivstoff som tilfredsstiller de klimakravene som Statoil setter. Ett av dem er
at drivstoffet ikke skal være produsert av
palmeolje.
I dag distribuerer Statoil HVO100 ut
fra terminalen på Sjursøya. Dermed er
drivstoffet kun tilgjengelig på Østlandet.
Ifølge Statoil er etterspørselen etter
HVO100 høyere enn tilbudet.

Statoil Kjerlingland
Velkommen!
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ØST-VEST-SAMBANDET:

UTSETTER
E134-TARM
TIL BERGEN

Like før jul la samferdselsministeren fram planene for
øst-vest-sambandet. E134 er storsatsingen, men uten kobling
til storbyen i vest.
Tekst: STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

Det var mange spente mennesker i departementsbygningen da Ketil SolvikOlsen troppet opp med presentasjonen
klar. Bakgrunnen for pressekonferansen
var at regjeringen nå hadde tatt en beslutning om videre arbeid med strategi og
prioritering for hovedforbindelsene for vei
mellom Østlandet og Vestlandet. Endelige beslutninger vil bli tatt i behandlingen av Nasjonal transportplan 2018-2029,
som presenteres senere i år.
- Denne saken handler om å velge noen
traseer hvor vi skal redusere reisetid, slik
at de blir naturlig foretrukne ruter for hoveddelen av trafikken mellom Østlandet
og Vestlandet. Dersom vi får kanalisert
tungtransporten inn på noen utvalgte ruter, vil det også gi økt trafikksikkerhet og
kjøreopplevelse på de veistrekningene
som får redusert tungbiltransport, forklarte samferdselsministeren.

Satser på to hovedforbindelser

Det kom ikke som en overraskelse at
E134 ble prioritert. Dette var anbefalingen fra Statens vegvesen, som regjeringen har basert sin avgjørelse på.
- Vi følger anbefalingen når vi i det videre arbeidet legger til grunn at E134 er
én av hovedforbindelsene. På strekningen
16
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BERGEN

vil det være nødvendig at Vegvesenet
utreder om fremtidig E134 skal gå om
Rauland eller Seljord. Endelig beslutning
tas i NTP, forklarte Solvik-Olsen.
Vegvesenets anbefaling for den andre
hovedforbindelsen var Rv52. Regjeringen
vil be Vegvesenet om at det utarbeides en
konseptvalgsutredning for strekningen
mellom Gol og Voss (Rv7 vs. Rv52, som
er de mest aktuelle hovedveiene til Bergen), slik at man kan ta en beslutning i
forbindelse med behandlingen av neste
NTP.
- For E16 over Filefjell skal påbegynte
prosjekter i dagens NTP ferdigstilles. Da
har vi en vei som har vist seg å være rimelig vintersikker. Samtidig har transportnæringen påpekt at E16 tar vesentlig
lenger tid og derfor ikke er den foretrukne transportåren ved normale forhold,
forteller Solvik-Olsen.

HAUGESUND

Slik blir forventet
kjøretid:
E134, OSLO-HAUGESUND:
Dagens kjøretid er 6 timer og 30 minutter. Her er det to alternativer. Legges vegen gjennom Seljord, kan reisetiden kuttes til 5 timer og 6 minutter.
Brukes Raulandalternativet, kan kjøretiden reduseres helt ned til 4 timer
og 40 minutter – en besparelse på
nærmere to timer.

E16, OSLO-BERGEN:
Her kan kjøretiden reduseres fra
rundt 7 timer i dag til litt over 6 timer.

RIKSVEG 52, OSLO - BERGEN:
I dag tar dette 6 timer og 30 minutter.
Med Vegvesenets forslag til utbedringer kan reisetiden kuttes til 5 timer
og 30 minutter.

RIKSVEG 7, OSLO-BERGEN:
I dag tar dette i underkant av 6 timer
og 30 minutter. Dette kan komme ned
på 5 timer og 15 minutter.

Ingen tarm til
Bergen og Odda
BERGEN

HAUGESUND

OSLO

OSLO

Et spørsmål mange har stilt seg, er
om E134 kommer til å bli en foretrukket reisevei også til Bergen.
Dette er avhengig av at det bygges
en veiforbindelse av vesentlige dimensjoner mellom Bergen og E134
i Odda. Her kom samferdselsministeren derimot med dårlige nyheter.
- Vi kommer ikke til å bruke Vegvesenets ressurser på å utrede bygging av en forbindelse mellom Bergen og E134 i Odda. Beslutningen
vil tas når Nasjonal Transportplan
behandles, forklarer han. Firefeltsvei
blir heller ikke et satsingsområde.
- Men vi ser på muligheten for å
bygge veiene av en slik standard at
det kan tillates fartsgrense på 100
kilometer i timen, sier Solvik-Olsen.
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Ulykker med vogntog
halvert på to år
2015 var et rekordår i positiv
forstand. Aldri før har det vært
så få ulykker hvor vogntog er
involvert. Det samme gjelder
antallet drepte og skadde.
Tekst: STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

En av de dystre oppgavene som alle samferdselsrelaterte organisasjoner tar for seg
hvert nyttår, er å se på ulykkesstatistikken
for året som gikk. Det er aldri lystbetont å
telle skader og dødsfall, spesielt ikke når
det er snakk om store antall som burde ha
vært unngått.

Historisk minimum

Heldigvis har vi sett en svært positiv trend
de siste årene, både i trafikken generelt og
i tungtransporten spesielt. Alle pilene peker nedover og indikerer at vi går inn i
2016 med rekordfå ulykker med skader og
dødsfall bak oss i fjor.

Halvering på to år

Det er svært gledelig å se at antall ulykker
har falt fra 233 i 2013 til 129 i fjor. Antall
18
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skadde er også nesten halvert, fra 287 i
2013 til 157 i fjor. Totalt mistet 17 mennesker livet i ulykker hvor vogntog var
involvert. Dette er nesten tre ganger færre enn i toppåret 2006, da hele 45 mennesker omkom. Hvis denne tendensen
fortsetter, er det ikke umulig at vi reduserer antall drepte til null i løpet av de
nærmeste årene.

Forebyggende arbeid er viktig

NLF jobber med trafikksikkerhet i alle

ÅR

ULYKKER SKADDE

DREPTE

ledd, fra forebygging og holdningsskapende arbeid til akutthjelp og ettervern. Gjennom prosjektet Venner på
veien gjør vi første- og andreklassinger
tryggere i trafikken slik at risikoen for
ulykker hvor fotgjengere er involvert reduseres. Samtidig jobber vi fortløpende
med transportfirmaer og lastebilsjåfører
i programmet På riktig side, hvor trafikksikkerhetsavtaler inngås mellom
bedrifter og sjåfører.

ÅR

ULYKKER SKADDE

DREPTE

2003

252

327

36

2010

243

291

34

2004

269

373

23

2011

205

249

28

2005

258

360

34
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290

16
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262

319

45

2013

233

287

20

2007

297

411

37

2014
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198
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2008

254

342

25

2015

129

157

17

2009

214

276
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NLFs KONJUNKTURUNDERSØKELSE 2015/2016

FORTSATT
OPTIMISME

Veksten har flatet ut og driftsresultatet er under press for
transportbransjen i Norge. Likevel råder det en viss optimisme.
Det viser NLFs konjunkturundersøkelse for 2015/16.
Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

Transportmengden økte med 4,5 prosent
til 292,1 millioner tonn i perioden fra
andre halvår 2014 og til første halvår
2015, sammenliknet med samme periode i 2013 og 2014, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).
Norges Lastebileier-forbund (NLF)
sin konjunkturundersøkelse for 2015/16
viser likevel at tendensen går mot en
svakere utvikling for bransjen.

Uendrede investeringer

Undersøkelsen viser at lønnsomheten i
transportbedriftene er under press.
Rundt ti prosent av bedriftene driver
med negativt driftsresultat. Syv prosent
driver med negativ egenkapital.
Det påvirker investeringene i bransjen.
Flere tror på at de blir uendret, eller at
man vi se en nedgang, i 2016. Bare 24
prosent tror at investeringene vil øke i år.
Det står i grell kontrast til 2015, hvor 36
prosent trodde på at investeringene ville
øke.
Likevel har 42 prosent av bedriftene
planer om å kjøpe nye lastebiler. Av disse har 11 prosent planer om å øke antallet lastebiler, mens 31 prosent har planer
om å bytte ut. Bare seks prosent planlegger å redusere antall biler i 2016.

Godt nytt for ansatte

For de ansatte er det også positive signaler. Bare 10 prosent mener det blir en
nedbemanning i sin bedrift, mens 77
prosent mener antall ansatte blir uendret. Dermed er det en viss optimisme å
spore. Undersøkelsen viser at de langt
20
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fleste forventer et uendret nivå på både
omsetning, resultat, priser og på hvordan
transportmateriellet utnyttes.

Kabotasjeomfanget er usikkert

Der det råder usikkerhet er på kabotasje.
Riktignok viser undersøkelsen en nedgang i tapte oppdrag sammenliknet med
2013 og 2014, men andelen som ikke vet
om de har tapt oppdrag er stor og økende. I 2013 var det 22 prosent, mens tallet
for 2015 var 29 prosent. Det er bedriftene som driver nasjonale og internasjonale langtransporter som er mest utsatt for
kabotasje, men tallene avdekker at også
de som driver innen tank- og bulktransport, ADR og spesialtransport er mer
utsatt enn hva de var tidligere.

ANLEGGSTRANSPORT: Transport i forbindelse med vei, anlegg og bygg er

transportområdene. Distribusjon hadde en andel på 25 prosent av tran

OPTIMISME: – Til tross for dårligere tider viser næringen
at de fortsatt ser optimistisk på fremtiden, sier
administrerende direktør Geir A. Mo i NLF. Foto: NLF
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KABOTASJE: Av de spurte i undersøkelsen sier 11 prosent at det har mistet oppdrag på grunn av kabotasje. Det er en
tilbakegang fra 2015, men andelen som ikke vet om de har tapt oppdrag øker.

Konjunkturundersøkelsen
2015/16 er den åttende Norsk
Lastebileierforbund (NLF)
presenterer for lastebilnæringen. Undersøkelsen er
utført anonymt og elektronisk
blant NLFs medlemmer. I alt
kom det inn svar fra 840
bedrifter, noe som gav en
svarprosent på 31.
Undersøkelsen er gjennomført i løpet av november og
desember 2015.
den største transporttypen i Norge med en andel på 44 prosent av bedriftene som har minst 15 prosent av omsetningen innenfor disse
sportoppdragene. Illustrasjonsfoto: Jens Olaf Ruud

Færre konkurser

bake. Totalkostnaden sank med 0,2 prosent fra 2014 til 2015, noe ikke minst
lavere drivstoffpriser har mye av skylden
for. De faller med 6,6 prosent. Derimot
øker reparasjonskostandene med 3,4 prosent fra 2014 til 2015.
Fortsatt er transportbedriftene små.
Bare tre prosent av bedriftene har over 50
ansatte, mens 60 prosent av bedriftene
hadde fem eller færre ansatt.

Antallet av konkurser er også noe på vei
tilbake. Med 233 konkurser under finanskrisen i 2009, har det falt til 168 i 2015.
Det er en reduksjon på 28 prosent. Om vi
sammenlikner godstransport på vei med
antall konkursåpninger i alle næringer er
også trenden synkende, fra 4,6 prosent i
2009 til 3,8 prosent i 2015.
Også kostnadsutviklingen er på vei til-

Økonomisk resultat
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FÅ ENDRINGER: Bransjen ser mer optimistisk på 2016 enn hva som var tilfellet for 2015. Færre tror at det økonomiske

resultatet skal bli dårligere, mens andelen av de som mener det blir uendret øker.
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BILLIG
BLE DYRT
T. Stene Transport AS kjøpte
en spesialtralle fra utlandet via
et norsk NUF-selskap.
Tekst: TORE BENDIKSEN

– Å kjøpe en spesialprodusert tralle fra
kjente norske leverandører og produsenter
kan være mer kostbart i kjøpsøyeblikket,
men det kan likevel lønne seg på sikt.
NLF-advokat Morten Alexander Pedersens gir dette rådet til alle NLF-medlemmer. Erfaringen har han gjort på vegne av
T. Stene Transport AS.

Tralla som sto stille

T. Stene Transport kjøpte en TSR jumbotralle (TSR Special Trailers b.v Nederland) med uttrekk og hydraulisk sving på
andre og tredje aksling. Prisen var 96 000
euro og leveransen skjedde 5. april 2011
via en norsk agent. Første klage kom allerede åtte dager senere og siden har trallekjøpet og alle reklamasjonene vært et
økonomisk mareritt for den norske transportøren.
At trallen ikke har fungert etter forutsetningene har gått utover kundene, men
det har samtidig rammet transportselskapets eget omdømme. Dessuten handler det om tapte inntekter og store utlegg
til reparasjoner.

LØSNET: Draget løsnet i sveisen. Foto: T. Stene Transport

Konstruksjonsfeil

Tegningene, som ble sendt fra VSE til
TSR Trailers, ble ikke fulgt. Kabler slet
seg og varsellamper lyste. Unormal dekkslitasje ble synlig umiddelbart, og
styringsenhetens manglende funksjoner
ble etter hvert avdekket. Stene Transport
fikk overleverte en tralle som ikke var
dimensjonert for norske forhold, uten at
de kunne vite noe om dette. I koblingsboksen irret ledninger, fordi denne var
feilmontert med hensyn til akslinger.
Batteriboksen fyltes med vann. Dette førte til kortslutning og batteribytte. Instruksjonsbok fulgte ikke med. Dermed
ble heller ikke nødvendige serviceintervaller fulgt. Dette er likevel bare små
detaljer.
22
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belastningene fra norske forhold. Innfestningen av kingpinnen sprakk, sier Stene.
– Vi ser helt tydelig hvordan sveisen er
gjort, og det er ikke slik det ville blitt godtatt i Norge. Vekten på tralla viser seg
dessuten å være høyere enn hva som var
lovet før de begynte å bygge den. Det var
bare et spørsmål om tid før tralla ville hekte seg av trekkvogna. At ikke det skjedde
et uhell på veien i høy fart er svært heldig,
sier Tore Stene.
– Vi har betalt store summer for å holde
tralla i drift men den er fortsatt usikker å
bruke, fordi det skjer stadig nye ting med
den selv om vi utbedrer feilene etter hvert,
sier daglig leder Tore Stene.

Norge mot Utlandet
KATASTROFE: Det skal ikke kunne skje at kingbolten ikke
tåler påkjenningen av draget. Foto: T. Stene Transpor

Klarte ikke norsk veistandard

Problemene for T. Stene Transport og den
nederlandske TSR-tralla utviklet seg.
– Det viser seg at TSR-tralla har mangler som gjør den enda mer trafikkfarlig.
Muligens ville tralla kunne klare seg på gode
mellomeuropeiske veier, men den klarte ikke

– En sak kan være vanskelig å belyse mellom norske parter, men enda vanskeligere
når utenlandsk og norsk lovgivning skal
vurderes mot hverandre. I Norge følger
norsk kjøpsrett i utgangspunktet også varen ved videresalg. Etter nederlandsk lov
slutter reklamasjonsretten etter den første
kjøperen. I dette tilfellet får altså den norske tralleagenten det hele og fulle
ansvaret og må ta hensyn til dette ved å
lage en økonomisk buffer ved videresalget,
sier NLF-advokaten.

Reklamasjon og garanti

HELT ALENE: Etter å ha kjempet mot en nederlandsk tralleprodusent og et engelskregistrert NUF-selskap med lokalt
hjemmekontor i Holmestrand må Tore Stene gi opp håpet om økonomisk kompensasjon. Beløpet er langt over en
halv million kroner. Foto: Tore Bendiksen

IKKE DEKKET: Garantiene følger ikke

tralla, men varer kun til første eier.
Feilene på tralla som var kjøpt i
Nederland har vært mange og alvorlige.
Foto: T. Stene Transport

– Når slike hensyn tas kan det godt hende at tralla blir like dyr fra en norsk produsent med de norske garanti- og reklamasjonsrettighetene, i forhold til for eksempel
å kjøpe billig fra Nederland der den norske
salgsagenten må kunne betjene en eventell
reklamasjon og oppfølgingen av denne.

Agent uten midler

Den norske agenten forklarer i brev til
NLF-advokatene at: Jeg vil også opplyse
om at selskapet Norfrig Limited ikke har
noen midler til utbetaling dersom dere
vurderer å saksøke selskapet.
– Enten jeg har rett eller ikke så ble det
ganske klart at muligheten for utbedring
av tralla og økonomisk kompensasjon
ville bli svært vanskelig. Saken måtte flyttes til Nederland.
– Språkvanskelighetene gjorde at vi ble
representert av lokale «NLF-advokater».
Disse kan bransjen og gjorde en fin jobb,
men reklamasjon-garantiutbedring viser
seg å være helt umulig, sier NLF-advokaten.
På våre henvendelser viser TSR Special
Trailers b.v Nederland til Nederlandsk lovgivning på området. Utover det nekter de
å kommentere saken ytterligere.

T. Stene Transport AS forsøker å komme i kontakt med Norfrig – Sveinung
Lyssand. Deretter varsles det gjentatte
ganger om reklamasjon. Tralla settes på
service flere ganger.
Det er stor dekkslitasje på andre og
tredje aksling. Siste aksling er overstyrt
i forhold til andre aksling slik at akslin-

gen blir skjøvet sidelengs. Det viste seg
at programvaren som styrer akslingen
var feil. Helt fra overlevering har dette
problemet vært til stede. T. Stene
Transport AS oppfordrer Norfrig om å
reklamere til nederlandsk produsent,
Nederlandsk produsent, også etter at
NLF har vært innblandet i saken.

FEIL I GARANTITIDEN
Tralle ble levert 5. april 2011.
• 13.04.2011: Tralle kjørt til Horten da svingen sluttet å fungere.
• 18.04.2011: Det blir konstatert defekt O-ring i hydraulikkpumpe.
• 04.05.2011: Fjernkontroll slutter å virke. Ingen kontakt med mottaker ved uttrekk
på tralla. Antenne flyttes frem, men systemet fungerer ikke tilfredsstillende.
• 1 2.09.2011: På Scaniaverksted i Førde. Tralla drar mot høyre. Justert og kontrollert
andre og tredje aksling.
• 1 4.12.2011. Til Horten for å skifte hele radiostyringen. Etter dette fungerer
radiokontrollen tilfredsstillende.
• 0 6.06.2012: Fjærbolt på venstre side av tredje aksling løsnet. Skiftet foring og bolt.
Lasermålt etc.
• 0 6.07.2012: Styrestag tredje aksling løsnet i fart. Scania i Førde forsøker å hjelpe.
Funn av løs fjærbolt på høyre side. Styrestag og endeledd må skiftes.
• 2 2.08.2012: Styrestag og endeledd skiftet ved VBK i Horten.
• 3 1.08.2012: Fjærbolt og foring høyre side skiftet ved Scania Førde, aksling justert.
• 2 6.09.2012: Fjærbolt på venstre side har løsnet.

NLF-ADVOKATENE:

Skriftlig klage
Det beste er å sende en reklamasjon pr. rekommandert brev i posten, sier NLF-advokatene. Man kan vise til vanlige brev, telefaks
og e-post, men dette er ikke alltid godt nok. Sjekk hvilke rettigheter du har før kjøpet samt hva selger forlanger av dokumentasjon
ved reklamasjon.
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SIGNERING PÅ ØKERN: Det var ikke tilfeldig at avtalen ble inngått på akkurat denne stasjonen. Dette er ett av stadig flere
anlegg hvor Statoils HVO100 er tilgjengelig.

LANGVARIG SAMARBEID: Statoil-avtalen med NLF har eksistert i over 20 år og er en av Norges største drivstoffavtaler.

KLAR FOR
FEM NYE ÅR

NLF har forlenget drivstoffavtalen med Statoil Fuel & Retail. Avtalen
har et årlig volum på vel 180 millioner liter og en målsetting om å
redusere CO2-utslippene fra tungtransporten med minst 65 prosent.
Tekst og foto: STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no
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EN MILLIARD LITER DIESEL: Med denne pennen kan direktør i NLF Geir A.

– Vi ønsker å stimulere til en mer miljøvennlig nyttetransport med lastebil i Norge. Derfor er denne avtalen viktig. Statoil
Fuel & Retail har vist seg som en pioner
på miljøvennlig drivstoff, og har i dag en
svært interessant fornybar biodiesel på
markedet, sier administrerende direktør i
NLF, Geir A. Mo.

Kan fjerne 350 000 tonn CO2

Veitrafikken står i dag for 19 prosent av
det totale CO2-utslippet i Norge. NLF
erkjenner at nyttetransport med lastebil
representerer en vesentlig andel av dette.
– Våre medlemmer bruker 180 millioner liter Statoil-diesel hvert år. Hvis
samtlige byttet til Statoils syntetiske biodiesel HVO100 i dag, ville vi ha redusert
utslippet mellom 65-85 prosent over

Mo bidra til sterk reduksjon i utslipp av klimagasser fra våre medlemmers kjøretøy.

natta avhengig av råvare. Det tilsvarer
rundt 350 000 tonn CO2, forklarer Mo.
– Hvilket drivstoff medlemmene våre
fyller på tanken har veldig mye å si for
miljøet, både for globale og lokale utslipp
i Norge. Ved å påvirke lastebileiere til å
velge fornybart fremfor fossilt drivstoff,
kan veien mot å nå klimamålet i 2030 bli
veldig mye enklere, sier NLF-sjefen.
Markedslederen Statoil Fuel & Retail
er stolte av samarbeidet med Norges
Lastebileier-Forbund.
– Norges Lastebileier-Forbund har
mange medlemmer og er en spennende
og nytenkende samarbeidspartner. NLF
bidrar til at vi utvikler oss – mange av
våre nye produkter og tjenester er utviklet
basert på innspill fra NLF. Det samme
gjelder lokalisering av nye stasjoner og

truckanlegg, som for eksempel Kjerlingland utenfor Lillesand som åpner i månedsskiftet januar – februar, sier norges-

Våre medlemmer
bruker 180 millioner
liter Statoil-diesel
hvert år.
sjefen i Statoil Fuel & Retail, Thomas
Støkken. Han legger til at det har vært
vekst i avtalen i alle de 22 årene NLF og
Statoil har samarbeidet.

En milliard liter diesel

Avtalen er fem-årig og omfatter diesel
over kort og diesel i bulk, AdBlue som
bidrar til å redusere NOx-utslippene,
samt smøreoljer og kjemi. Blant andre
fordeler NLF-medlemmene får er gunstige tilbud på sunn veimat og gratis
kaffe gjennom Truck Deal, samt den
populære Statoilkoppen.
Geir A. Mo understreker viktigheten
av å anerkjenne avtalens omfang. På fem
år vil NLF-medlemmene ha brukt over
en milliard liter Statoil-diesel. Med fossilt drivstoff vil det føre til et totalt
CO2-utslipp på 2,4 millioner tonn. Dette kan altså reduseres betraktelig hvis
forholdene legges til rette.
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FRA BUDBILFIRMA
Ulrik og May-Eli Kristensen i
Oslofirmaet Lynbud AS flyktet
fra snømåkingen i Finnmark.
Nå har NLF Varebil-medlemmene ironisk nok blitt store på
kjøletransport. Vi banket på
døren og ble servert vafler og
bransjehemmeligheter.
Tekst og foto: STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no
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Det er ikke lett å drive vare- og budbilfirma i dagens marked. På mange måter
kan det være enda mer vrient å operere i
dette segmentet enn å være lastebileier,
fordi kravene til kontroll og dokumentasjon av driften er langt mindre. Dette
åpner opp for useriøse aktører som både
tøyer og bryter lovverk for å kapre transportoppdrag.
Det er med andre ord et sterkt behov
for økt gjennomsiktighet og seriøsitet i
bransjen, og det var blant annet dette
som lå til grunn da NLF Varebil ble
opprettet i fjor. For det finnes mange
vare- og budbilfirmaer som ønsker å dokumentere driften ovenfor eksisterende

og potensielle kunder. Et av disse er
Lynbud AS.
Daglig leder Ulrik Kristensen var tidlig
på banen og signerte medlemskap umiddelbart etter at tilbudet ble lansert. Nå er
han også aktiv i NLFs nye faggruppe for
varebil. Dette er med andre ord en engasjert kar, som vi raskt fant ut at vi måtte bli
mer kjent med.

Gikk lei snømåkinga

Når NLFs journalist ankommer Lynbuds
lokaler midt i Groruddalen, står vaflene
klare på bordet. Stekingen er det May-Eli
som har stått for. Det heter seg at bak en
hver staut mann står en enda stautere kvin-

MUNTER GJENG: Ulrik (andre fra venstre) hadde
tenkt til å drive enkeltmannsforetak. Nå har han
18 fast ansatte sjåfører.

s HJEMME HOS MOR: May-Eli holder gutta i nakkeskinnet og byr gjerne på vafler hvis de oppfører seg pent.
STOR BILPARK: Totalt kjører 35 Lynbud-biler rundt i Norge.
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gikk dårlig.
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Paret flyttet fra Finnmark
- Jeg begynte å kjøre buss
R
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i 1997, etter å ha sett seg lei
med vanlig åttetimers arGI
av all snømåkinga.
beidsdag. Det var døds- Vi er klimaflyktninkjedelig! Jeg fikk altfor
ger! Det kan godt være
mye fritid, og ledig2016
førti minus ute, men å
gang er roten til alt
måke snø hver bidige
ondt. Derfor begynte
dag i et halvt år ble for
jeg å kjøre taxi på si.
mye for oss, sier MayDeretter prøvde jeg å
Eli. De ble enig om å flytjobbe
utenfor transportww
w.lastebil.no
te så langt sør som mulig, og
bransjen en periode. Da
havnet derfor i Kristiansand.
skjønte jeg at kontorjobb slett
Ulrik hadde da allerede et langt liv i
ikke er for meg. Jeg holdt ut i to år før
transportbransjen bak seg og hadde egentlig jeg måtte tilbake bak rattet, forteller Ulrik.

Fra én mann til 35 budbiler

Arbeidssituasjonen gjorde at paret valgte å
flytte nok en gang, denne gangen til hovedstaden. Her bestemte Ulrik seg for å satse på
budbilyrket.
- Én bil, én mann – det tenkte jeg var perfekt. Sånn kunne jeg leve resten av livet. Det
var i alle fall planen, forteller finnmarkingen
mens han tvinner på en sigarett.
- Jeg jobbet for et useriøst firma som lurte
meg trill rundt. Jeg ble snytt for mye penger.
Det hele endte med at jeg konfronterte eieren
og ba ham dra et visst sted. I 2003 startet jeg
i stedet opp for meg selv. Fortsatt én mann og
én bil. Men så begynte tilbudene
å renne inn, forteller han.
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Heldigvis hadde Ulrik og May-Eli fem
sønner de kunne verve til transportbransjen. Først ble eldstemannen Ulrik junior
engasjert, og deretter yngstemann Thomas. I dag teller Lynbud AS 18 biler og
fast ansatte sjåfører og 17 innleide sjåfører
med egne biler. Totalt går det 35 Lynbud-biler i trafikk over hele Sør-Norge.
May-Eli har også vært en fast bidragsyter i firmaet de siste ti årene. Hun har
riktignok alltid hjulpet Ulrik med regnskap og bokføring.
- Han er jo allergisk mot papirarbeid.
Før i tiden måtte jeg jo omtrent vende
ham opp ned og riste ut kvitteringer på
slutten av hver måned, men nå er det ikke
fullt så ille lenger, sier hun med et smil.

Godkjent av Mattilsynet

Ulrik og May-Eli regner 2005 som året da
bedriften virkelig kom i gang.
- Vi hadde jubileum i fjor, men da hadde
vi så mye å gjøre at vi ikke rakk å markere
det engang, sier sønnen Thomas. Han har
svart på omtrent tjue telefoner de siste ti
minuttene, men virker ikke videre stresset
av den grunn. Snarere tvert imot. Hele
bedriften bærer preg av ro og orden, noe
som bekreftes når en studerer veggene. På
den ene siden henger en plansje med oversikt over firmaets ruter, metodisk og systematisk lagt opp som et lettleselig T-banekart. Innerst i rommet henger en flatskjerm
som viser bilflåten på et kart i sanntid. Her
overvåkes alle parametere, fra drivstoffbruk, turtall, kjørelengde og kjøretid til
temperaturen i kjølerommene. Og akkurat
det siste er svært viktig.
- Vi har funnet en nisje i kjøletransport,
forteller Ulrik. Ved å kunne dokumentere
temperaturen i kjølerommet til enhver tid,
kan kunden være trygg på at innholdet er
fraktet slik de ønsker. Vi er godkjent av
Mattilsynet og henter ut temperaturlogger
som vi leverer sammen med varene.
På den måten har Lynbud AS blitt store
på levering av ferske kjølevarer, deriblant
sushi, lunsjprodukter og frukt og grønt. I
tillegg er de navnet sitt tro.
- Vårt mål er at en Lynbud-bil skal kunne være på plass hvor som helst i stor-Oslo
på en times varsel, sier Ulrik. Like før
NLF kom på besøk, sendte de en bil til et
kjøreoppdrag fra Langhus til Hamar på
bare noen minutters varsel. Evnen til å ta
på seg spesielle oppdrag på kort varsel er
blitt et varemerke for firmaet.

GODT ARBEIDSMILJØ: Sjåfør John (37) har lite å utsette på arbeidsplassen.

Samme utfordringer som
lastebilbransjen

Ulrik har alltid vært engasjert i arbeidsog bransjevilkår og har tidligere vært
fylkesformann i Norsk Transportarbeiderforbund.

Sjåførene virker heller ikke misfornøyd
med arbeidsforholdene. Vi tar en prat med
28
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GOD OVERSIKT: Et oversiktelig rutekart pryder veggen.

FLÅTESTYRING: Lynbud vet hvor bilene er til enhver tid.

37-åringen John som har jobbet i Lynbud
i litt over et år. Hans beskrivelse av firmaet minner mest om en familie.
- Det viktigste er at vi kan snakke om
alt. Vi har mye humor her og vi kan si hva
vi vil. Så lenge May-Eli ikke slår, sier han
og gliser. Thomas stemmer i:
- Det er en artig gjeng som kjører for
oss. Vi har sjåfører med bakgrunn fra
Frankrike, Sverige, Eritrea, Iran, Sri Lanka, India, Litauen, Pakistan, Marokko,
India... Ja, til og med Valdres. Vi kan kødde med alt her; ingenting er hellig.
Ved siden av å svare på telefoner og trakassere opplendinger, jobber Thomas med
de tekniske systemene som gjør det lettere
å holde oversikten over de mange kjøretøyene i flåten. Disse verktøyene hjelper selskapet å kartlegge driften på lik linje med
flåtestyringssystemene til større lastebiltransportører. Selv om kjøretøyene er i
forskjellig skala er utfordringene i bud- og
varebilbransjen de samme som i tungbilsegmentet.

- Dette er en tøff bransje med mange
useriøse aktører. Det viktigste for meg
er at alle som ønsker det kan få innsyn i
hvordan jeg driver bedriften, sier han.
May-Eli nikker.
- Lynbud står for redelighet og ærlighet. Det forteller vi alle sjåfører som
kommer på intervju hos oss. Hvis du har
et problem med det, kan du bare gå med
en gang, sier den bestemte damen. Hun
har sendt mange på dør tidligere, blant
annet tre russere som kunne tilby Lynbud så mange varebiler de måtte ønske.
- En telefon til deres tidligere regnskapsfører ga mange svar, sier hun med
et lurt smil.
Ulrik understreker at det viktigste
NLF kan gjøre for varebilbransjen, er å
sette en standard for hvordan en bør drive en seriøs transportbedrift, og samtidig gi medlemmene en måte å signalisere dette til kundene på – et slags
godkjenningsstempel.
- Å ha NLF-merket i frontruta gir et
tydelig signal om at Lynbud drives på en
skikkelig måte. Det håper vi flere vareog budbilfirmaer vil gjøre i fremtiden.
Ærlighet er viktigere enn alt annet, avslutter han.

Sender uredelige sjåfører på dør

Volvo FE Lett å kjøre

VOLVO
Distribusjons-

dager

Å GJØRE RASKE LEVERANSER i byen er tøft, men det blir enklere med
Volvo FE. Det topp moderne motorprogrammet reagerer raskere, den har bedre
kjøreegenskaper og kan nå leveres med Volvos intelligente I-shift girkasse - alt for
at du kan gjennomføre dine oppdrag mer effektivt og økonomisk.

Euro 6 motoren overholder de strengeste krav til utslipp og miljø, hjelper deg å kutte kostnader og sørger
for at din Volvo FE lønner seg like raskt som den leverer. I tillegg er alle våre Euro 6-motorer dessuten
godkjent for bruk av HVO.
Nå er det distribusjonsdager hos Volvo. Kontakt din forhandler for mer informasjon.

www.volvotrucks.no/fe

KAARE HODNEMYR

75 ÅR

FRA AMERIKA
MED KUNNSKAP
I LASTEN
Kaare Hodnemyr er en av de virkelige NLF-veteranene.
Her forteller den tidligere forbundslederen hemmeligheten bak
en fortreffelig transportkarriere.
Tekst: STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no Foto: REIDAR RETTERHOLT/PRIVAT

H

vis alle hadde hatt den samme
arbeidsmoralen som lastebilsjåførene, hadde dette landet gått
svært godt, forteller Kaare Hodnemyr.
Den tidligere lastebileieren fra Mandal
fylte trekvart hundre år den 21. januar og
ble feiret av familie, venner og kollegaer fra
NLFs fylkesstyre.
Familien Hodnemyr har drevet med
motorisert transport omtrent like lenge
som bilen har eksistert i Norge. Kaares
bestefar var nummer to som fikk sertifikat
i Mandal. Han begynte tidlig å transportere post i en doning fra første verdenskrig,
komplett med kulehull og det hele. Da
bestefaren dro til USA i 1939, tok faren
over bedriften og fant en nisje innen brensel. To år senere, midt i andre verdenskrig,
ble Kaare født.

måtte smake litt på livet før han fant sin
lest. Utdanningen tok han i militæret gjennom teknisk befalskole. Etter endt tjeneste giftet han seg og tok med kona Anne
Marie til USA, hvor bestefaren allerede
var etablert som entreprenør på Staten
Island i New York. Det må ha vært litt av
en opplevelse å sette sine bein på amerikansk jord som 23-åring i 1964!
– Det var helt fantastisk, forteller Kaare.
Det var et samfunn som lå langt foran oss
hjemme i Norge. Men vi måtte virkelig
jobbe for føda. Det var dyrt å bo der, med
høy husleie og eiendomsskatt. Men alt annet var billig. Jeg jobbet som snekker og
tjente 7 dollar timen. Det var mye penger
når en hamburger og en cola bare kostet 25
cent!

Til New York som 23-åring

En flott bil med V8-motor kostet heller
ikke mye over dammen.
– Jeg kjøpte en splitter ny todørs Chevrolet Nova for 2100 dollar i 1966 som jeg
tok med hjem til Norge. Den husker jeg
godt. Den hadde fargen «Marina Blue». I
dag angrer jeg på at jeg solgte den, sier
Kaare.
Bilen var riktignok ikke det eneste av
verdi han tok med hjem til moderlandet.

Transportyrket preget Kaare fra første
stund og han fikk tidlig prøve seg bak rattet. Allerede som attenåring fraktet han
fisk på trange sørlandsveger mellom Mandal og Flekkefjord. Det er verdt å merke
seg at dette var på slutten av femtitallet, da
vegnettet i distriktene med rette kunne
kalles krøtterstier.
Men den eventyrlystne unge mannen
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Pioner på semitrailer

Under USA-oppholdet hadde han lært
mye om transport og logistikk. Der borte
var semitraileren allerede et velkjent fenomen. Derfor ble Hodnemyr Transport og
Brensel en av de aller første til å investere
i trekkvogn uten fastmontert plan eller
skap.
– Jeg så hvordan semitrailerne kom med
fullastet henger, koblet den av og hektet på
en annen for tilbaketuren, uten å bruke
masse tid på lossing og sjauing. Det så ut
som en svært effektiv løsning, forteller
Kaare.

Betalte industriarbeidertariff

Da han kom tilbake til Norge kjøpte han
seg inn i familiebedriften og brettet opp
ermene. Resultatene lot ikke vente på seg:
Kundene ble ikke bare flere, de var også
trofaste.
– Vi bygget stein på stein og holdt stien
ren hele veien. Sjåførene fikk lønn etter
industriarbeidertariffen, så vi kunne aldri
levere den billigste transporten. Men det
viste seg at oppdragsgiverne var villig til å
betale litt ekstra for at vi skulle ta oppdraget. Vi tapte anbud rett som det var, men
kundene kom alltid tilbake til oss etter en
stund, sier han. På den måten sikret Hodnemyr Transport og Brensel viktige kun-

der som Texaco og Kristiansands Bryggeri, som de kjørte for i over tretti år.
Et annet aspekt ved det amerikanske
arbeidslivet som Kaare lærte mye av, var
den politiske virksomheten. På
sekstitallet sto fagforeningene
sterkt i USA, med sentrale figurer som Jimmy Hoffa i
spissen.
– Da jeg jobbet der borte
hadde jeg tarifflønn og
trygge rammer. Jeg forsto
hvor viktig det var å organisere seg og stå på krava. Da
jeg kom til Norge så jeg at
mange tok til takke med urimelige forhold og torde ikke klage.
Dette ble også inngangen til NLF for
Kaare. Han tegnet medlemskapet i 1970,
og det tok ikke lang tid før han ikke bare
nøyde seg med å være organisert. Han ville gjerne være med og utvikle forbundet.

Tragisk flyulykke

– Det begynte med at jeg reagerte litt på
måten NLF ble styrt på. Det var veldig
mye som kom ovenfra og ned, og ikke omvendt, slik det burde være, forteller Kaare.
Han tok på seg en rekke regionale verv og

bestemte seg for å bli med og endre
styringsformen til det bedre. Men til tross
for engasjementet var han i utgangspunktet ikke innstilt på å ta lederskap. Men
da viseformann Olav Sørum
omkom i en flyulykke på
midten av åttitallet, ble
Kaare bedt om å tre inn
som erstatter. Fra 1985
tok han over embetet og
beholdt dette helt frem
til 1992.
Det skulle bli året da
forbundskarrieren virkelig skiftet gir. Under
årsmøtet i Bodø ble han
valgt inn som formann og
begynte da sin åtte år lange periode som styreleder for NLF. Noe
han selv innrømmer var svært krevende:
– Det var til tider veldig tøft, med opptil fire turer til Oslo i uken. Her kom den
militære utdanningen godt med. Jeg måtte planlegge langt frem i tid og sette alt i
et system for å få kalenderen til å gå opp.
Men det gikk på et vis, forteller Kaare.
Han gikk av ved årsmøtet i Geiranger i
2000 og overlot stafettpinnen til sin gamle venn Erik Hundhammer. Nå har det
gått 16 år og Kaare har siden den gang

solgt unna bedriften og mer eller mindre
omfavnet pensjonisttilværelsen. Men
NLF-kontaktene holder han varme.

Skaff oppdragene før kjøretøyet

Så hva mener en erfaren lastebileier og
forbundsleder om næringens fremtid? På
spørsmål fra NLFs journalist blir Kaare
veldig tankefull, før han til slutt svarer:
– I tiden som kommer tror jeg det blir
enda viktigere å finne sin nisje, noe som
firmaet kan være spesielt god på, som igjen
kan gi grobunn for levedyktige vilkår, forteller han. Rekruttering er en utfordring
siden det i disse dager er så strenge krav til
kompetanse. Før i tiden kunne du eie din
egen lastebil før du var ute av tenårene. Nå
er du fort 25 år før du i det hele tatt kan
tenke på å drive et eget transportfirma, og
da har mange unge mennesker allerede
funnet seg noe annet å gjøre.
Han advarer også unge lastebileiere mot
risikable leasingavtaler.
– Å skaffe seg en dyr lastebil uten å ha
oppdragene klare, er noe jeg fraråder på
det sterkeste. Det er viktig å begynne i riktig ende, og vite at en har nok å gjøre.
Deretter må en bygge opp kapital. Du må
aldri ta pant i kjøkkenet, avslutter den
ferske 75-åringen.
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BEDRE

BEDRIFTSHELSETJENESTE
bransjen. Det vil være med på å lette
HMS-arbeidet i bedriftene, samtidig
som beredskapen med hensyn til ulykker
og skader økes.

Sammen med Transportkompetanse skal AktiMed
tilby en bedriftshelsetjeneste som tar hensyn til de
mange utfordringene i
transportbransjen.

Tett samarbeid

NLF har lenge jobbet med effektive løsninger for HMS og kvalitet på vei.
Gjennom en avtale med Transportkompetanse bidrar det til bedre rådgivning
og opplæring innen HMS. En naturlig
videreutvikling av dette utgjør Transportsbransjens bedriftshelsetjeneste,
hvor samarbeidet med AktiMed er
tett forankret gjennom Transportkompetanse.

Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

Målet er å bedre arbeidsvilkårene og
lette HMS-arbeidet ute i transportbedriftene.
De helsemessige utfordringene i bransjen er mange. Flere sjåfører opplever
helseplager og livsstilssykdommer, og
bedriftshelsetjenesten gjør lite annet enn
å øke papirarbeidet. Det, sammen med
kostbare tjenester om man trenger hjelp
og manglende kompetanse på de spesielle utfordringene som transportnæringen har, er et problem

Bransjespesifikk kompetanse

Effektive løsninger

Et nytt samarbeid mellom AktiMed,
Transportkompetanse og NLF har som
mål gi en bedriftshelsetjeneste med spisskompetanse på de utfordringene som er
i bransjen. Målet er å gi brukerne bedre
løsninger, som skal gi økt verdiskapning
og bedre HMS-resultater – samtidig
som løsningen er kostnadseffektiv for
bedriftene.
Det får man til gjennom å tilby en
samlende bedriftshelsetjeneste som vil
kunne utvikle effektive løsninger for
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TØY OG BØY: Enkle øvelser kan gi god helsegevinst.
Hva med å tøye litt når du likevel fyller diesel?
Foto: IF Academy

AktiMed har 65 medarbeidere og kjenner utfordringene i bransjen. I en årrekke har AktiMed hatt et samarbeid blant
annet med Norges Taxiforbund. Gjennom samarbeidet med Transportkompetanse kombineres tilstedeværelse i
bedriftene med bred helse- og arbeidsmiljøkompetanse.
Dermed blir AktiMed faglig ansvarlig
for selve bedriftshelsetjenesten, mens
konsulenter fra Transportkompetanse vil
arbeide tett opp mot bedriftene i gjennomføringen av de arbeidsmiljøaktivitetene som AktiMed utarbeider.
På den måten har bedriftene mulighet
til å bli tilnyttet en ISO-sertifisert bedriftshelsetjeneste som blant annet har
en egen service-telefon og effektive konferanseløsninger for PC, nettbrett og
mobil – i tillegg til bransjespesifikk spisskompetanse.
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Medlemspriser:
Ukeskurs kr. 7 000,Helgekurs kr. 9 500,-

Vi holder også andre typer
kurs, blant annet ADR,
arbeidsvarsling, bakløfter,
truck og repetisjonskurs
løyve.

Sjekk ut vår kursoversikt på www.transportkompetanse.no
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post@transportkompetanse.no



Telefon 02242

KIEL-SEMINARET 2016

MØTEPLASSEN
PÅ HAVET

MER PENGER TIL SAMFE

departementets resul

VIL HA FORHÅNDSBETALT BOMBRIKKE: Debatten mellom nestleder i Transportkomiteen Eirik Sivertsen (AP) og statssekretær i Samferdselsdepartementet

Tom Cato Karlsen (FrP) var et av høydepunktene.

NY VEGPAKKE OG KABOTASJEREGLER: IRUs delegasjonsleder i Brüssel,
Michael Nielsen, ga oss siste nytt fra EU.
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NY TEKNOLOGI GIR BEDRE KONTROLL: Jan Tore Odd i Statens vegvesen
kunne melde om gode erfaringer fra den nye trafikkstasjonen på Åsane.

DIREKTE PÅVIRKNING:

NLFs politiske retning

MEDLEMSFORDELER: N

Bedriftshelse, Transp

ERDSEL: Tom Cato Karlsen presenterte Samferdselsltater fra satsingen på transportsektoren.

Under gruppearbeidet får alle mulighet til å påvirke
g i fremtiden.

NLFs samarbeidspartnere, deriblant AktiMed
portkompetanse, Statoil og Telenor deltok også.

NLF-året startet på tradisjonelt vis med viktig faglig påfyll om bord
på Color Lines cruiseferge til Kiel. Her er noen av temaene som ble
tatt opp på seminaret og som vil farge resten av transportåret 2016.
Tekst og foto: STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

Det er vanskelig å skaffe seg en fullstendig oversikt over hvilke utfordringer som
ligger foran oss i veitransportbransjen. En
måte å gjøre dette enklere på, er å samle
alle de viktigste instansene under ett tak
(og i dette tilfellet, på samme båt) slik at
alle og enhver får en mulighet til å oppdatere seg. Derfor har det årlige Kielseminaret vokst til å bli et viktig startskudd på transportsesongen.

Innsatsen for transportbransjen
intensiveres

Årets seminar begynte med noen av de
viktigste nyhetene vi har fått på lenge.
Arbeidstilsynet fortalte om sin særskilte
satsing i transportbransjen, som blir intensivert ytterligere i 2016-2017. Vi kan
forvente oss flere kontroller, kampanjer
rettet mot utenlandske aktører og innskjerpinger der det foregår overtramp og
tøying av regelverk.
Delegasjonsleder Michael Nielsen,
IRUs EU-delegasjon i Brussel, fortalte
om den kommende vegpakken i EU.
Adgang til markedet, kabotasje, kombinerte transporter, yrkessjåførkompetanse,
kjøre- og hviletid, vegprising og krav til
varebiler er bare noen av punktene.

Interessant vegdebatt mellom
AP og FrP

En av de største høydepunktene var uten
tvil debatten mellom nestleder i Transportkomiteen Eirik Sivertsen (AP) og
statssekretær i Samferdselsdepartementet
Tom Cato Karlsen (FrP). Det heteste
temaet gjaldt forhåndsbetaling av bombrikke. Her måtte statssekretæren innrømme at prosessen har tatt altfor lang tid
og mente problemet lå i samkjøring av
forskjellige systemer. De eksisterende
datasystemene hos bomselskapene lar seg

ikke forene med kjøretøyregistre som
Autosys uten vesentlige tilpasninger.
Debattleder Jan Terje Mentzoni fra NLF
måtte riktignok påpeke at disse løsningene er noe NLF har etterlyst i en årrekke,
så problemstillingen burde virkelig ikke
komme som en overraskelse nå i 2016.

Selvkjørende lastebiler - når?

Etter en opphetet debatt fikk fikk vi et
spennende temaskifte med et teknologisk
innblikk i fremtiden. Selvkjørende lastebiler vil komme på et tidspunkt, men når?
Og ikke minst - hvordan vil dette forme
morgendagens vegtransportnæring? Daglig leder ved ITS Norge, Trond Hovland,
delte sine fremtidsvisjoner med oss.

Tilbakemeldinger fra Vegvesenet

Avdelingsdirektør i Trafikant- og kjøretøyavdelingen i Statens vegvesen region
Vest, Jan Tore Odd, fortalte om erfaringene fra den nye trafikkstasjonen på Åsane. Anlegget som åpnet i høst har gitt
Vegvesenet i regionen langt større muligheter for kontroll av tunge kjøretøy.

Kort vei fra diskusjon til handling

En av de mest nyttige postene på programmet for deltakerne, er gruppearbeidet hvor NLF-representanter, medlemmer og forskjellige statlige og private
aktører setter seg ned og diskuterer mulige løsninger rundt aktuelle problemstillinger. Denne gangen dreide diskusjonen
seg om hvordan arbeidet rundt sikkerhet
og kompetanse kan løftes ytterligere,
samt i hvilken retning NLFs veipolitikk
bør ta i fremtiden. På denne måten kan
hvert enkelt medlem være med å bestemme hvordan forbundet skal bruke sin
politiske påvirkningskraft i tiden som
kommer.
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STØDIG KURS FOR
TRANSPORT 2016
Tradisjonelt sett har Transport 2016 på Lillestrøm vært en sterk
salgsarena og god møteplass for relasjonsbygging.
Tekst: ANNE-SOPHIE STENE

Det skal den fortsette å være. I tillegg
ønsker arrangøren å styrke det faglige.
Årets messe har miljø, sikkerhet og kompetanse som fanesaker og foredragstema.
Transport 2016 arrangeres på Norges
Varemesse på Lillestrøm 9.-11. juni. Historisk sett har den tiltrukket seg små og
store aktører fra hele transportbransjen.
Alt fra lastebil og buss, til varebiler og
taxinæring. De gamle, gode traverne er
beholdt, som Hellanor, Truck-Line AS
og HMF.
– Selve bærebjelken til messen er at den
er en viktig møteplass for alle som har
transport som en del av sin arbeidshverdag. Forrige Transport hadde over 18 500
besøkende og 262 utstillere. Det er mangfoldet og bredden som er vår styrke, og vi
har allerede fått påmeldinger fra selskaper
som Contintal/Dekkmann, Harald A.
Møller, Palfinger Norge, Arka og Egil
Vernes AS. Interessen fra også nye utstillere speiler en viss optimisme i bransjen

Storshopper fra Skåla
til tross for at den har et variert spekter av
utfordringer, sier Andreas Ljones som er
prosjektleder for messen.

Fra ren promotering til salg

Under forrige Transport i 2011 ga flere
utstillere tilbakemelding om at de solgte.
Og de solgte overraskende godt. Blant
annet Truck-Line AS fra Lørenskog,
som øker størrelsen på årets stand med
cirka 30 prosent, og stiller mannsterke
med alt de har av ansatte.
– Det omfanget av salg enkelte aktører
opplevde på forrige messe var et meget
velkomment fenomen. Fasilitetene på
Norges Varemesse legger til rette for en
god markedsplass, forteller Ljones.

Miljø, sikkerhet og kompetanse

Årets messe har miljø, sikkerhet og
kompetanse som fokusområder. I det
daglige møter transportbransjen stadig
større utfordringer og tøffere konkurran-

VIKTIG: Transport på Lillestrøm er en viktig messe. Her samles produsenter, leverandører og bransjen samles under samme tak.
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se- og rammevilkår knyttet til samtlige
tema.
– Transport er en arena der bransjen
oppdaterer seg faglig sett både gjennom
produktnyheter og diskusjoner. Som et
supplement arrangerer vi foredrag innenfor
de tre områdene under messen. Det er mye
opp til oss selv om vi skal, og hvordan vi
skal, øke norske markedsandeler også i
årene som kommer. Samtlige tre tema
favner bredt og er spennende, og vi vet at
flere utstillere kommer med nyheter og
løsninger knyttet til dem, sier Ljones.
Én av de som bruker Transport for alt den
er verdt når det gjelder shopping, er FAFE
Trans AS i Skåla. De har en bilpark på 30
lastebiler, og de siste årene har bedriften
handlet mer på messen enn tidligere. Sist
gang, for 5 år siden, førte dette til handel
på over 5 millioner og skifte av leverandør.
– Etter at messen flyttet til Lillestrøm,
er den blitt mer seriøs og har fått mer
tyngde. Jeg har pleid å ta med meg noen
sjåfører, og vi henter inn så mye informasjon som mulig fra utstillerne. Det å møte
dem og kanskje også importøren ansikt
til ansikt er en fordel – vi får kunnskap
om produktnyheter, bygger nye relasjoner
og møter gamle kjente vi ikke ser til daglig. Så for meg handler Transport om
både nettverksbygging, en god handel,
det sosiale og økt kompetanse. Vi lever i
en tøff bransje der mye skjer på kort tid,
og denne messen er en totalpakke som
rommer det meste jeg er ute etter, forteller Finn André Fredvig-Erichsen i FAFE
Trans.
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STORMØNSTRING AV
NORSK TRANSPORTNÆRING
PÅ NORGES VAREMESSE!
• Spekket med aktiviteter
• Spennende foredrag
• God salgsarena

STOR INTERESSE FOR NORGES STØRSTE TRANSPORTUTSTILLING
Utstillernes tilbakemelding fra sist messe:
• 98% møtte representanter fra sine viktigste kundegrupper
• 94% er interessert i å være med neste gang
• 82% fikk nye kundekontakter

MILJØ – SIKKERHET – KOMPETANSE
BESTILL DIN STANDPLASS NÅ!

Ta Kontakt med Ståle Roestad: Mobil: 906 15 100 / Mail: sr@messe.no

ARRANGØRER:

STYRKER
konkurranseevnen
med energiledelse

Med økonomisk støtte fra Enova er nordtrønderske Leiv Sand
Transport i gang med energiledelse. Nå skal drivstofforbruket
ned for å få konkurransekraften opp.
Tekst: DANIEL MILFORD FLATHAGEN

På tampen av fjoråret fikk transportbedriften, som er en av landets største møbeltransportører, en million kroner fra Enova
til å komme i gang med energiledelse.
– Med energiledelse avdekker de unødvendig energibruk i driften. Prosessen ender med konkrete tiltakslister og systematisk oppfølging for å få bukt med den
unødige energibruken, forklarer Enovas
markedssjef for transport, Petter Hersleth.

Reduserer kostnadene

Leiv Sand Transport ble klar over muligheten for Enova-støtte nærmest ved en
tilfeldighet.
– Vi bruker 2,2 millioner liter diesel i
året. Det er enorme tall. 35 prosent av våre
kostnader er knyttet til energi, og som alle
andre i bransjen har vi små marginer. Jeg
var hos Enova i annet ærend da rådgiveren
deres spurte om vi hadde vurdert energiledelse. Jeg fattet interesse da jeg fikk høre
at det var mulig å redusere energikostnadene med både fem og ti prosent, sier daglig leder Arild Sand i Leiv Sand Transport.

deres, særlig i land som Tyskland og Sveits,
krever miljøregnskap, også for transportene. Uten det får de ikke engang levert tilbud, sier Sand.
Sand tror derfor lastebilnæringen er
nødt til å ta miljø på alvor, selv i trange
tider.
– De fleste av oss i næringen har mer
enn nok med å holde oss flytende i hverdagen, og har ikke tid til å legge oss på
ryggen og se oppover. Samtidig er vi nødt
til å tenke større og ta grep når det gjelder
miljø for at vi ikke skal synke lenger framme, sier han.

Må ta miljø på alvor

For Arild Sand er hovedmotivasjonen for
miljøsatsingen økt konkurransekraft, både
for eget selskap og industrien i regionen.
Han tror lastebilnæringen vil møte større
miljøkrav framover, og ønsker å være i forkant av denne utviklingen.
– Ingen stiller direkte miljøkrav til oss
ennå. Absolutt ingen. Men kundene til
kundene våre etterspør stadig mer dokumentasjon. Mange norske bedrifter driver
med eksport, og stadig flere av kundene
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PETTER HERSLETH: Enova ga Leiv Sand én million kroner

for å komme i gang med energiledelse. Markedssjef for
transport, Petter Hersleth, hører gjerne fra flere
transportbedrifter. Foto: Enova

Konkurranse mellom sjåførene

Gjennom energiledelsesarbeidet har
Leiv Sand Transport identifisert flere
områder de vil forbedre seg på. Arild
Sand har tro på å oppnå redusert driv-

VERNEOMBUD OG SJÅFØR: Frits Sundseth (t.v.) og daglig leder Arild Sand

stofforbruk blant annet gjennom vennskapelig konkurranse mellom selskapets
sjåfører.
– Holdningen til sjåføren påvirker
kjøreteknikken, og det utgjør mye over
et år. Med trykk på energiledelse internt
skal vi heve kompetansen på hva som
skal til for å redusere forbruket, og sjåførene våre skal få månedlig oversikt
over eget kjøremønster. Da måler vi for
eksempel tomgangskjøring, bremsing og
for eksempel hvor lenge man kjører med
feil lufttrykk. Her legger vi opp til konkurranse internt. Da ser vi ikke bare på
hvilke sjåfører som er best, men hvem
som har den beste utviklingen. Vi kan
ikke ha femti Northug-er, men vil gjerne
ha alle inn på kretslaget, sier Sand.

Bedre innkjøp

Sand tror også at når de blir mer bevisste
på energibruk, blir de også bedre innkjøpere av nytt utstyr.

FAKTA
• Leiv Sand Transport er lokalisert i
Levanger i Nord-Trøndelag, og frakter
møbler, containere, kjøle- og frysevarer
og annet gods i hele landet. Firmaet ble
etablert i 1975, og har i dag ca. 80
ansatte (hvorav 60 sjåfører), 50 lastebiler og 6 varebiler.
• Etablering av energiledelse øker kompetanse og bevissthet rundt egen energibruk. Med energiledelse får du oversikt
over unødvendig bruk og kan redusere
kostnadene. Statsforetaket Enova gir
inntil én million kroner i støtte (kilde:
enova.no).
• Årlig investerer Enova 2–4 milliarder
kroner i energi- og klimatiltak i norsk
næringsliv og offentlig sektor. Enova SF
er lokalisert i Trondheim og har 80
medarbeidere.
• Enova SF er eid av Olje- og energidepartementet og ble opprettet i 2001
for å drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon. Enovas oppdrag er å skape varige
endringer i tilbud og etterspørsel etter
effektive og fornybare energi- og klimaløsninger som reduserer utslippene av
klimagasser og styrker forsyningssikkerheten. Dette inkluderer også å bidra
til utvikling av ny energi- og klimateknologi.

STÅLTANK

Tyverisikker med oppsamling

Oppfyller de siste krav fra
myndighetene

i Leiv Sand Transport leder an med energiledelse. Foto: Enova

– Jeg vil tro flere enn oss kjøper nye
biler basert mest på en magefølelse om
hva vi tror er best å kjøre med. Målingene våre vil gi mer kunnskap som vi
vil bruke til å kjøpe og bruke biler som
passer enda bedre til formålet, og som
blir billigere i innkjøp eller drift.

Vil at energifokus blir normen

PÅ VEGGEN: på kontoret kan alle følge med på det Arild
Sand kaller «live energiledelse». Her rangeres sjåførene
etter dieselforbruk. Foto: Enova

Leiv Sand var blant de første transportørene til å søke Enova om støtte til å
ta grep om egen energibruk. Enova
kan gi inntil én million kroner i støtte
for å komme i gang med energiledelse,
og håper flere transportbedrifter vil
følge i Leiv Sands fotspor.
– Vi er glade for at de går foran og
viser vei. Vi har god erfaring med
energiledelse fra andre bransjer, og potensialet er stort også i transportbedrifter. Vårt håp er at det Leiv Sand
nå gjør, blir normen for lastebilnæringen, sier Petter Hersleth i Enova.

SIKKER LAGRING
OG TRANSPORT

Tlf. 92 41 98 00 | www.veratank.no
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BENYTT DEG AV DEN NYE TEKNOLOGIEN:

– SPAR
PENGER
I dag er en lastebil proppet med avanserte systemer som
styres og overvåkes som aldri før. Hvis du spiller på lag
med teknologien kan du gjøre hverdagen både enklere
og rimeligere.

Tekst og foto: STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

Hvert bidige minutt kastes det store
pengesummer rett ut av vinduet på norske
veier. En tenker sannsynligvis ikke over
det, men erfarne lastebilsjåfører med tillærte kjøremønstre har mye å
hente på økonomisk kjøring. Ved å forstå hvor
mye teknologi en
faktisk har tilgjengelig, og ikke
minst hvordan en
kan bruke den
riktig, er det mulig å kutte både
kostnader og stressnivå betraktelig.

Appstyring og
nettlogging

De aller fleste som kjører lastebil i Norge, sitter bak rattet på enten en
Scania eller en Volvo. Derfor er det disse
merkene vi tar utgangspunkt i her. Begge
var tidlig ute med å tilby en armada av
førerassistentsystemer. Dagens sjåfører
kan meske seg med innebygd teknologi
så vel som eksterne hjelpemidler, som
nettbasert kjøremønsterlogg og app-er.
Utfordringen ligger ikke lenger i å gjøre
40
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systemene gode nok. Nå handler det om
å forstå hva disse faktisk kan gjøre for
deg. La oss begynne med noe alle sjåfører bruker, nemlig fartsholder.

Scania Active
Prediction

Kjører du en nyere
Scania, har du
sannsynligvis allerede kjennskap til
dette systemet. I
tillegg til radarbasert avstandsregulering
kan
Scanias fartsholder
nå planlegge langt
frem i tid ved å hente
fart før bakkene og slakke
av når toppen nærmer seg. Dette gjøres gjennom GPS-styring, hvor
topografien i området analyseres fortløpende. Slik vet lastebilen hvor mye
motorkraft den trenger for å komme opp
en bakke på mest hensiktsmessig vis.

Volvo I-See

Konkurrenten Volvo har tatt en litt
annen innfallsvinkel til nøyaktig samme

problemstilling. De har valgt en løsning
der lastebilen «lærer» hva som fungerer
best på en gitt strekning, etter at denne
har blitt kjørt en gang. Og her kommer
den artige biten: Du trenger ikke å ha
kjørt der selv! Det holder at en annen
Volvo har tatt turen, så hentes datamaterialet inn av Volvos hovedsentral som
bruker dette til å oppdatere samtlige
Volvo-lastebilers styreenheter.

Flåtestyringssystemer

Både Scania og Volvo tilbyr avanserte flåtestyringssystemer, henholdsvis
Scania Fleet Management og Volvo
Dynafleet. Disse er uvurderlige verktøy
både for sjåfører og befraktere, som kan
analysere parametere som snittforbruk,
tomgang, turtallsregister, akselerasjon,
nedbremsing og bakkekjøringsteknikk.
På den måten heves alle tanker og
betraktninger rundt økonomisk kjørestil
fra et subjektivt plan til et fullstendig
målbart nivå, hvor alle enkelt kan bli
mer effektive.

ØKER EFFEKTIVITETEN: Ved å overvåke bilens
sentrale parametere blir en mer bevisst sitt eget
kjøremønster og sparer drivstoff.

Tilrettelagt for sjåføren

TANKEVEKKER: Her får Bamas befraktere en grunninnføring i NLF-programmet: På riktig side.

PROSJEKTLEDER: Jens Olaf Rud leder prosjektet På riktig

side.

BEFRAKTERSJEFEN: Jorunn Landsverk i Bama Logistikk.

Dette kan høres ut som et «storebror ser
deg»-system som bare er ute etter å tjene
enda mer penger per mil. Men tilbakemeldingene fra sjåfører som tar systemene
seriøst, har vært udelt positive. Gevinsten
er en mer avslappet hverdag hvor bilen tar
seg av en stadig større bit av det anstrengende, monotone arbeidet, og sjåføren kan
konsentrere seg om å kjøre rolig og trygt.
Samtidig ligger det en motivasjonsfaktor
i det å levere gode resultater.

På Riktig Side

Norges Lastebileier-Forbund har et eget
program der målsetningen er å gjøre
sjåførene til gode ambassadører på veien,
både når det kommer til trafikksikkerhet,
effektivitet og økonomi. Sammen med
lastebilprodusentene møter vi sjåfører og
befraktere for å tilrettelegge bruk av disse
systemene. Resultatet av satsingen hos de
firmaene som benytter seg av tilbudet har
vært strålende, både når det kommer til
trivsel og bunnlinje.
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Hørselshemmede Espen Martinsen:

– KOMMUNIKASJON
ER IKKE NOE PROBLEM

Espen Martinsen er hørselshemmet. Det er på ingen
måte et hinder i hans nye jobb som varebilsjåfør hos Moes
Transport på Ilseng. Alt han trenger er en smarttelefon.
Tekst og foto: STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

Mange døve opplever å bli nedprioritert i jobbsøkerlisten når arbeidsgiveren
finner ut om hørselsproblemene. I noen
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yrker er en helt avhengig av fungerende
hørsel. Men på mange arbeidsplasser
trenger det slett ikke å være et hinder å

være døv. Et eksempel er transportyrket. Både selve kjøringen, lossing og
kommunikasjon med kunder og kollegaer trenger ikke by på problemer så
lenge alle parter er innforstått med
situasjonen.
Espen Martinsen (26) var en av
mange døve som opplevde å ikke få
jobb. Til tross for at mange oppfordrer
hørselshemmede til ikke å opplyse om
dette i søknader, valgte Espen å være

DØVETOLK-APP: Espen og Kurt kommuniserer ved hjelp av

tekstmeldinger og en døvetolk-app på smarttelefonen.

helt åpen. Men etter over 200 avslag
tok frustrasjonen overhånd. Han la ut
et sterkt Facebook-innlegg hvor han
fortalte om utfordringene og beskrev
hvor motivert han var til å skaffe seg et
meningsfullt arbeid. Innlegget ble lest
av Kurt Moe.

Fokusert og dyktig

– Da jeg så innlegget til Espen fikk jeg
klump i halsen. Det er jo trist at man

«Da jeg så innlegget
til Espen fikk jeg klump
i halsen»
Kurt Moe,
Moes Transport

skal få avslag på to hundre jobbsøknader i løpet av halvannet år bare fordi
man er døv, forteller Kurt, daglig leder
ved Moes Transport på Ilseng. Han tok
kontakt med 26-åringen og tilbød ham
jobb som varebilsjåfør. Ikke mange
dagene etter var Espen allerede i gang
med opplæringen.
– Allerede fra de første leveringene
skjønte jeg at dette slett ikke
blir noe problem. Han er
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EFFEKTIV: Kurt er imponert over Espens løsningsvilje.

NÅR SMS IKKE ER NOK: En døvetolk er aldri mer enn et tastetrykk unna.

systematisk og grundig. Jeg har blitt skikkelig imponert, sier Kurt og legger til at
han ikke har hatt noen ansatt som har
lært seg rutinene så fort før.

Snakker gjennom døvetolk-app

Men hvordan snakker de sammen da? Vi
tok turen til Ilseng for å se hvordan kommunikasjonen fungerer i praksis. Og vi
ble imponert. Espen, som de fleste andre
hørselshemmede, er en racer i å lese på
lepper. Han skjønner det aller meste som
sies. Hvis det dukker opp utfordringer,
løses disse på elegant vis. Som oftest holder det å skrive en tekstmelding på telefonen, som vises frem på skjermen der og
da. Skulle det være behov for en grundigere samtale, er den bare et tastetrykk
unna på samme telefon.
På få sekunder dukker en tegnspråktolk
opp i et videovindu, som formidler det
Espen sier via tale og det Kurt sier via
tegn. Dette er en løsning som alle hørselshemmede kan bruke og har blitt et
uvurderlig verktøy i arbeidsdagen til døve
i Norge.
Det er ingen tvil om at lastebileieren ser
potensialet i Espen. Det er allerede snakk
om å utvide engasjementet og tilrettelegge sammen med NAV for å sikre ham
lastebillappen. Det er noe Espen slett
ikke er misfornøyd med.
- Dette har jeg drømt om lenge, så det
føles veldig bra, skriver han.
Arbeidsgiver Kurt oppfordrer andre til
å tenke annerledes med hensyn til hørselshemmede.
- Jeg ser ingen problemer ved å ha Espen på laget. Snarere tvert imot, han er så
fokusert på oppgavene og lar seg ikke
distrahere av noen ting. Som for eksempel
tullpratet mitt, sier han og gliser.
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ENGASJERT: Espen er nå i full gang som sjåfør.

LEASING ER ENKELT
- OGSÅ VED SIGNERING

KONTRAKT LEST
SIGNERT

Vi i SG Finans ønsker å gjøre det enkelt for våre kunder,
som vi vet har en travel arbeidsdag. Derfor har vi gjennom
flere år introdusert stadig flere digitale tjenester, som gjør
det enklere for deg. I dagens travle samfunn er det viktig
at tjenester er brukervennlige, slik at du får utført det du
skal raskt, og helst når det passer deg. Derfor tilbyr vi,
som første selskap i bedriftsmarkedet, mulighet for
e-signatur av leasingdokumenter med BankID eller

buypass, inkludert automatisert identifisering og
autentisering av firmarolle og prokura.
Dersom du ønsker leasing av maskiner, utstyr og kjøretøy
fra et selskap som er løsningsorientert og fokusert på gjøre
ting enkelt og kundevennlig, kan du kontakte et av våre
15 regionkontorer på telefon 21 63 20 00, eller besøke
oss på sgfinans.no

REGION 1
ØSTFOLD OG
OSLO/AKERSHUS

VIL HA
NY BRO
Det er et sterkt behov for en ny
krysning over Glomma. Dagens
bro, helt nede ved Fredrikstad, har
ikke fremtiden foran seg.
Tekst: J. KRISTIAN BJERKE jkb@lastebil.no

Fredrikstad og regionen rundt Sarpsborg
sliter med store transportutfordringer,
samtidig som dette er en av de viktigste
distribusjonskanalene for gods på vei i hele
landet. Mye gods kommer inn i landet via
Svinesund, og Borg Havn/Øra opererer en
stadig økende mengde gods fra sjø til land
– på et smalt og overfylt veinett i nedre
Glommaregion.

Vil ha ny bro

- En ny bro over Glomma er helt påkrevet,
mener regionsjef i NLF, J. Kristian Bjerke.
Han mener det er lite hensiktsmessig å

GAMMEL: NLF ønsker ny bro over Glomma. Broen bør plasseres slik at både Fredriksstad og Sarpsborgsområdet kan få best

mulig effekt av den. Foto: Wikimedia Commons

lede tungtransporten fra for eksempel Øra
over dagens bro og videre inn i Fredrikstad.
- Det naturlige er å velge én av traseene
langs Glomma og ut på E6. Samtidig er
det et stort behov for å krysse Glomma
nærmere E6. Dette vil gi mye bedre fleksibilitet i transportnettet, samtidig som det
vil redusere belastningene langs dagens
traseer. NLF Østfold er invitert inn i en
referansegruppe som arbeider med en ny
bro, forklarer Bjerke.

Midt på

Et hovedspørsmål er naturlig nok hvor den
nye broen skal bygges. Her er meningene
mange og delte. Området er tett befolket
og har mye handel og industri. Derfor er
det også mange ulike interesser å ta hensyn

FRONTER
MILJØET

46

og Lan Marie Nguyen Berg hadde et positivt møte om veien
videre. Her ser de på ulike drivstoff-alternativer.
Foto: J. Kristian Bjerke

Tekst: J. KRISTIAN BJERKE jkb@lastebil.no

Bra for bransjen
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Ny stasjon

NLF vil tilføye tanken om å legge en ny
jernbanetrasé, og ikke minst en ny, stor
stasjon, omtrent midt mellom Fredrikstad
og Sarpsborg.
- Det er egentlig ingen grunn til at en ny
trasé må innom alle bysentraene i Østfold.
Legg traseen og stasjonen i nærheten av en
ny bro og hele trafikkbildet i regionen vil
bedres betydelig, mener NLF og Erik
Graarud.
i bykjernen og krav om at man kjører på
det aller nyeste av miljødrivstoff. Får vi en
rimelig overgangsperiode å forberede oss
på, så er dette bare bra for bransjen og miljøet, fortalte Nilsen idet han overleverte
god NLF-dokumentasjon på lastebilens og
Euro6-motorenes miljøegenskaper.

Lenge har NLF i Oslo og Akershus
gått i bresjen for en miljøvennlig
transportnæring.

Det første møtet med den nye byråden for
miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen
Berg (MDG), ble svært positivt.
- En lastebil er langt mer miljøvennlig
enn en personbil, spesielt i byen. Utslippet
av NOx er lavt og lavere enn for personbiler, forklarte Harry Nilsen den ferske
byråden i Oslo.

til. For NLF Østfold er imidlertid saken
klar.
- En ny bro må bygges nært opp til Østfoldhallen. Det er viktig at broen bygges et
sted hvor både Fredrikstad og Sarpsborgområdet kan få maksimal effekt av den.

MØTE: Fylkesleder Harry Nilsen i NLF Oslo og Akershus

- Det er mye bedre at vi snakker sammen,
og at NLF blir lyttet til av de styrende
politikerne, enn at vi hoier og bråker etter
at vedtakene er gjort, sier Harry Nilsen.
Dette var både byråden, og hennes
byrådssekretær Daniel Rees fra MGD,
helt enig i.
- Hinder og avgifter er ikke veien å gå.
Vi er med på miljøvennlige tiltak som
forbud for alt annet enn Euro 6-lastebiler

Positive

Byråden nikket og smilte. Hun ble nok tatt
litt på sengen av at de «fæle» lastebileierne
faktisk både var positive og hadde gjort
hjemmeleksen sin om miljø. Divisjonsdirektør for plan- og utredningsdivisjonen
hos bymiljøetaten, Gunnhild Bøgseth, var
positiv til deler av NLF-lederens budskap
og inviterte til god dialog og samarbeid.
Det gjorde også byråden og vi vurderer
å invitere henne til et møte med medlemmene i NLF Oslo & Akershus.
På lik linje med Lan Marie Nguyen
Berg hadde NLF Oslo & Akershus også
en god dialog med forrige byråd for miljø
og samferdsel, Guri Melby fra Venstre.

Vi finansierer NLFs medlemmer!
Nordea er NLFs utvalgte finansieringspartner. Siden starten
av samarbeidet har vi finansiert over 2700 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, Akershus og 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

REGION 2
HEDMARK/OPPLAND

«Trailerfellene» fjernes i Alvdal

FORBEDRING: Regionsjef Guttorm Tysnes, lokallagsleder Erik Aaen og entreprenør Leif Sturla Lillestrøm håper at Statens vegvesen gjør utbedringer på den nye riksveg 3 gjennom Alvdal.
Foto: Erland Vingelsgård, alvdalmiv.no

Statens vegvesen i Hedmark lover
å utbedre den nye veien gjennom
Alvdal til våren. Dermed forsvinner
mange av «Trailerfellene» på veien
som nylig ble rustet opp.

Norges Lastebileier-Forbund kom med
flere innspill før tungtransportens hovedrute mellom Oslo og Trondheim, Riksvei
3, ble bygget ut gjennom Alvdal. Vi
ønsket andre løsninger enn de som ble
valgt, men ble i liten grad hørt.

I et møte med NLF stilte Statens vegvesen (SVV) med sine topper i Hedmark.
I alt fem problemområder ble lagt frem av
NLF, og svarene fra Statens vegvesen var
gode.
Ett av problemene er innsnevringen ved
innkjøringen ved Shell når du kommer
sørfra. Den oppleves som en liten halvmåne og stikker ut i veien. Det er svært
trangt på stedet, og på dager med snø og
dårlig sikt kan storbilene velte her.
Statens vegvesen lover å sjekke om innsnevringen er bygget riktig, og vil forhåpentlig også ta bort litt av den over vinteren.

Må heve plogen

Må kjøre over kantstein

Tekst og foto: GUTTORM TYSNES hedopp@lastebil.no

Så langt i vinter har erfaringene med den
nye veien vist at det er mye som ikke fungerer slik det skal. På traseen, som fortsatt
går gjennom sentrum av Alvdal, møter
man utfordringer med alt fra kantstein,
til trafikkøyer og innsnevringer.
For den rutinerte brøytebilsjåføren,
Leif Sturla Lillestrøm, har veien forbi
Shell-stasjonen i Alvdal blitt så trang
etter oppgraderingen at han må heve
plogen for i det hele tatt å komme forbi.
48
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På den nye veien er det umulig for vogntog å kjøre inn eller ut fra bensinstasjonen
uten å måtte kjøre over kantstein. Slik
skal det ikke være og etaten vil gjøre
endringer slik at forholdene blir bedre til
våren.
Samtidig er det mange lastebiler som
får stopp i bakken opp fra Alvdal på glatte vinterdager. Vegvesenet skal vurdere
NLFs krav om økt vedlikehold. Samtidig
sier de at forholdene vil bedre seg når

nybrua tas i bruk. Da blir også veien rettere, fordi en sving blir borte.

Kan ikke svinge nordover

Samtidig har vogntog som kommer fra
Storsteigen videregående skole problemer.
Trass i krav fra Statens vegvesen om at
også vogntog skulle kunne kjøre her er det
ikke mulig å kjøre nordover på Rv3 ut fra
skolen. Bare lastebiler klarer svingen. Nå
venter Statens vegvesen på korrigerte
tegninger og løsningen blir å lage
utkjøringen bredere. I tillegg skal det fylles opp mot sør, noe som også skal bidra
til å gjøre det lettere å svinge nordover.
Problemfylt er også rundkjøringen ved
Aukrustsenteret. Her skyves kantstein ut.
Ifølge Vegvesenet er ikke rundkjøringen
ferdig. Blant annet mangler det to lag
med asfalt som skal legges. Da blir det
mulig å kjøre over den indre sirkelen.
Samtidig reduseres kanten fra 15 til to
centimeter.
På møtet orienterte også Statens vegvesen om arbeidet med stikkrenner lengre
sør på veien. Her blir veien utvidet i bredden.

REGION 2
HEDMARK/OPPLAND

UP fokuserer på
dekk og utstyr
Rett før jul fikk NLF Hedmark og
Oppland besøk av UP-sjefen i distriktet,
Tor Magne Kalland, som orienterte om
«Operasjon Tung Vinter». Prosjektet vektlegger dekk, kjetting og utstyr. Ifølge Kalland vil utenlandske kjøretøy som bryter
loven bli holdt tilbake av UP frem til
straffesaken er avklart. Etter møtet ble
det en tur ut på E6 for promillekontroll. En
av førerne som måtte blåse, var Åge Widme. Han bestod prøven med glans.

ULYKKE: I et forsøk på å vike for ambulansen på Rudshøgda, hvor det er midtdelere, veltet tømmerbilen. Foto: Henrik
Hornnæss

MIDTREKKVERK SKAPER PROBLEMER
Midtrekkverk på E6 i Ringsaker og Biri skaper problemer ved utrykning, bare den siste tiden har det
vært to ulykker. En av dem skjedde da en tømmerbil veltet på Rudshøgda etter at den la seg ut for å
slippe frem ambulansen.
I et møte mellom NLFs regionskontor og Sykehuset Innlandet kom det frem at rekkverkene, som har
sørget for en kraftig nedgang i antall dødsulykker, er en utfordring både for utrykningspersonell og for yrkessjåførene.
Dersom du ser blålys bak deg er rådet klart: Gi tegn med høyre blinklys for å vise at du har oppfattet
situasjonen. Hold jevn fart til første sted der det er nok plass til at du kan kjøre til side.

PROMILLEKONTROLL: Åge Widme blir testet av
UPs Tor Magne Kalland. Lastebilhøvdingen fra
Sør-Fron bestod prøven og fikk kjøre videre. Foto:
Guttorm Tysnes
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REGION 3
BUSKERUD, VESTFOLD
OG TELEMARK

Samarbeid med Nav?
Det har i januar vært forberedende samtaler mellom NLF og Nav i
Buskerud om å få til et samarbeid om skreddersydde kurs for å skaffe
yrkessjåfører til lastebilnæringen. Opplegget, hvor NLF er med på utvelgelse av kandidater og kvalitetssikring av kursopplegget, har tidligere
vært kjørt med suksess av NLF i Trøndelag og Agder.

FOTO: Skistar

HOVEDVEIER

OVER FJELLET
Før jul ble det bestemt at E134
skulle være den nye stamveien
mellom Oslo og Bergen. Dermed
starter kampen om Hemsedal eller
Hardangervidda.

det har allerede de første møtene med
politikere og næringslivsfolk blitt gjennomført på Voss og i Seljord. I tillegg
skal videre utredningsarbeider gjennomføres parallelt etter et stramt tidsskjema
utover våren.

Tekst: OLAV KLASSON VEFALD btv@lastebil.no

Selv om valget av hovedtrasé nå er avgjort vil både lokal- og særinteresser i
norsk veidebatt komme klart til syne i
tiden fremover. For fortsatt er mye uavklart rundt valget av E134. En av dem er
uenigheten om å utbedre nåværende
trasé gjennom Seljord eller å velge en
kortere rute direkte fra Hjartdal over
Rauland til Edland. Et annet spørsmål
gjelder utredningen av Vegdirektoratets
anbefalte Hordalandsdiagonal fra Odda
til Bergen som en forlengelse av E134.
Dermed er det fortsatt nok av spørsmålstegn knyttet til stamveien mellom
Oslo og Bergen. Trøsten må være at
statsråden har beordret rask handling og
at Vegvesenets folk allerede er ute av
startblokkene.

Mindre stigning på riksvei 52 enn på riksvei 7, og færre stengninger gjennom Hemsedal vinterstid, gjør at NLF både lokalt
og sentralt går inn for å velge Hemsedal
fremfor Hardangervidda. Men om det er
fasiten våre politikere lander på er uklart.
Nå skal de foreta en grundigere utredning
av de to alternativene.
- Nå gir vi Statens vegvesen klare signaler om at i arbeidet med neste Nasjonal
transportplan (NTP) skal E134 legges til
grunn som én trasé. En grundigere utredning av alternativene Rv7 og Rv52 skal gi
beslutningsgrunnlag for valg av trasé mellom Oslo og Bergen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP).
50
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Lokale snubletråder
VELGER HEMSEDAL: Både NLF lokalt og sentralt mener det

beste valget er Riksvei 52 over Hemsedal. Foto: Olav
Klasson Vefald

Rask behandling

Beskjeden fra statsråden var imidlertid
befriende klar med hensyn til hvordan de
videre utredningene skulle foregå.
KVU-regimet, som normalt for vegprosjekter tar opptil et par år, skal være gjennomført innen tidlig på høsten i 2016 for
at de endelige anbefalingene kan komme
med i neste NTP.
Samtidig har Statens vegvesen allerede
igangsatt arbeidet selv om de ikke har
fått den endelige og formelle bestillingen
fra sentralt hold. Som en konsekvens av

REGION 4
AUST-AGDER, VEST-ADGER
OG ROGALAND

Etterutdanning - YSK

NLF Aust-Agder ga 8 000 til Frelsesarmeen

Etterutdanningen er under lupen. NLF er bedt om
å melde tilbake forbedringer og endringer til
kursene. Vi vet at det er mange meninger og
ideer. Derfor setter vi stor pris på din tilbakemelding om kursene på rr@lastebil.no

Under årets tradisjonelle julesamling hadde Aust-Agder en utlodning av effekter fra samarbeidspartnere. Som vanlig er det Kåre M og Kai W som står for loddsalget. Dette innbrakte hele 8 000 kroner
som uavkortet gikk til Frelsesarmeen i Grimstad. Vi vil takke samarbeidspartnere for gibortartikler som
gjør at vi får muligheten til denne gaven og selvfølgelig medlemmer som er rause i slike sammenhenger. Takk til dere alle.

FULLT HUS: Over hundre

møtte opp på den etterhvert
så tradisjonsrike
lastebilkvelden på Mjåvann.
Foto: Reidar Retterholt

Populært hos Rolands
For fjerde gang ble det arrangert lastebilkveld på Mjåvann. Som før var
lokalet i tipp-topp stand når over 100 NL-medlemmer og andre lastebilinteresserte møtte opp.
Tekst og foto: REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no

Det var et variert innhold hos Rolands i
år. Som vanlig gjør de en kjempejobb.
Allerede ved lunsjtider stopper de alt
arbeid for å rigge til kvelden.
HEDRET: Olaf Aas ble

Miljø i fokus

Miljø var en «grønn tråd» blant de mange
gode foredragsholderne, som holdt det
gående gjennom hele kvelden. Volvo og
Scania hadde gode innlegg rundt lastebilen i dag kontra euro null-bilen. Samtidig fikk vil alle et godt innblikk i fremtidens muligheter. For alle fremmøtte var
det et godt kompetansepåfyll.
VGB hadde i tillegg et innlegg som alle
som har en lastebil har behov for. Nyttig
tema fra den kanten.
Miljøpartiet De Grønne var og sporty
– stilte opp med foredrag om hvordan de
ser for seg framtiden med og uten lastebil.
Vi setter pris på at dere legger fram hvordan dere tenker rundt vei og lastebiler,
men vi er nok litt bekymret for at dere
ikke vil bygge ut E39.

Avbrutt av damene

hedret for sin innsats
gjennom 25 år. Foto:
Reidar Retterholt

Svein Ove Vetrhus hadde et godt grep om
en liten debatt med spørsmål fra salen til
bilindustrien og MDG. I tillegg hadde
han et spennende innlegg om hva som vil
kreves av bransjen i framtiden. Han ble
avbrutt av «Høvågdamene» med sine
friske fraspark i revyverden.
Olaf Aas er en trofast NLF-representant. Han har vært en del av bransjen i en
mannsalder. I tillegg har han vært medlem i 25 år. Kjell N. Nilsen overrakte
høytidelig 25-års nåla til Aas.
Tusen takk til alle som gjorde dette til
en flott kveld. Vi setter umåtelig pris på
frammøte.

ÅRSMØTER 2016
Årsmøtene i regionen kommer
tidligere i år på grunn av landsmøtet.
I år er det ett årsmøte i Rogaland og ett i
Agder. Noe felles møte for regionen er det
ikke. Håpet er at kortere avstander vil få
flere medlemmer til å møte opp. Det er
viktig at en medlemsstyrt organisasjon
som NLF får innspill fra medlemmene.
Årsmøter en fin anledning til det.
Det er årsmøte i Aust– og Vest-Agder
på Fevik Strandhotell lørdag 5. mars kl.
10.00. Programmet er innholdsrikt med
med blant annet ny Fylkesmann i Agder
Stein A. Ytterdal, Fylkesordføreren i
Aust-Agder Tellef I. Mørland og adm.dir.
Geir A Mo i NLF.
Det er flotte muligheter for en hel
helg med bra tilbud innen til kost og losji.
Fevik Strandhotell er kjent for sin beliggenhet og sitt gode kjøkken. I tillegg har
du muligheten til å treffe gode kolleger og
leverandører.
I Rogaland er årsmøtet lørdag 12. mars
kl. 12.00 hos Jarl Kvam transport i Eikeskogvegen 78 på Aksdal. Det blir et ordinært årsmøte. Etter selve årsmøte blir
det servering av lunsj. Derfor trenger vi
påmelding til 90773207 eller rr@lastebil.
no om du kommer. Vi ønsker leverandører velkommen til å stille ut i hallen hos
Jarl Kvam. I tillegg blir det en fellesmiddag på Maritim hotell og eventuelt overnatting for de som ønsker. Det er en flott
mulighet for en sosial aften.
Vi ønsker våre samarbeidspartnere
hjertelig velkommen til å delta på alle
våre arrangementer. Den sosiale delen er
også åpen for leverandører.

Kontakt Reidar Retterholt på
90773207 eller rr@lastebil.no om
du ønsker ytterligere informasjon
om arrangementene.
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REGION 5
HORDALAND, SOGN OG FJORDANE
OG MØRE OG ROMSDAL

Bro over Sognefjorden
Den brede og dype Sognefjorden kunne ha stoppet
drømmen om en fergefri E39 fra sør til nord. Et bruprosjekt verden aldri har sett maken til kan likevel
gjøre drømmen til virkelighet. En konsekvensutredning (KVU) er foreløpig definert slik:
«Redusere Sognefjorden som barriere, slik at E39 i
fremtiden kan fungere som en effektiv, nasjonal
transportåre som knytter landet sammen på en god
måte, og gir gode vekstvilkår for næringslivet i landsdelen.»
Med 1 550 kjøretøyer i timen og en gjennomsnittlig
vekst de siste ti årene på rundt fire prosent, er trafikkveksten på E39 dobbelt så høy som ellers i Sogn
og Fjordane.
E39 er en livsnerve på Vestlandet og den er også
den eneste veien mellom Ålesund og Bergen som
holder en standard som gjør den brukbar for trailertrafikk. Dermed er veien også svært viktig for godstrafikken i landsdelen.

Femdobler taksten
Neste vinter vil byrådet i Bergen heve bompengetaksten når luften blir dårlig. For lastebiler kan en
passering koste 500 kroner.
Fra 1. februar innføres det også rushtidsavgifter. En
lastebil vil da måtte betale 90 kroner for å passere,
mens taksten for personbiler er 45 kroner. I begynnelsen av februar skal NLF Hordaland ha et møte med
byråd Anna Elisa Tryti. Målet er å komme i dialog og
på den måten belyse hvilke alvorlige konsekvenser
vedtakene får for lastebilnæringen. I møtet vil vi
belyse hvilken rolle lastebilen har i samfunnet, samtidig som vi forteller om de teknologiske fremskrittene som er gjort på miljøsiden med tanke på utslipp
av blant annet NOx.

Vil ha Hemsedal
Allerede for flere år siden besluttet NLF avdeling
Hordaland at den beste veien over fjellet til Bergen
er via Hemsedal.
- NLF prioriterer E134 med en arm mot Bergen, Rv
52 Hemsedal og E16 Filefjell.
En utbygging av «Hordalandsdiagonalen» vil korte
ned reisetiden Bergen-Oslo betydelig, het det i
beslutningen som ble fattet den gang.
En konsekvensutredning (KVU) er bestilt for begge
traseene, men noen beslutning er ikke fattet.
Fortsatt står NLF avdeling Hordaland på at den
beste traseen er via Hemsedal.
52

NLF MAGASINET 2016 • NR 1

MINNET: Et fakkeltog fra rådhuset til Korskirken til minne om de som sitter igjen etter trafikkulykker.

Minnemarkering i Hordaland
I fjor døde åtte personer i trafikken i Hordaland. Det er det laveste
antallet på over 60 år. Det gir oss håp, men for de pårørende er det
ingen trøst.
Tekst og foto: BIRTHE MINKEN bm@lastebil.no

Bak statistikken er det noen som savner en
kjæreste, en god venn, en far, en mor eller
en kollega. Bak hvert dødsfall skjuler det
seg en enorm tragedie. Minnehøytideligheten startet i rådhuset før fakkeltoget
forflyttet seg til Korskirken – og mange
møtte opp for å vise sin medfølelse og
omtanke for de som sitter igjen.
- Vi kan ikke investere oss helt ut av at
den menneskelige faktor er til stede. Vi må
utfordre samfunnets holdninger, tenke
nytt og utradisjonelt for å få antall ulykker

ned, sa Regionvegsjef Helge Eidsnes i sin
tale i Rådhuset.
Arrangementet er et samarbeid mellom
ATL, Bergen kommune Trafikketaten,
Bergen brannvesen, Bjørgvin Bispedømme, Gjensidige forsikring, Haukeland
Universitetssykehus ambulansetjenesten,
Hordaland fylkeskommune, Hordaland
politidistrikt, NAF, NLF, NMCU, Røde
Kors Hjelpekorps, Statens vegvesen og
Trygg Trafikk.

Medlemsmøte på trafikkstasjon
Åsane har fått landets mest
moderne trafikkstasjon.
Tekst og foto: BIRTHE MINKEN bm@lastebil.no

Automatiske sensorer og kameraer vil
kunne fortelle hvilke kjøretøy som er for
lange, brede eller som ikke har betalt
veiavgiften. Systemet kan også fortelle om
forsikringen er betalt eller ikke. Statens
vegvesen og NLF Hordaland inviterte
alle medlemmer og sjåfører til en omvisning på anlegget. Rundt 50 personer
møtte opp, og det ble drøftet mange interessante temaer som Bergen trafikkstasjon tar med seg videre. Blant annet var

VEKT: En vekt inspiseres på medlemsmøtet som ble holdt
på den nye trafikkstasjonen i Åsane.

det ønsker om temakvelder der man kan
diskutere lastsikring og andre temaer som
opptar næringen.

7097

REGION 5
HORDALAND, SOGN OG FJORDANE
OG MØRE OG ROMSDAL

presentert på fylkesårsmøtet til region 5 i Loen
den 2. april, og om det
blir vellykket vil
Statens vegvesen
presentere opplegget
for
hele landet.

TUNNELULYKKER: Sammen med

Statens vegvesen jobber NLF med et
undervisningsopplegg om hvordan
man skal reagere ved en ulykke inne
i en tunnel. Foto: Odd Einar Lillebø

NLF tar initiativ til tunnelkurs
Alle yrkessjåførers store mareritt er å bli involvert i en
brann eller en annen ulykke i en tunnel.
Tekst: DAGRUNN KRAKELI dagrunn@transportbransjen.no

Vi bor i et fylke der fjell og fjorder ofte blir
passert gjennom tunneler. Når en ulykke
skjer, får den ofte store følger.
Ulykkene som har skjedd i tunneler på
Vestlandet de siste årene gir klare signaler
om at sjåfører trenger å vite hvordan de
skal forholde seg når en ulykke skjer inne
i en tunnel.
Kjøring i tunneler har ikke vært tema
når de tok førerkort, og få har vært gjennom bedriftsintern opplæring i denne
typen av kjøring.
På bakgrunn av dette tok NLF avdeling Møre og Romsdal og opplæringskontoret kontakt med ansatte i Staten
vegvesen i region midt og spurte
om de kunne hjelpe oss med å
lage et undervisningsopplegg.
Senior ingeniør Ivar Hol
i Statens vegvesen tente
på ideen, og i april reiser noen av instruktørene
våre,
sammen med
ansatte i Statens vegvesen, til If
sitt sikk e r-

hetssenter på Hobøl
for å oppleve hvordan en brann i en
tunnel arter
seg.
Kursopplegg e t
blir

sjon
istribu
d
r
o
f
ilskap
port
M.KO b
gtrans
og lan

Effektiv.Distribusjon.

Optimèr og forny
din lastebilpark
med en M.KO fra
Schmitz Cargobull.

M.KO bilskap med innovative
FERROPLAST®-paneler kan skreddersys
etter behov, og er meget godt egnet til
distribusjon og langtransport. Allsidig,
effektiv og sikker – just more.
NLF MAGASINET 2016 • NR 1
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For mer informasjon: +47 23 96 14 00

REGION 6
TRØNDELAG

Ekstremvinter?
Ros til brøyterne – ris til
systemet
Det første ordentlige snøværet førte til kaos på
mange trønderske veier. Dessverre er det sjåføren
av brøytebilen som oftest får skylden for kaoset. Vi
som kjenner systemet vet at det ikke går an å klandre sjåføren, men det vet ikke folk flest.
Man kan ikke bruke ekstremvær som en unnskyldning for å flytte oppmerksomheten bort fra at rammebetingelsene er for dårlige, og at det ikke blir satt
inn nok utstyr til å håndtere snøfallet.
Med dagens varslingssystemer får vi mer enn nok
tid til å forberede oss og til å sette inn nødvendig
med utstyr. Når det ikke blir gjort blir jobben til brøytebilsjåførene håpløs der de står på døgnet rundt for
å holde veiene åpne.
Og akkurat det må belyses bedre.

Dårligere tilbud
Nok en gang må vi ta opp forholdene på fergeforbindelsen Flakk – Rørvik. At det er utfordringer under
vanskelige værforhold kan vi forstå, men det er
vanskelig å akseptere at tilbudet ble dårligere fra
nyttår. Færre avganger medfører større press på den
enkelte ferge. Flere biler skal om bord, samtidig som
rutetabellen skal overholdes. For selskapet blir
dette en utfordring, allerede nå opplever vi at man
må stå over en tur. Dette er uholdbart og konkurransevridende for næringslivet. Faktorer som kjøre- og
hviletid og Arbeidsmiljølov er vel ikke i tankene til
de som vedtar slike reduksjoner. Innsparinger hos
AtB gir økte kostnader for samfunnet, noe som er
negativt for regional utvikling. Det er vel på tide med
bru over Trondheimsfjorden.

Nytt AMO-kurs
Den 4. januar var det kursstart for nok et AMO-kurs.
På første skoledag møtte 16 forventningsfulle elever opp med et mål om å bli yrkessjåfører. Det blir 18
lange uker med terping på teori og praksis. Et gjennomgående tema på kurset blir holdninger.

Årsmøte i regionen
Minner om
regionsårsmøte på Stav
12. mars kl 09.30
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Region 6 på Stortinget
Som omtalt i tidligere nyhetsbrev
inngår vi i styringsgruppen for et
3-årig utviklingsprosjekt i
Nord-Trøndelag Havn.
Tekst: ROAR MELUM rmv@lastebil.no

Rørvik IKS, som prosjektet heter, har som
mål å bygge og styrke det regionale partnerskapet av havne- og logistikkinteressenter. Samtidig skal det framskaffe
kunnskapsgrunnlag for utvikling av nye
og forbedrede intermodale logistikkløsninger og –tjenester, og utvikle NTHRs
posisjon som kysthavn og knutepunkt for
sjøveis godstransport til og fra Nord-Trøndelag.
Den 13. januar var vi på Stortinget der
vi hadde et møte med representanter fra
Arbeiderpartiet. Med på møtet var
Lisbeth Berg-Hansen fra Finanskomiteen, Eirik Sivertsen, Kjell-Idar Juvik, Magne Rommetveit og Karianne O. Tung fra
Transport- og kommunikasjonskomiteen.
Prosjektet har vakt stor interesse, spesielt
gjennom at landtransport og sjøtransport
samarbeider om å få gods over på sjø. Skal
man lykkes må man samarbeide med
fokus på distribusjon fra dør til dør. Poli-

BER OM SVAR: Politikere vil ha svar på hva som skjer med

pengene som er avsatt for å få mer gods over på sjø. Foto:
Roar Melum

tikerne vil stille en interpellasjon til regjeringen hvor de ber om en redegjørelse på
hva som skjer med pengene som er satt av
for å få mer gods over på sjø.
Etter møtet på Stortinget fikk vi dagen
etter møte i Samferdselsdepartementet der
Statssekretær Reynir Johannesson tok
imot oss. Det er ingen tvil om at man ønsker prosjektet velkommen. Så langt har
man ikke lykkes med å overføre mer gods
fra veg til sjø. Det er også en erkjennelse
av at godset finner sine egne veger basert
på de beslutninger vareeierne tar. Derfor
blir det avgjørende å få transportkjøperne
på plass.

Tine satser på miljø
Tine starter sin største miljøsatsing på norske veier med overgang til miljøvennlige biler og
fornybar biodiesel i 2016.
Tekst: ROAR MELUM rmv@lastebil.no

UTFORDRER: Tine igangsetter investeringsprogram med
mål om mer miljøvennlig transport. Foto: Roar Melum

Målet for investeringsprogrammet, på en
halv milliard kroner, er å redusere helseskadelige utslipp fra bilparken med 75
prosent i 2020 i tillegg til å få en klimanøytral biltransport. Under en markering
på torvet i Trondheim den 25. januar ble
også myndighetene utfordret på det ansvaret de har. Tine ønsker at myndig-

hetene i større grad bidrar til at etterspørsel etter fornybart drivstoff kan dekkes
opp med norske ressurser.
Samtidig gir Tine ros til dagens regjering som har redusert avgiftene for biodiesel og gjort denne satsingen mulig.
Industrien trenger insentiver som gjør at
selskaper kan velge grønne løsninger

VERVEKAMPANJE
Hjelp oss å verve flere medlemmer, vinn flotte premier!
Norges Lastebileier-Forbund er Norges viktigste organisasjon for godstransport på
vei. For at vi skal kunne fortsette dette arbeidet er vi avhengig av at så mange som
mulig står bak våre krav og vårt arbeid for bransjen. NLF medlemskap er ikke bare for
de store. Enten du eier varebil eller vogntog er du velkommen som medlem av NLF.
Verv 1 nytt
medlem

Verv 3 nye
medlemmer

5 Flax-lodd

Samsung
Galaxy
Xcover 3

HOVEDPREMIE

Verv flest medlemmer
og vinn et reisegavekort på

kr 8.000,(minimum 5 nye
medlemmer)

Verv 5 nye
medlemmer

Samsung Galaxy
Tab nettbrett

Slik melder du inn nye medlemmer:
Bruk kupongen i NLF-Magasinet eller send en e-post til Karin Noreng: kn@lastebil.no eller på www.lastebil.no/medlem

Kampanjeperiode: 10.10.2015 – 29.02.2016
Verving av familie- eller støttemedlemmer gir ikke premie utover Flaxlodd. Vervepremier mottas ikke før vervet medlem har betalt kontingent.

Salg, service og montering
av Wayne Helix pumper.

Kontakt Salg 04862
Wennstrom leverer alt av drivstoffteknisk utstyr. Høyt trenede teknikere med lang erfaring.
Hovedlager og verksted i Lier utenfor Drammen. Landsdekkende service.

Kvalitet er vår styrke - Service er vårt yrke.

www.wennstrom.com
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REGION 7
NORDLAND, TROMS
OG FINNMARK

Landslinjen for yrkessjåfører i Alta berget
I sitt saksfremlegg for fylkestinget i Finnmark foreslo fylkesrådmann at landslinjen for yrkessjåfører i Alta skulle legges ned
fra høsten 2016.
Tekst og foto: ODD HUGO PEDERSEN troms@lastebil.no

Nedleggelsen virket uforståelig for bransjen. Linja utdanner 48 yrkessjåfører hvert
år, hvor de aller fleste går rett ut i jobb.
NLF grep straks tak i denne problemstillingen og jobbet aktivt mot politikere,
andre organisasjoner og media. NLF stilte
også opp med en markering i og utenfor
fylkeshuset i Vadsø under den politiske

REDDET: Landslinjen for yrkessjåfører i Alta er berget etter innsats fra blant annet NLF. Foto: Odd Hugo Pettersen

behandlingen av saken. Heldigvis var politikerne i stand til å se det meningsløse i å
legge ned en i all hovedsak statlig finansi-

ert linje. I ettertid har NLF fått blomster
fra Alta Videregående skole for vårt sterke
bidrag til å bevare linjen.

Tredve år i
bransjen –
ti år i NLF
Bodø Transport har vært medlem i
NLF i ti år. Rolf Johansen mottok
merket mens hovedmedlemmet
var ute på veien
Tekst og foto: FRANK JENSEN

- Vi er en liten organisasjon. Morten Selfors Isaksen, som figurerer som hovedmedlem, er ute i en av bilene og tjener penger,
sier Rolf Johansen som innehar kontorfunksjonen på Tverlandet utenfor Bodø.

Alle ansatte i Bodø Transport har en
fortid i andre transportselskaper. Dermed
strekker den totale erfaringen seg til over
tretti år.

Turbulent

Vil bidra sterkere

Bodø Transport AS ble etablert i desember 2005 og ble umiddelbart NLF-medlem. I dag går bedriften bra, men like lett
har det ikke alltid vært.
- Det har vært turbulente tider. Spesielt
etter finanskrisen i 2008. Vi har gjort
nødvendige omstruktureringer og tilpasset vognstallen til den aktiviteten vi tjener
penger på, sier Johansen.
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JUBILEUM: Rolf Johansen mottok merket for 10 års medlemskap i NLF på vegne av Bodø Transport. Foto: Frank Jensen
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- Vi har vært medlemmer i 10 år og vi er
påpasselige med å benytte de fordelene
som medlemskapet i NLF gir. At
NLF-magasinet ligger øverst i bladbunken på møtebordet er ingen tilfeldighet.
Vi følger med på det som skjer i og rundt
bransjen, sier Johansen.
- Vi har ikke vært så aktive i de ulike
NLF-forum, men håper at vi i fremtiden

kan bidra sterkere både lokalt og på fylkesnivå, sier han.

Må ut en tur

Rolf Johansen sitter størsteparten av tiden
på kontoret utenfor Bodø, men han sørger
for at han minst en gang i året kommer
seg ut på en «langtur» med en av storbilene.
- Dette må jeg gjøre. Ikke minst for å
ha en føling av situasjonen på veien og på
laste- og lossestedene. Skal jeg kunne
gjøre en god jobb for mine kunder er det
viktig at jeg kan «gamet», understreker
Johansen.

REGION 7
NORDLAND, TROMS
OG FINNMARK

REKRUTTERING
TIL YRKET
Tekst: ODD HUGO PEDERSEN troms@lastebil.no

For å rekruttere nye yrkessjåfører er målrettet jobbing over tid nødvendig. NLF
sammen med opplæringskontoret Tobo og
transportfaglinja deltok derfor på yrkesorienteringsmessa i Alta på Alta videregående skole. Mange viste interesse for
yrkessjåførfaget ved å komme innom vår
stand for å få informasjon.

Samarbeidsmøte med Statens vegvesen
Tekst: ODD HUGO PEDERSEN troms@lastebil.no

Fylkesleder i NLF Finnmark Yngve B. Harila og nestleder Rune Holmen deltok 18. januar sammen med
regionsjef Odd Hugo Pedersen i NLF og distriktssjef i MEF Arne Berg på årlig samarbeidsmøte med Statens
vegvesen. Tema for møtet var vinterdrift av veier i Finnmark , veiutbygginger, rullering av Nasjonal transportplan samt erfaringer fra utekontrollenheten til Statens vegvesen.

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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JUBILANTER

05.03

08.04

50

ROALD OLSEN, 9100 KVALØYA
Med to biler i drift, en kranbil og en tippbil, er Roald Olsen aktiv innen kjøring av byggevarer i tillegg til å kjøre diverse gruslass for både entreprenører
og private. Noen verv i NLF har han ikke hatt, men han følger aktivt med i arbeidet som utføres. I 1993 ble han medlem i Transportsentralen. På fritiden er han spesielt interessert i gammel bil. Blant annet har han Norges eneste Ford Transcontinental i aktiv tjeneste. Musikk er også viktig for
Roald. I mange år har han spilt gitar.

50

OWE PERSSON, 3075 BERGER

60

ANDERS ØRSTAD, 9151 STORSLETT

60

ARILD WROLDSEN, 4900 TVEDESTRAND

60

DAGFINN ELIASSEN, 9100 KVALØYSLETTA

Etter å ha begynt å øvelseskjøre allerede som syttenåring tok Owe lappen da han fylte tyve år. Siden den gang har han hatt mye forskjellig kjøring, men svensk
lastebilindustri har han alltid vært tro til. Enten har han rattet Scania eller Volvo. I dag jobber han for Utland Bring Cargo i Drammen og er samtidig NLFs vara i Sande
og Svelvik. Owe liker å trene og er også med i Svelvik Mannskor og er også med i Svelvik blandet kor.

10.03

Siden 1974 har Anders kjørt lastebil og i 1987 begynte han for seg selv. Han driver med brøyting, anlegg og med veivedlikehold. I stallen har han tre biler. I en hektisk
hverdag blir det ikke mye tid til overs til fritidsaktiviteter.

11.03

Arild begynte å kjøre i 1976 og har i dag to biler. Han har kjørt mange forskjellige typer av transport, nå driver han med avfallstransport. Siden 1985 har Arild også drevet
Longum Stål. På fritiden er det fokus på fotografering, men han er også en habil fisker.

21.04

19.04

Han startet å kjøre sin fars biler på anlegg, brøyting og melketransport høsten 1977. Firmaet overtok han i 1983 og kjørte melk frem til 1995. Etter det ble
det kjøring for Nor Cargo i Tromsø. Det var hovedsakelig hovedsakelig Volvo i firmaet frem til 2005, da ble en Scania R 500 kjøpt inn. I dag har han en Scania
R730 trekkvogn og kjører hovedsaklig matvarer for Bring Troms og Nordre Nordland. Han har vært med i styret i NLF Troms i en årrekke, og er i dag nestleder. Av hobbyer kan nevnes “toppturer” i Tromsø området. Med kona som nybakt båteier blir det nok også noe turer på sjøen ute ved Ringvassøya.

70

OLAV E. NYGAARD, 3579 TORPO

60

SVERRE L. NILSEN, 3039 DRAMMEN

Allerede to år før han hadde lov til å kjøre begynte Olav i yrket. Året var 1962. Siden den gang har han bedrevet nær sagt alle former for transport og han har hatt en rekke
biler. I dag har han to varebiler, en tippbil som er veteran og en Volvo N86 fra 1972. Fortsatt er Olav å se på veien. Han har fortsatt fast jobb innen transportyrket og kjører
både ekspress og stykkgods i tillegg til litt tippkjøring. Han har gård på Torpo i Hallingdal og driver i tillegg med brøyting og veterantraktorer.

22.04

26.04
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60
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Sverre startet med en Volvo i 1964. Da hadde han fast kjøring med stykkgods. Det driver han fortsatt med, i tillegg til tank og container. I stallen
har han seks Volvo FH 16 trekkere. Bilinteressen har alltid vært der. Når han var 14 år gammel var han med faren sin, eget førerkort fikk han på
18-årsdagen - og siden har han sittet bak rattet. I alle år har han drevet for seg selv og i 45 år har han vært NLF-medlem. For Sverre er lastebiler
livet, men kan klarer også fint å koble av på hytta.

ELLING WESTERÅS, 6216 GEIRANGER
Elling Westerås startet med egen lastebil i 1971. Bilen var en Magirus som ble brukt til å kjøre masse med og til brøyting. I dag er Elling
pensjonist, og nyter sin lidenskap for veteranbiler. Sønnen, Svein Inge Westerås, har tatt driften videre og har i dag tre lastebiler og tre
maskiner. Elling Westerås var også med i lokal- og fylkesstyret.

JUBILANTER

24.04

07.04

75

80

PÅL KRISTIAN PARLOW, 1348 RYKKINN
Frem til 2008 drev Pål Kristian Parlow transportformidling. Allerede i 1968 ble han ansatt i Roadbroker i Oslo. Først som megler og befrakter, så som
daglig leder. I dag koser han seg med en Buick fra 1961, i tillegg til kor og sang. Han er også engasjert quizmaster på Bærum seniorsenter, og jobber
også med formidling av konsertartister til senteret. I ledige stunder driver Pål Kristian også med slektsforskning.

TOR AAMODT, 1475 FINSTADJORDET
Tor begynte i bransjen i 1963 med Scania. Han har kjørt tippbil, tankbil, kranbil og stykkgods. I dag har han kun en stasjonsbil, men desto mer tid til å
drive med sang og musikk. Aamodt har også vært sterkt engasjert i nødhjelpsarbeid. I 25 år har han jobbet med nødhjelp til Øst-Europa. I tillegg har han
i ti år vært styreformann for Transportsentalen på Lillestrøm.

FØDSELSDAGER I MARS
80 år

1. Leif Gråtrud, 2090 Hurdal
12. Trond Aasen, 2280 Gjesåsen
20. Harry Nikolaissen, 8120 Nygårdsjøen

75 år

7. Kjell Refseth, 7295 Rognes
7. Thorbjørn Høegh, 2208 Kongsvinger
13. Gunnar Holen, 6165 Sæbø
20. Arne A. Visnes, 6493 Lyngstad
24. Pål Kr. Parlow, 1348 Rykkinn
28. Egil Thorbjørnsen, 2006 Løvenstad

70 år

2. Klaus Eriksrud, 3405 Lier
16. Bjørn Engebretsen, 2715 Lunner
17. Magne Skuseth, 6215 Eidsdal
19. Roar Nergaard, 7054 Ranheim
19. Bjørge Ørseng, 1747 Skjeberg
19. Petter Johnny Håhjem, 6260 Skodje
20. Knut Totland, 5141 Fyllingsdalen
25. Roar Svendsen, 2013 Skjetten
28. Odd Strange, 3164 Revetal

28. Martin Haugsdal, 5229 Kalandseidet
28. Kjell Haugen, 8680 Trofors
31. Steinar Sårheim, 5265 Ytre Arna

65 år

5. Knut Ove Myrvold, 7760 Snåsa
8. Stig Ove Hoel, 6781 Stryn
10. Øystein Syltern, 7170 Åfjord
12. Arnfinn Bakke, 4616 Kristiansand
15. Vidar Mohaugen, 2032 Maura
16. Thor Bjarne Ødegård, 9790 Kjøllefjord
17. Kristian Flaa, 4760 Birkeland
18. Terje Solberg, 1820 Spydeberg
19. Thorvald Reiersen, 4484 Øyestranda
20. Knut Bråten, 2770 Jaren
25. Leif Harald Håkonsen, 4658 Tveit
26. Endre Myhre, 5428 Foldrøyhamn

60 år

1. Odd-Arve Tørnby, 1929 Auli
6. Ole-Jacob Midtskogen, 2316 Hamar
8. Paul Dag Nordhuus, 5416 Stord
10. Odd Klophus, 2652 Svingvoll

10. Andreas Ørstad, 9151 Storslett
11. Ragnhild Gløsmyr Berg, 3946 Porsgrunn
11. Arild Wroldsen, 4849 Arendal
13. Jan Storsveen, 2429 Tørberget
15. Geir Heimdal, 2830 Raufoss
19. Jens Storeide, 4790 Lillesand
22. John Myre, 9336 Rundhaug

55 år

2. Henning Rye Mortensen, 5202 Os
10. Svein Erland Olsen, 2850 Lena
15. ArneErik Holden, 7072 Heimdal
18. Ole Bernhof Mork, 7745 Oppland
24. Rolf Inge Valde, 6260 Skodje
28. Inge Gausen, 7670 Inderøy
29. Knut Fanebust, 5955 Lindås

50 år

26. Bjørn Romsås, 2635 Tretten

45 år

2. Ragnvald Flo Flåten, 6788 Olden
23. Thomas Fossum, 1615 Fredrikstad
23. Ståle Johnsrud, 1850 Mysen
24. Rune Klevstad, 3601 Kongsberg
30. Gunnar Stamneshagen, 5265 Ytre Arna

40 år

2.Steinar Kristoffersen, 8530 Bjerkvik
10. Ole Nic. Løbø, 6800 Førde
12. Torgeir Lia, 2211 Kongsvinger
22. Per Inge Eriksen, 2480 Koppang

35 år

10. Odd Arne Widme, 2647 Sør-Fron

2. Hans Digre, 7387 Singsås
5. Roald Olsen, 9105 Kvaløya
7. Svein Holmlund, 8506 Narvik
9. Edgar Rathe, 7100 Rissa
10. Jacob Jensen, 9470 Gratangen

30 år

55 år

17. Svein Petter Silseth, 1341 Slependen
26. Thor Erik Sønsthagen, 2408 Elverum
28. Roger Ekset, 7113 Husbysjøen

20. Håvard Rykkje, 5610 Øystese

FØDSELSDAGER I APRIL
85 år

13. Karl Erling Vålbekken, 2283 Åsnes
Finnskog

80 år

22. Sverre Ludv. Nilsen, 3039 Drammen
26. Elling Westerås, 6216 Geiranger

65 år

75 år

9. Nils Ole Ødegården, 3626 Rollag
22. Arnold Hoel, 4820 Froland
22. Trond Hoveng Olsen, 2324 Vang på Hedmarken

4. Jogeir Barlien, 7863 Overhalla
19. Olav Jovall, 1870 Ørje
11. Harald Pedersen, 2411 Elverum
20. Jan Magne Kalleklev, 5282 Lonevåg
20. Harald Hansen, 3901 Porsgrunn
21. Einar Stabæk, 3420 Lierskogen
22. Tom I. Myrvang, 3503 Hønefoss
28. Trond Weum, 3340 Åmot

70 år

60 år

7. Tor Aamodt, 1475 Finstadjordet

1. Marit Andersen, 1657 Torp
7. Morten Vårhus, 7380 Ålen
10. Arnt Sætran, 6570 Smøla
10. Oddbjørn Hansen, 3243 Kodal
15. Olaf Aas, 4700 Vennesla
16. Helge Bjørnstad, 7316 Lensvik
19. Olav Erik Nygaard, 3570 Ål
20. Sigleif Pedersen, 9152 Sørkjosen
20. Rogeir A. Firing, 3085 Holmestrand

3. Freddy Kvernberg, 7350 Buvika
5. Lisbeth Hansen, 9711 Lakselv
16. Tor Roger Oppegaard, 2007 Kjeller
19. Per Kristian Langlo, 6100 Volda
20. Jostein Vågenes, 5357 Fjell
21. Dagfinn Eliassen, 9100 Kvaløysletta
27. Leif Lunde, 3150 Tolvsrød
27. Raymond Harring, 2743 Harestua

4. Tore Elstad, 2041 Kløfta
9. Thomas Lunde, 1734 Hafslundsøy
11. Terje Jakobsen, 3430 Spikkestad
11. Nils Kjetil Voldmo, 2429 Tørberget
12. Leif Torp, 3840 Seljord
15. Kyrre Finneide, 8642 Finneidjord
16. Ole Henningsmoen, 1859 Slitu
16. Arnstein Tjemsland, 4360 Varhaug
20. Eivind Karlstad, 1929 Auli
21. Jan Olav Gjesdal, 4848 Arendal
21. Kari Merete Moen Volle, 6300 Åndalsnes
25. Anders Eide, 6823 Sandane

50 år

2. Bjørn Rune Pettersen, 2260 Kirkenær
3. May Britt Nielsen, 5563 Førresfjorden
5. Terje L. Skundberg, 2324 Vang Hedmark
5. Trygve Løvås, 3619 Skollenborg
8. Owe Persson, 3075 Berger
9. Helge Holmen, 3089 Holmestrand
10. Kay Falla, 1900 Fetsund
13. Stig Røsten, 2500 Tynset

45 år

5. Håvard Nilsen, 4985 Vegårshei
6. Per Olav Kjesbu, 7718 Steinkjer
7. Bård Langeland, 5019 Bergen
12. Svein Erik Hansen, 3940 Porsgrunn
13. Oddmund Hjørnegård, 1615 Fredrikstad
15. Tore Martin Langerud, 2270 Flisa
18. Håkon Nilsen, 3153 Tolvsrød
20. Frank Sebulonsen, 9300 Finnsnes
22. Rolf Joar Figenschau, 9013 Tromsø

40 år

14. Jan Vidar Nilsen, 9514 Alta
18. Eskild Fremo, 7234 Ler
20. Aadne Ådneram, 4443 Tjørhom
21. Kjetil Markeng, 2838 Snertingdal

30 år

9. Bjørn Tore L. Larsen, 2840 Reinsvoll
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TOPP KOMFORT

i stødig nykommer

Med utmerkede kjøreegenskaper, romslige hytter og
smarte løsninger utfordrer
Renault nordiske favoritter.
Tekst: MARIT VIKHAMMER

Snøværet som skapte utfordringer for
alle på hjul har så vidt lagt seg idet vi
treffer Pehr Marius Angermo på Esso
ved Gardermoen. Angermo har jobbet
med markedsføring av Renault og den
nye T- serien i to år. Med seg har han en
T 6X2 på 520 hk.
– Jeg er blitt oppriktig glad i
denne bilen, smiler Angermo, og vinker
oss inn på
fører-

siden. Å bytte plass i hytten krever ingen større anstrengelse. Gulvet er helt
flatt. Vi får en kort introduksjon til
konseptet, og grunnleggende oversikt
over brytere og funksjoner. Mye er kjent
fra lanseringen i Normandie i 2013.
Der stilte Renault med biler som for oss
virket litt amputerte, nemlig toakslede
trekkere. Kjøreopplevelsen den gang ga
likevel mersmak. Vi har sett fram til å
få teste T med boggi.

Rattfunksjoner

Radio, telefon, konstant fartsholder og
førerinformasjonsdisplay er noen av
funksjonene som styres via rattknapper.
Bryterne er plassert både på og under
rattet. Etter at ønsket konstant fartsholder-modus er valgt med dreiehjul på
dashbordet, vil et trykk på den store bryteren under rattet på venstre side sette
ønsket hastighet.

Førerstolen får plusspoeng for utmerket komfort. Vi liker å sitte både lavt og
langt tilbake, noe som fint lar seg gjøre,
men rattet får vi ikke med oss ned. Den
siste lille knekken mangler. For å kunne
se display og kilometervisning må vi
krype til korset og justere setet både opp
og fram. Den «nye» sittestillingen er slett
ikke ubehagelig, mer litt uvant.

Mot Rudshøgda

For å unngå kø gjennom hovedstaden
blinker vi ut på E6 i retning nordover.
Trafikken flyter til å begynne med ujevnt.
Bare ett felt er brøytet. Vi leser av to
minusgrader. Det er klarvær og sol. Vi
tester forsiktig konstant fartsholder med
de tre tilgjengelige nivåene av overhastighet; det vil si hvor stor fart som tillates
over innstilt hastighet før hjelpebrems
automatisk kobles inn. Maksimal overhastighet er 8 km/t.

TESTBIL: Renault T 520 Highcab.

Foto: Marit Vikhammer
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ROM UNDER KØYA: Skapet på venstre side kommer man til både fra
inn- og utsiden. Foto: Renault Trucks.

Tralla fra Schmitz er lastet med betongblokker. Totalvekt er i overkant av 33
tonn. Med DTI 13-motoren og dreiemoment på 2550 Nm fra 1100 omdreininger, går det lett i kneikene. Bakakselutvekslingen er 2,64, som igjen skal gi
1280 o/min ved 90 km/t.
Støynivået i hytta er lavt, men vi hører
nok av motoren til å få en realistisk
følelse av hva som er på gang.

Optidriver

Girboksen er laget av Volvo for Renault.
Optidriver-kassa er usynkronisert og
automatisert med tolv trinn framover og
tre trinn for revers. Vi kan velge automatisk eller manuell giring via spaken på
høyre side av rattet. Noen egen bryter for
power- eller performance- program finnes ikke. Her styres funksjonen via gasspedalen. Trykkes pedalen ned til kickdown, skjer girskiftene ved høyere
turtall.
Mykvareprogrammet Fuel Eco inneholder også Optiroll. Når systemet kjenner at det er mulig å holde hastigheten
uten gasspådrag, kobles Optiroll automatisk inn. Bilen ruller med redusert
friksjon gjennom girkassen, samtidig
som motorturtallet slippes til tomgang.
Optiroll virker både med og uten konstant fartsholder, men ikke når vi velger å
gire manuelt.
Optidriverkassen veksler hurtig og
mykt, og finner uten nøling riktig gir til
62
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situasjonene som
oppstår på turen.
Her er det lett å la seg
imponere.

Hjelpebrems

I tillegg til ordinær motorbrems, har bilen
kompresjonsbrems og hydraulisk Voith
retarder. Kombinasjonen av spjell- og
kompresjonsbrems kaller Renault for
Optibrake+. Samlet bremseeffekt av
Optibrake+ er lik motoreffekten – så fremt
vi motorbremser ved 2300 o/ min. I tillegg
har vi retarder. En egen bryter regulerer
bremseblanding. Når bryteren er på, legges
motorbrems automatisk til når vi trykker
på fotbremspedalen. Hvor mye motorbrems som plusses på, avhenger av totalvekt og hvor hardt vi trykker på pedalen.

Holke

På vei tilbake fra Rudshøgda veksler været.
Det regner til tross for minusgradene. På
radioen meldes det om utforkjøringer. Ikke
lenge etter ser vi varsellys på toppen av en
bakke, det er bilberging på gang. En
personbil har skrenset inn i autovernet.
Trafikken sakter inn. Islaget som bygger
seg opp på E6 er virkelig glatt. Her gjelder
det å få avstand til forankjørende for å
samle fart til stigningen. En av våre mindre medtrafikanter tar ikke poenget, og
legger seg inn rett foran oss.
Vi kobler antispinn i terrengmodus, og
forsøker å huske riktig rekkefølge i antall

FLEKSIBEL ØVERKØYE:

Med enkle håndgrep
kan overkøyen deles, og
den ytterste halvparten
felles opp. Et sikkerhetsnett gjør i tillegg dette til et
sikret oppbevaringssted for
bag og bagasje. Foto: Marit
Vikhammer

trykk på boggiløftbryteren. To brytere
regulerer boggiløft. Den første styrer
automatisk boggiløft, noe vi kan velge ved
tomkjøring. Den andre flytter trykk fra
løpeaksel til drivaksel. Normalt er fordelingen 60 – 40. Ett trykk på bryteren skal
gi «optimalt grep» ved å omfordele vekten
til 70 – 30. To trykk skal gi maksimal
lastoverføring til drivaksel.
EU- regler instruerer produsentene om
hva maksimal lastoverføring til drivaksel
skal være, men Renault i Norge har fått
fabrikken til å heve grensen til 30 %, eller
maks 15 tonn uavhengig av hastighet.
Tidligere – og under vår testrunde – var
grensen 13 tonn. Opp bakken kom vi
likevel, selv om det var litt uklart hvor
mange kilo vi hadde flyttet over til driven.

Flott infodisplay

Renault T har etter vår mening et av
markedets beste – om ikke det aller beste – informasjonsdisplayet. Særlig gjelder dette visning av arbeidstid. Både
kjøre- og hviletider for aktuell dag, og for
de siste to ukene, kommer enkelt og oversiktlig opp.
Lastindikatoren gir vi også plusspoeng,
men en del av usikkerheten vi kjente i for-

OVERSIKTLIG FØRERPLASS: Mange funksjoner styres via

rattknapper både på over- og undersiden av rattet. Foto:
Renault Trucks.

LETT Å OVERVÅKE: Glem gule lapper. All nødvendig info om
kjøre- og hviletider hentes fram ved enkle tastetrykk. Foto:
Marit Vikhammer

ARVEN FRA MAGNUM: Svingbar passasjerstol og bord med
plass til mer enn kaffekoppen er noen av løsningene
Renault kan tilby. Foto: Renault Trucks.

DIGITAL HASTIGHETSVISNING: har Renault hatt i en

FLOTT LASTINDIKATOR: Indikator leveres ikke som

bindelse med bruk av boggibryter til
lastoverføring, kom av at vi ikke fikk klar
beskjed fra elektronikksystemet om hvor
mye trykk vi faktisk hadde overført til
drivakselen. Her burde det være mulig å
koble trykkoverføring og lastindikator
sammen, slik at indikatoren automatisk
kommer opp i displayet ved lastoverføring. Vi får senere vite at Renault i Norge har kontaktet fabrikken for å få en
klarere visning.
Displayet leveres med tre språkinnstillinger, som bestilles før levering. Blant
nordiske språk kan man velge dansk og/
eller svensk.

nikere med spesialkompetanse på
Renault.
– Bestiller du en del her før klokka 15,
vil du ha den klokka sju følgende morgen,
sier Pehr Marius Angermo.
– Produsentene arbeider også med å slå
sammen Volvos flåtestyring Dynafleet og
Renaults Optifleet til ett system, forteller
han.
Optifleet består av flere datasystem som
kan velges og abonneres på uavhengig av
hverandre, for eksempel oppfølging av
forbruk per bil og sjåfør, automatisk nedlasting og oppbevaring av fartskriverdata,
og ruteplanlegger med logg og oversikt
over bilens posisjon.

Servicesamarbeid

Volvo og Renault samarbeider om å yte
service til sine kunder. Ved
24 Volvo- verksted, fra
Tromsø i nord til
Kristiansand i
sør, skal det
finnes meka-

ENKEL ADKOMST:

Sidespoileren vinkles ut for å komme til lys- og luftkoblinger. Stigtrinn ved
batterikassen gjør det lett
å klatre opp. Foto: Marit Vikhammer

årrekke. Diesel- og AdBlue- nivå i en og samme måler er et
pluss. Foto: Marit Vikhammer

Stødig og stabil

Hyttene i T- serien fås med og uten motortunnel. Vår bil er utstyrt med den høyeste
varianten, uten motortunnel. Bilen har
luftfjæring på alle aksler. I tillegg er hytten
luftfjæret.
Renault T oppleves som retningsstabil
og meget god å kjøre. Å ligge noen centimeter fra den hvite stripen krever absolutt
ingen anstrengelser. Her er det bare å lene
seg tilbake og kose seg. Sikten i de todelte
speilene er god.
Vel tilbake på Gardermoen – etter en
runde både på hovedvei og på mindre sideveier, under føreforhold som trygt kan sies
å representere alle årstider – gjenstår bare
å takke Angermo for turen. Vi er enige om
at dette er en bil det er lett å trives i.

standard, men er helt klart verdt investeringen. Foto: Marit
Vikhammer

TEKNISKE DATA:
BIL: Renault T 520 Highcab 6X2. Innvendig
høyde i hytte fra gulv til tak: 2063 mm.
MOTOR: DTI 13 (12,8 l), 520 HK (1432- 1800
o/min), 2550 Nm (1100 – 1432 o/min).
Sekssylindret rekkemotor. Euro VI.
GIRKASSE: Optidriver, 12-trinn frem, tre
trinn i revers. Robotisert. Utveksling
1.gir/ 12. gir: 14,94/ 1
EGENVEKT: 9582 kg.
MAKS. AKSELTRYKK: 8/ 11,5/ 7,5 tonn.
AKSELAVSTANDER: 3200 mm + 1350 mm.
SVINGSKIVEHØYDE TOM: 1199 mm
Lastet: 1177 mm.
DIESELTANKER: 330 l (hs.) + 210 l (vs.).
AdBlue: 63 l (under hytte).
BREMSER: Ventilerte skivebremser. ABS/
EBS. Elektronisk parkeringsbrems. Optibrake +. Voith Hydraulisk Retarder.
DEKK: Continental Hybrid HS3/ HD3
(HS3XL) 385/55 R 22,5 + 315/70 R22,5.
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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
Tamnes Transport
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
Transportsentralen Sandefjord AS
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
Stolvstadvegen 1, 2360 Rudshøgda
Mobil: 95 77 47 61
E-post: hedopp@lastebil.no
Sekretær Mai G. Skjelsvold
Stolvstadvegen 1, 2360 Rudshøgda
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 Torgils Rogne
Olav Rogne AS
Liavegen 20, 5705 Voss
Mobil 91 37 49 81
E-post: torgils@online.no
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

Regionsjef Odd Hugo Pedersen
Solbakkmelen 23, 9152 SØRKJOSEN
Mobil: 91 57 02 43
Faks: 94 76 23 79
E-post: troms@lastebil.no
Rådgiver Frank Lauritz Jensen
Postboks 343, 8001 BODØ
Mobil: 91 63 12 54
Faks: 75 40 25 01
E-post:flj@ lastebil.no
NORDLAND
Fylkessleder Einar Endresen
Aksel Endresen Transport
Havnegt. 14, 8430 MYRE
Telefon: 76 13 36 26
Mobil: 41 62 62 19
Faks: 76 13 45 32
E-post: einar@endresentransport.no
TROMS
Fylkesleder Kari 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

E-post

Mobil

Ressurspersoner

Ressurspersoner

BILBERGING

TEKNISK GRUPPE
E-post

Mobil

Ledes av
Alv Ervik

aer@lastebil.no

90 94 14 30

Ledes av
Jan Yngvar Tømmerholt

jyt@lastebil.no

90 91 82 02

Fagansvarlig
J. Kristian Bjerke

jkb@lastebil.no

90 18 94 44

Fagansvarlig
Rune Damm

red@lastebil.no

90 62 57 21

Ressurspersoner
NLF: Kjetil Meaas

km@lastebil.no

97 64 06 36

Region 1: Jan Slettevold

jan@spesialtransport.com

95 89 30 50

Region 1: Geir Homlund

geir@bkranservice.com

92 85 78 76

Region 3: Jan-Petter Abrahamsen

semijan@online.no

95 19 94 46

Region 5: Olaug Hamre

olaug@bjorkegruppen.no

95 70 94 60

Region 4: Kai Werdal

kai@werdal.no

90 16 15 55

Region 6: Ann Kristin Fordal

ann.kristin@viking-trondheim.no

95 89 72 67

Region 7: Gøran Karlsen

goran@vikingnord.no

91 71 40 00

E-post

Mobil

Ledes av
Øyvind Lilleby

ol@lastebil.no

90 54 33 10

Fagansvarlig
Rune Damm

red@lastebil.no

90 62 57 21

Ressurspersoner

FAGGRUPPE VAREBIL
E-post

Mobil

Ledes av
Heidi Dahl

heidi@ts-sandefjord.no

92 03 00 30

Fagansvarlig
Kjetil Meaas

km@lastebil.no

97 64 06 36

Region 1: Ulrik Kristensen

post@lynbud.no

40 00 67 71

Region 2: Kurt Moe

moes_transport@hotmail.com

90 59 79 03

Region 3: John Erik Kjettorp

johnerik@dgm.no

98 24 10 21

Region 5: Pål Johannesen

paal@emd.as

91 15 52 00

TØMMER, LANDBRUK OG LEVENDE DYR

Ressurspersoner
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

Resurspersoner

OBSERVATØRPLASS (i alle faggrupper)

Per Herman Pedersen

E-post

Mobil

php@transportkompetanse.no

41 62 62 61
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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

E-post

Mobil

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

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

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

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

Rogaland

Tor Bjarne Asheim
Endre Krakk

tbasheim@online.no
krakk@online.no

91 13 65 25
48 12 48 60

Hordaland

Hedmark

Guttorm Tysnes
Arne Trondsen
Tore Velten
Mai Grete Skjelsvold

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

arnemara@online.no
frode.borven@kvamnett.no

91 81 72 43
91 69 30 59

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

Arne Marås
Frode Børven

Sogn og
Fjordane

Oppland

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

Jomar Standsnes
Arne Steinar Indrebø
Knut Øvrebotten
Andreas Skrede

j-standn@online.no
s-indreb@online.no
knut.o@enivest.net
andreas.skrede@transferd.no

91 17 83 28
90 83 32 27
91 89 64 00
91 89 63 30

Møre og
Romsdal

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

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

Vestfold

Johan Espeseth
Tove Espeseth
John Ove Villung

weweimo@online.no

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

Sør-
Trøndelag

Per Morten Storhaug
Arnt Egil Aune

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

99 52 69 96
91 39 69 69

Anne Lise Øverland
Magne Årvik
Jon Reidar Solstad
Vivi Solstad

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

99 21 62 01
90 03 43 44
97 58 53 73
91 35 53 01

Nord-
Trøndelag

Olav Skarsbakk
Harald Ulven

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

48 04 12 02
99 21 71 15

Nordland

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

91 87 91 00
48 15 60 94

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

Telemark

Aust-Agder Robert Birkeland
Benn Olaf Tvedt

jov@vermelidtransport.no

Kollegahjelpen alarmtelefon: 415 44 400

Psykologvakten

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.

Ulykker i utlandet
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:

Navn

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.
Ditt medlemskap trer i kraft så snart medlemsavgiften til NLF er betalt, og varer i 6 måneder etter at vi har mottatt din skriftlige oppsigelse.
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Ny bil? Uten at det fordyrer?

MT00688
MT00688

T rekkvogner – C ontainerbiler – K rokbiler – S kapbiler – F RC/ stykkgods T raller – W alking Floor – Dumpere
T rekkvogner – C ontainerbiler – K rokbiler – S kapbiler – F RC/ stykkgods T raller – W alking Floor – Dumpere

Be om ekstrabil - vi tilbyr døgn-/måneds-/årsleie enten du får plutselig
behov, får topper i transportoppdragene eller på annen måte ønsker å kjøre inn mer penger.
Uttrykkene «biler som står» eller «mangler nok bil» hører historien til – med leiebil.
Vårt sortiment spenner fra trekkvogner til komplette vogntog.

Utnytt! Reduser! Prisgaranti! Innbytte!
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Kort fortalt

Hvorfor risikere kapital
i kjøp av transportmateriell dersom du ikke
er 100 % sikker på fremtiden?
Du kjenner bransjen bedre enn oss selv
– mye uforutsett kan skje – som leiekunde
av oss sitter vi med ansvaret for materiellet.
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32 20
86• Telefon
10 • Mobil
913
TRONDHEIM • Hoggstadmoen 1 • 7080 Heimdal - STAVANGER • Varabergmyra 4 - 8 • 4050 Sola

w
w
w
.
p
l
u
s
s
t
r
u
c
k
.
n
o
www.plusstruck.no

Teglverksveien 17 • 3413 Lier (Drammen) • Telefon +47 32 20 86 10 • Mobil +47 913 39 149 • Fax +47 32 20 86 11

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.

