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«Vi har vært Volvo-kunde siden etableringen av vårt ﬁrma i 1934, og for oss er det
Volvo som er bilen. Firmaet har hatt hele 57 Volvo i den tiden ﬁrmaet har eksistert.
Det er nå tredje generasjon Hannevold som eier og driver ﬁrmaet.
Vi er kunde hos Volmax AS på Borgeskogen, og en av de fordelene vi har der, er
at vi kan komme på ettermiddagen, sette inn bilen for feilretting, og neste morgen
er den på veien igjen. Vi føler at vi har et godt forhold til folket på verkstedet, og
også til salgsavdelingen – vi føler at vi som kunde betyr noe, og det er svært viktig
for oss at verksted og administrasjon stiller opp».
H. Hannevold Transport AS har ytterligere to nye Volvo FH i bestilling, som vil bli
levert nå på våren. Da er det bare en igjen av forrige generasjon Volvo FH, den
skal byttes ut om ett år. «For oss er det ingen tvil – vi velger VOLVO!»
Nils Terje Hannevold

VI VELGER VOLVO

LEDER
Geir A. Mo

ET UNDERVURDERT
SAMFUNNSPROBLEM
I denne månedens utgave har vi rettet søkelyset mot
vinningskriminalitet mot transportbransjen.

– Vi lever i en bransje
hvor ﬁre av ti har opplevd ran
eller tyveri, og en skremmende
høy andel har vært utsatt for
vold, trusler og overgrep. Hva
gjør dette med en yrkessjåfør
som hver eneste dag har ansvar for
ﬂere titalls tonn i bevegelse
på smale, norske veger?

Dette gjør vi av ﬂere grunner: Først og fremst fordi det er et vedvarende problem
for lastebileiere. Men kanskje enda viktigere – vi må gi politikere og myndigheter
en kraftig realitetsorientering rundt hvilke konsekvenser denne kriminaliteten
har for samfunnet.
Det hersker en oppfatning om at dieseltyveri og annen vinningskriminalitet mot
vegtransportbransjen er et problem som kun rammer lastebileiere og deres ansatte. Men ringvirkningene har en langt større radius enn som så.
NLF utførte nylig en undersøkelse i samarbeid med forsikringsselskapet If hvor
ﬂere hundre lastebileiere ble spurt om sine erfaringer rundt forskjellige kriminelle forhold. Resultatene fra undersøkelsen kan du lese i denne utgaven av NLFMagasinet. Den maler et bilde som er svært dystert, men på ingen måte uventet.
Det fremgår blant annet at 4 av 10 lastebileiere har opplevd tyveri eller ran. Samtidig ser vi at tyveri av hele vogntog og hengere har økt fra 5 til hele 13 prosent
siden forrige undersøkelse i 2012. Det som gir enda større grunn til urolighet, er
andelen som opplever grovere forhold som vold, overgrep og utpressing. Den er
mer enn doblet.
Samtidi vet vi at det gjøres altfor lite for å bekjempe denne kriminaliteten.
Samtidig
Politiet viser
v
til ressursmangel og krevende omorganiseringer. På den andre siden
har NRK avslørt interne prioriteringslister som viser at de bevisst og systematisk
henlegger anmeldelser av kriminelle forhold uten personskade.
henlegg
Resultatet av denne praksisen har ansatte i transportbransjen kjent på kroppen i
Resultat
lang tid allerede. For i fraværet av et handlekraftig politi har vi sett de vinningskriminelle vokse seg store og sterke. I dag er derfor dieseltyveri verken
nin
enkel eller ufarlig vinningskriminalitet. Dette er organiserte bander som
enk
ikke bare stjeler drivstoﬀ, men også annet løsøre og i noen tilfeller hele
ik
lastebiler og hengere.
la
M de reelle konsekvensene er enda større. I vår undersøkelse spurte vi
Men
også våre medlemmer om trygghetsfølelse på jobb. Vi lever i en bransje
hvor ﬁre av ti har opplevd ran eller tyveri, og en skremmende høy andel
har vært utsatt for vold, trusler og overgrep. Hva gjør dette med en yrkessjåfør som hver eneste dag har ansvar for ﬂere titalls tonn i bevegelse på smale, norske veger? Svaret vi ﬁkk, var både skremmende og oppsiktsvekkende: Av de som har opplevd å føle seg utrygge, oppga nesten
halvparten at dette gikk direkte utover traﬁkksikkerheten.
Norske lastebileiere har ansvar for over 77 000 lastebiler. Mange tusen av
N
d
disse
lastebilene kjøres i dag av sjåfører som føler seg utrygge. Derfor er
kriminalitet mot transportbransjen et samfunnsproblem. Vegvesenet har
kr
tatt dette alvorlig og opprettet nylig en egen enhet som skal jobbe for å
bekjempe organisert transportkriminalitet. Jeg håper inderlig at riksadvokaten
bekje
og poli
politikerne nå følger opp på sin side. De må sørge for at politiet både får
nødvendige ressurser og blir pålagt strengere rutiner for etterforsking av organinødvend
vinningskriminalitet. Det er både lastebilsjåfører, bedriftseiere og alle medsert vinn
traﬁkanter tjent med.
traﬁkan
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En tillitsmann trer tilbake

DTL-direktør
gjenvalgt
Danske Vognmænds direktør og formann
for Nordic Logistics Association (IRU), Erik
Østergaard, er gjenvalgt som nestformann i
IRUs komite for EU-saker (CLTM) for de neste to
årene. Samtidig ble Østergaards to tidligere
kollegaer i formannskapet, formann Florence
Berthelot fra den franske organisasjonen FNTR
og Peter Tropper fra østerrikske AISÖ, gjenvalgt.
– Vi arbeidet svært aktivt for å få valgt Erik
Østergaard som nestleder i CLTM. At han nå blir
gjenvalgt for en ny to års avtale er svært gledelig. For nordisk godstransportindustri er det
viktig å ha sentrale posisjoner der viktige
beslutninger tas. EU står foran mange viktige
beslutninger som vil vedrøre vår næring det
kommende året og jeg er overbevist om at gjenvalget av min kollega Erik Østergård i dette
vervet vil være til stor nytte også for norske
lastebileiere, sier Geir A. Mo i NLF.
CLTM er et helt avgjørende organ i IRU med
hensyn til EU-spørsmål og beslutningstaking.
Komiteens beslutninger markerer den politiske
linjen for IRU sin generalforsamling, som består
av representanter fra 74 land fordelt på fem
kontinenter.

GJENVALGT: Erik Østergaard (til høyre) er gjenvalgt

for to år i IRUs komite for EU-saker (CLTM). Med på
bildet er også Florence Berthlot og Peter Tropper.
Foto: IRU

Hva symboliserer en god tillitsvalgt? Etter min
mening er det når den tillitsvalgte setter organisasjonen først, og bruker nødvendig tid for å utføre
jobben.
Hva er viktig for NLF? Det er å fremstå som
seriøs samarbeidspartner, pleie kontakten med de
til enhver sittende politikere, arbeide for å styrke og
for å utvikle organisasjonen. Kort og godt å være en
synlig talsmann, som forsøker å få alle tillitsvalgte
til å gjøre hverandre bedre – samtidig som man
jobber for å opprettholde god kontakt med medlemmene i fylket og i regionene.
Når andre utenfor NLF ser på vår organisasjon er
det svært viktig at de ser ryddige og klare ledere og
tillitsvalgte på alle plan. Dette gir tyngde og trygghet for NLFs samarbeidspartnere.
Men har vi det i dag?
Etter min mening har aldri NLF vært klarere eller
bedre markert enn nå. NLF blir hørt på i alle fora,
fordi tydelige og klare tillitsvalgte fronter lastebilnæringen.
Men hva legger vi som vanlige medlemmer vekt
på når vi skal vurdere våre fremste tillitsvalgte? Hva

er våre fanesaker, hvordan vurderer vi det som er
gjort eller det som er lovet? Er det ønskelig med
endring? Hvorfor ønsker vi det, og hva blir eventuelt
bedre?
På landsmøtet i Tromsø i 2008 ble nåværende
leder og nestleder valgt. Sammen med administrasjonen har de styrket organisasjonen. I dag fremstår
NLF som den viktigste næringsorganisasjonen innen
transport. Dette må da være bra!
Når jeg sender dette hjertesukket til vårt tidsskrift er det med tanke på hvordan vi behandler våre
tillitsvalgte. Snakker vi med dem eller snakker vi
om dem? Det er en forskjell. Hvordan vil du bli
behandlet av kollegaer?
Hvem foreslo gjenvalg eller spurte etter en
begrunnelse for hvorfor det skulle et lederskifte når
sittende leder var villig til å ta gjenvalg?
Tenk litt på det når du som utsending skal stemme på landsmøte i Alta. Spør deg selv om vi tar vare
på de som er tillitsvalgte for oss?
Med hilsen
Arne Frivoll

Lastebilweekend på Tretten
Lastebileierforeningene i Gudbrandsdal og Gausdal
arrangerer lastebil-weekend på Stavsplassen 6. og 7.
mai. Arrangementet var tidligere på Frya, men er nå
ﬂyttet til Tretten.
Fra fredag ettermiddag til lørdag kveld blir det masse storbiler – både av ny og gammel årgang. Den eldste
er en Chevrolet Capitol fra 1927. Flere av de store
lastebilleverandørene vil være på plass. I tillegg blir det
utstilling av påbygg, hengere og annet utstyr for
bransjen.
Lastebileierforeningene i Gausdal og Gudbrandsdal
legger også opp til ulike aktiviteter – bl.a. blindsonedemonstarsjoner, utstilling av modellbiler, frigjøring
etter ulykker og spørrekonkurranse.
I 2014 var nærmere 1000 personer innom laste-

bil-weekenden på Frya. På Stavsplassen er det bedre
serveringsmuligheter og sanitære forhold. «Kong»
Widme fra Gudbransdal og «Dronning» Dalbu fra
Gausdal satser på ny suksess sammen med NLF-medlemmene og lastebilfamilien.

Thon Hotels har over 60 hoteller i Norge.
NFL har hotellavtale med Thon Hotels og
avtalen kan også benyttes privat.
Hotellrom bestilles enkelt via link på
NFL’s nettside eller ved å kontakte
Thon Hotels Service Center:
Tel: 815 52 400
E-post: service@thonhotels.no

Velkommen!
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www.facebook.com/mbnorgetrucks

Arocs.
Byggeplassens kraftkar.
Opplev den rendyrkede kraften i Arocs: med høy motoreffekt og optimal kraftoverføring takket være sitt innovative
drivverk, takler den alle typer terreng med letthet. En robust og solid understells-, fjærings- og rammekonstruksjon som kan
tåle usedvanlig store belastninger sørger for det. Det er under de mest ekstreme forhold at Arocs kommer til sin rett.

Lønnsom i lengden

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

EU-kommisjonens nye vegpakke:

HVA SKJER MED KABOTASJE?
Fortsatt er det mye usikkerhet rundt hva som skjer med kabotasje
i EUs nye veipakke. Samtidig utsettes fristen for innføringen av
ERRU-registrene.
Tekst: JAN TERJE MENZONI jtm@lastebil.no

Det er ventet at en ny såkalt veipakke, som
langt på vei skal legge rammene for veitransport i EUs organer, vil bli lagt frem
i begynnelsen av neste år. Riktig nok er det
nå sagt at det ikke vil bli en full revisjon av
regelverket på veitransportens område,
men det ventes at EU-kommisjonen vil
legge frem forslag til endringer på ﬂere
områder.

For store forskjeller
Et av spørsmålene den forrige
kommisjonen brukte mye tid
på, var kabotasje. Den nåværende kommisjonen har
tonet ned ønsket om full
liberalisering og har vært
tydelig på at dette ikke kan
gjennomføres slik de sosiale forholdene i EU er – det
er kort sagt for stor ulikhet
mellom de forskjellige medlemslandene.
Derfor knytter deg seg stor spenning til
hva som vil bli foreslått på dette området.
På et seminar i regi av IRU i mars, ble
representanter fra kommisjonen forelagt
konkrete eksempler som viste at dagens
regelverk kan brukes på et slik måte at det
i realiteten åpner for at transportører kan
drive sin virksomhet på en slik måte at
inntektene i all hovedsak kommer fra kabotasje. På spørsmål om slik aktivitet var
innenfor gjeldende regelverk, ble kommisjonens representanter svar skyldig.

Bidrar til konkurransevridning
NLA har vært tydelig på at dagens regelverk ikke klart nok deﬁnerer hva som skal
forstås med én tur og at regelen om at det
kan kjøres tre kabotasjeturer innen sju
døgn etter at en internasjonal transport er
avsluttet, ikke begrenser antall kabotasjeturer til tre i løpet av en uke. At det ikke
er knyttet spesiﬁkke krav til den internasjonale transporten som kvaliﬁserer for
kabotasjekjøring, forsterker oppfatningen
8

NLF MAGASINET 2016 • NR 2

av at dagens regelverk bidrar til kraftige
konkurranseulikheter.
I Finland ble det for en tid tilbake innført et regelverk hvor kabotasjereglene var
fortolket strengt. Etter at EU-kommisjonen nå har angrepet Finland for dette, har
ﬁnnene valgt å endre sitt regelverk igjen.
Dette er bare å beklage. Finnene holdt fast
på at transportører som skulle drive permanent virksomhet i Finland, burde etablere seg i landet, og utarbeidet derfor et
regelverk som la begrensninger på
antall kabotasjeturer i løpet av
året.
I og med at Kommisjonens representanter åpenbart ennå ikke har funnet
svaret på hvordan regelverket bør utformes på dette
området, blir det spennende
å følge med når forslaget blir
lagt frem.

Kontroll og sanksjoner
For at EUs felles regelverk skal fungere
etter intensjonene – dvs bidra til økt traﬁkksikkerhet, like konkurransevilkår og
gode arbeidsvilkår – må myndighetene
sørge for at regelverket etterleves. Dette
har vært en akilleshæl fordi kontroll og
sanksjoner må ivaretas i det enkelte medlemsland. NLF har argumentert for at vi
må få et Transportpoliti for å sikre god
kontroll, håndheving og sanksjoner. Oppslagene om dieseltyveri viser Politiets
manglende evne til å etterfølge slik kriminalitet, og viser at behovet absolutt er til
stede for en mer samordnet innsats for å få
bukt med organisert kriminalitet.

Forsinket register
Innenfor EU – og mellom EU-landene –
har det vært viktig å få etablert felles
systemer som sikrer at håndhevingen av
regelverket blir lik i de ulike landene. Det
kan ikke være slik at regelbrudd i noen
land ikke forfølges eller straﬀes mildere

UTSATT: Registrering av alvorlige regelbrudd i de såkalte
ERRU-registrene skulle vært gjort innen 31. desember
2015. Nå er fristen utsatt til 30. januar 2019, noe som
forsinker etableringen av like konkurransevilkår.
Illustrasjon: Colorbox

enn i andre land. Særdeles uheldig blir
dette når det er hjemlandets myndigheter
som skal sanksjonere forhold som ﬁnner
sted i et annet medlemsland. For å sikre
utveksling av informasjon om slike regelbrudd ble det derfor besluttet å opprette
registre i medlemslandene – de såkalte
ERRU-registrene. Registrering av alvorlige regelbrudd i disse registrene skulle vært
gjennomført innen 31. desember 2015,
men mange av medlemslandene har oversittet fristen, og i slutten av januar i år ble
det besluttet at dette kravet skal utsettes til
30. januar 2019.
Det er svært beklagelig at dette skjer.
Det kan ikke annet enn oppfattes som et
klart signal om manglende vilje i mange
medlemsland til å bedre kontrollen, og
bidrar til å forsinke etableringen av like
konkurransevilkår.

Bekymret
NLA er opptatt av å bidra til å få til bedret
kontroll. Sammen med IRU, den nederlandske lastebileierorganisasjonen TLN,
har NLA derfor tatt initiativet til et seminar om kontroll i Brussel 26. april. Seminaret vil bli ledet av nederlandske Wim
van de Camp som er medlem av EU-parlamentet. Fra norsk side vil vi på dette
seminaret bidra med en presentasjon av
hvilken utvikling vi ser i Norge mht kontroller hvor Statens vegvesen utnytter data
som samles inn om vogntog langs veien.
Vi vil også presentere Vegdirektoratets nye
krimenhet på dette seminaret.

RENAULT TRUCKS MASTER
- Problemfritt bilhold i 5 år
Master Excellence
Komplett dekning i 5 år
Service
Vedlikehold inkl. slitasjedeler
Periodisk kjøretøykontroll
24/7 Assistanse i Europa
Landsdekkende forhandlernettverk

kr

5.490,- pr. mnd.

Priseksempelet gjelder vår mest solgte
modell, en Renault Master L2H2 135 hk
med forhjulsdrift.

La oss gjøre din arbeidshverdag enkel og effektiv. Med Excellence avtale på din Renault Trucks
Master kan du nyte problemfritt bilhold de neste 5 årene! Alt du trenger for et praktisk og trygt
bilhold er inkludert i den lave månedsprisen, og du får alt på en faktura. Gjennom vårt landsdekkende forhandlernettverk med lange åpningstider sørger våre spesialister for at din bil
tilbringer mest mulig tid på veien - fordi vi vet at tid er penger for deg.
*Prisene er eks. mva og forutsetter 5 år leie / 30.000 km pr. år og 30.000 kr i forskuddsleie. Tilbudet forutsetter kredittgodkjenning.
Excellence avtalen er en kombinasjon av garanti og en service og reparasjonsavtale som gir en komplett dekning av bilen gjennom
hele leieperioden. Avtalen omfatter ikke forsikring, drivstoff, dekk og skader, samt gir rett til ett sett vindusviskere pr år.
Kampanjeperioden gjelder frem til 30. juni 2016 på biler med Euro5 motor.

TRAFIKKSIKKERHET: På riktig side er en
traﬁkksikkerhetskampanje for godstransport på
vei. De som er med opplever færre skader og lavere
drivstoffutgifter fordi sjåførene kjører mer
defensivt.

VIKTIGERE ENN
NOEN SINNE
Mindre stress, færre ulykker og mer opplagte sjåfører. Men også
lavere driftskostnader og billigere forsikring. På riktig side er
mye mer enn en ny logo.
Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no
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Det begynte med et møte på Elverum.
Målet var å komme den stygge kjøringen
på riksvei 3 til livs. Siden da har traﬁkksikkerhetsprogrammet På riktig side
utviklet seg enormt.

– For bedriften kan man være med på å
redusere antall ulykker hvor tunge kjøretøy
er involvert, samtidig som man er med på
å forbedre omdømmet for hele bransjen og
vise samfunnsansvar, forteller Rud.

– Viktig for aktørene

Skadereduserende

– Med ny logo favner På riktig side videre
enn noen sinne. Det opprinnelige prosjektet, som skulle gå i tre år, har blitt et svært
viktig traﬁkksikkerhetsprogram for godstransport på vei, sier prosjektleder i NLF,
Jens Olaf Rud.
Han er overbevist om at På riktig side
også er viktig for aktørene i bransjen.

For bedriftene er På riktig side også viktig.
I en bransje der lønnsomheten er lavere
enn i andre deler av industrien er fokus på
kostnader stadig viktigere. Faktum er at På
riktig side virker skadeforebyggende og
reduserer antall skader på bilene, samtidig
som forbruket reduseres.
– For oss har På riktig side vært veldig
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bra. Før vi ble medlemmer betalte vi ﬂere
100 000 kroner i egenandel på forsikringsskader. Nå har vi vært med i På riktig side
i halvannet år og på våre 27 biler har vi fylt
ut én skademelding, sier Rune Jørgensen i
Rune Jørgensen AS.
Han er overbevist om at På riktig side
har hjulpet bedriften til å øke lønnsomheten.
– Vi lever i en bransje med små marginer
og vi må spare der vi kan. I vår bedrift har
dette blitt et viktig element for å sikre en
sunn og god drift, sier Jørgensen.

Billigere forsikring
– På riktig side har blitt en stor pakke med
hensyn til å ta de riktige valgene i traﬁkken. Den er viktig fordi den gir en helhetlig tenkning rundt skadeforebyggende
ferdsel og det å holde fartsgrensene, sier
Olav Viken i IF. Han jobber tett med NLF
og er avtaleansvarlig hos IF for NLFavtalen som På riktig side er en del av.
IF anser På riktig side som så viktig at
de gir medlemsbedrifter 6,5 prosent rabatt
på forsikringspremien.
– Vi har i tillegg utviklet et interaktivt
undervisningsopplegg som medlemsbedriftene av På riktig side kan bruke. Det
består av åtte moduler der man lærer gjennom å se på bilder og ﬁlmer samt å svare
på spørsmål. Dermed blir det enda enklere for bedriftene å utdanne sjåførene og å
ta del i opplegget, forklarer Viken.

SIKRING AV LAST: Korrekt sikring av last er viktig.
Foto: Kent Inge Skjevik, IF Academy.

SJEKK LYS: Ett av punktene som bidrar til at man blir en sikrere sjåfør er å sjekke alle lys på bilen før man kjører.

Foto: Kent Inge Skjevik, IF Academy.

Intern konkurranse
– Noen blir sjåfører fordi det er guttedrømmen. Samtidig viser forskning at gutter
under 25 år ikke helt på høyde hva gjelder
risikoforståelse. Her sørger På riktig side
for en naturlig oppfølgning. Vi opplever at
det ofte er intern konkurranse om hvem
som kjører best og hvem som har færrest
skader blant de som deltar i På riktig side,
og da nærmer man seg at tenkningen sitter
i ryggmargen. Samtidig er det viktig å
være klar over at ansvaret for implementeringen sitter hos bedriftsledelsen. De må
sørge for å forankre programmet på en god
måte slik at de får sjåførene med seg. For
mange bedrifter er På riktig side et sentralt
tema på sjåførmøter, sier Viken.

– Spart oss for mange penger
– Mange av våre sjåfører henter inspirasjon
fra de andre sjåførene. Og mange av våre
sjåfører ligger helt i toppsjiktet hva gjelder
lavt forbruk og riktig kjørestil. Dermed får
de en mer avslappet kjøretur mens sikkerheten økes og kostnadene reduseres, sier
Rune Jørgensen.
– Vi er veldig glade for at vi ble med på
dette. Det har spart oss for mange hundretusen kroner, forteller han.

– Bedre hverdag for sjåførene
– NLF setter alltid traﬁkksikkerhet øverst
på agendaen. I dette er programmet På
riktig side svært viktig, fordi det retter søkelyset mot miljøvennlig transport og på
traﬁkksikkerhet. Det er kjerneområder for
NLF, og er viktige satsningsområder for
oss. Bedriftene som deltar i På riktig side
opplever til en stor grad at sjåførene får en
bedre hverdag, at antall skader går ned og

SLANGER OG KOBLINGER: Også alle forbindelser mellom bil

og henger må sjekkes grundig før man legger ut på tur.
Foto: Kent Inge Skjevik, IF Academy.

at man reduserer forbruket av drivstoﬀ.
Gjennom samarbeidet med IF får man
reduksjon i forsikringspremiene samtidig
som en egen E-læringsmodul gjør det
enklere for bedriften å kurse sjåførene i å
kjøre både traﬁkksikkert og miljøvennlig.

FORNØYD: På riktig side har spart oss for store utgifter,
samtidig som sjåførene har en bedre hverdag, sier Rune
Jørgensen i Rune Jørgensen AS. Foto: Stein Inge Stølen.

Vi tror at miljøvennlig transport vil bli mer
og mer etterspurt av transportkjøperne
fremover. På riktig side er et viktig ledd i å
møte denne etterspørselen, sier Geir A.
Mo i NLF.

Dette er På riktig side
På riktig side er et traﬁkksikkerhetsprogram for godstransport på vei. Det eies og administreres av NLF,
mens IF Skadeforsikring er partner.
På riktig side skal bidra til at fartsgrensene overholdes, at sjåførene får en bedre hverdag, at næringen får et bedre omdømme og at
bedrifter og sjåfører forpliktes til å gjøre riktige valg i traﬁkken. Det
overordnede målet er å redusere antall ulykker på veien.
Bedriftene som blir med i På riktig side tegner en traﬁkksikkerhetsavtale med NLF, og seg og sine ansatte. For bedriften gir På
riktig side muligheten til å redusere kostnadene, øke lønnsomheten
og redusere forsikringspremiene. Samtidig opplever sjåførene mindre stress og får en bedre hverdag. Dermed reduseres sykefraværet
og man får også et bedre arbeidsmiljø. Samtidig gir det sjåførene
trygghet å vite at de jobber for en bedrift som aktivt jobber med
traﬁkksikkerhet og omdømmebygging for lastebilnæringen.
Alle NLFs medlemmer og IF-kunder kan delta i På riktig side.
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PÅ RIKTIG SIDE
Eric´s budservice
– På riktig side er et viktig område
for oss fordi det gir fokus på sikkerhet og trygg kjøring. Hos oss
har På riktig side blitt et satsningsområde, og vi opplever færre
skader og mindre tomgangskjøring. Sjåførene har fått
et annet fokus på den jobben de gjør og det har blitt en
konkurranse om å ha den beste kjørerapporten, sier
kontorsjef Linda Haram i Eric´s budservice.

Bendiks Transport og
Cementstøberi AS
– Våre sjåfører har blitt mer bevisste på hvordan man kjører og
opptrer i traﬁkken. På riktig side
hjelper våre sjåfører til å tenke
økonomi når de er på veien. Vi oppfatter På riktig side
som et veldig bra opplegg som gir gode resultater. Alt
som kan forbedre oss oppfatter vi som et gode, og det
hjelper På riktig side oss med, sier Hilde Nyhaven som
er daglig leder hos Bendiks Transport og Cementstøberi AS.

Arne Olsbakk
Transport AS
– På riktig side har sørget for en
holdningsendring som gjør at alle
holder seg innenfor fartsgrensen.
Samtidig øker det traﬁkksikkerheten og det bedrer sjåførenes hverdag. Vi opplever at
forbruk, dekkslitasje og utgifter til verkstedsbesøk er
redusert. Slik sett er både vi og sjåførene strålende
fornøyde med hva På riktig side gir oss tilbake, sier Arild
Olsbakk som eier Arne Olsbakk Transport AS.

Transferd AS
– Vi valgte å være med i På riktig
side for å redusere skadebildet,
men også for at sjåførene skulle
lære seg å kjøre sikrere og mer
økonomisk. Vi ser åpenbare positive økonomiske effekter av å være med i På riktig side.
Vi har færre skader, og mindre omfang på de skadene
som likevel inntreffer. Samtidig senker sjåførene skuldrene, sier administrerende direktør i Transferd AS, Nils
Huus.

Oleif Simensen
Transport AS:
– Vi så på det å være med i På
riktig side som veldig positivt. Det
er et godt utgangspunkt for å
drive sunnere, og vi så at det kunne hjelpe oss å få ned skadefrekvensen. Sjåførene ble
raskt positive, og for dem ble det en intern kamp om å
kjøre så miljøvennlig som mulig. Etter at vi ble med i På
riktig side har vi hatt mindre skader, lavere forbruk av
diesel samtidig som tomgangskjøringen er betydelig
redusert, sier Paul Thomassen i Oleif Simensen Transport AS.

12
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E-LÆRINGSPLATTFORM: Siri Storheil Jakobsen og Kent Inge Skevik i IF Academy. Foto: IF Academy.

POSITIV OPPLEVELSE
Det er IF Academy som har produsert ﬁlmene og tatt bildene til
E-lærings plattformen som brukes til å utdanne sjåførene.
– For Siri Storheil Jakobsen og meg selv
har prosjektet På riktig side vært en unik
mulighet til å jobbe med en ny bransje,
sier Kent Inge Skevik i IF Academy.
Gjennom sitt daglige arbeid har de lang
erfaring med produksjon av digitale læringsmidler.
– Digital læring er en eﬀektiv måte å nå
ut til mange brukere på, og vi håper at

dette nå skal komme NLF og resten av
transportnæringen til gode, sier Skevik.
Selv om NLF har levert tekstgrunnlaget er alt fra manus til ferdig resultat produsert av de to.
– Digital læring er svært fremtidsrettet
og vi håper mange får nytte av modulene
vi har laget i forbindelse med På riktig
side, sier Siri Storheil Jakobsen

ENOVA ER POSITIVE
– Vårt hovedmål er å redusere utslippene av klimagasser og
gi økt bærekraft i lastebilnæringen, sier seniorrådgiver
Arnt Gunnar Lium i Enova.
Han mener På riktig side er viktig for
næringen.
– Medlemsbedriftene sparer penger på
å være med i På riktig side samtidig som
de blir mer oppmerksomme på energibruk. Mange tenker automatisk på drivstoﬀorbruk som en faktor når det gjelder
lastebilnæringen, men mange glemmer
kontorene, verkstedet og andre områder
hvor man kan også kan spare energi, forteller Lium.
Han sier kravet for å kunne motta støtte fra Enova er et energiforbruk på en
gigawatt.

– Det tilsvarer rundt 100 000 liter diesel, men mange bedrifter som bruker
mindre mengde diesel kvaliﬁserer også til
støtte, gjennom blant annet energiforbruk
i garasjer og verksteder, sier Lium.
Han understreker at NLF er en viktig
samarbeidspartner for Enova.
– Vi ser at NLF når ut til mange medlemmer, og at På riktig side er med på å
sikre en mer energiøkonomisk kjørestil
for de som er med.

Lillestrøm 9.
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UNG TIL SINNS
Scanias første 125 år markerer en epoke med topp moderne teknologi.
Og dette er bare begynnelsen! I samarbeid med våre kunder fortsetter
vi vår reise - hvor innovative løsninger møter fremtiden.

Facebook.com/NorskScania

Instagram: NorskScania

#ScaniaFamilien

scania.no

Telefon: 05464

NLF
FORTSATT
MEDLEMSSTYRT
Etter intens møtevirksomhet sikrer de nye vedtektene for NLF
fortsatt medlemsstyre. Endelig vedtak av de nye vedtektene
skjer på landsmøtet i Alta i juni.

VEDTEKTER: - Det har vært svært givende å jobbe med de

nye vedtektene som sikrer at NLF også i fremtiden blir en
medlemsstyrt organisasjon, sier forbundsleder Per Madsen.
Foto: Jan Harry Svendsen

Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

– Jeg er svært fornøyd med at vi nå får
på plass et rammeverk for fremtiden.
Det sikres av de nye vedtektene, sier forbundsleder Per Madsen i NLF.

Komplisert
Arbeidet med de nye vedtektene for
NLF startet i september 2014. Komiteen, som bestod av forbundsleder Per
Madsen, Arne Frivoll fra Region 4,
regionsleder Niklaus Haugrønning og
regionssjef Guttorm Tysnes, ﬁkk mandat til å modernisere, klargjøre og forenkle de gjeldende vedtektene for NLF.
I tillegg skulle gruppen utrede en
kontigentstruktur som i større grad
skulle ivareta forbundets langsiktige
behov.
– Arbeidet med kontigentene har vært
krevende. Vi jobbet lenge ut i fra et mål
om å komme frem til en felles fylkeskontigent for alle fylkene, men konkluderte med at dette ble for komplisert.
Denne problemstillingen må man derfor
jobbe videre med, sier Madsen.

Fremtidsrettet
– Det vi derimot har fått på plass er nye
vedtekter som vil være med på å gjøre
NLF mer fremtidsrettet, sier Madsen.
Han forteller at de gamle vedtektene
14
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for lengst var modne for utskiftning.
– De har blitt justert en rekke ganger
og fremstod som uoversiktlige. Å gjøre
noe med dem var på høy tid. Samtidig
var forbundet avhengig av vedtekter som
reﬂekterer utviklingen til Norges Lastebileier-forbund, og som er tilpasset den
videre utviklingen til organisasjonen.
Et enklere etisk regelverk er også
g på
p
plass i de nye vedtektene.
ne.
– Her har det vært vesentlig
esentlig å
få på plass et regelverkk som
er mer i tråd med tiden
n vi
lever i, forteller Madsen.
en.

Sikrer medlemsstyree
Han er svært fornøyd med
ed
at de nye vedtektene til
NLF sikrer fortsatt et
tydelig medlemsstyre av
organisasjonen.
– Forslaget som nå er presentert er et helhetlig og godt
forslag. Det vil sikre en
grunnmur som vil vare
are i
lang tid, samtidig som
m det
sikrer innﬂytelse for medlemmene. Det er viktige verdier
rdier for NLF,
NLF og
vi har jobbet hardt for å komme hit. De
nye vedtektene danner selve rammeverket
for hvordan en organisasjon drives og de

har i aller høyeste grad fokus på fremtiden, forklarer Madsen.

Fornøyd
I alt har komiteen hatt 11 møter og
vedtektene har vært ute på høring i ﬂere
runder.
– Vi ﬁkk en rekke tilbakemeldinger.
Noen har vi tatt hensyn til, andre har vi
etterretning.
tatt til ette
Nå skal
s det endelige forslaget ut på
nok en høring, for den endelige
behandlingen av de nye vedtektebeh
ne skjer på landsmøtet i Alta nå
til sommeren.
– Det har vært veldig givende å
jobbe med dette. Disse vedtektene
job
har stor betydning for NLF og
h
aarbeidet med dem har derfor
vvært svært viktig. Samtidig har
komiteen jobbet svært bra og
k
komplettert hverandre. Direktør
ko
Geir
G A. Mo i NLF har i tillegg
kommet med en rekke konstrukko
tive innspill som vi har tatt med
tiv
oss videre i arbeidet.
– Je
Jeg er svært fornøyd med resultatet.
tatet Det sikrer at NLF også i fremtiden
blir en medlemsstyrt organisasjon og jeg
mener at de nye vedtektene har blitt svært
bra, avslutter Madsen.

Fotball eller faktura?
– Valget er ditt
Ved å velge factoring
hos Nordea får du:
Frigjort tid
- Verdifull tid frigjøres til salg
og kundeservice
- Profesjonell oppfølging av
kundene
Bedre likviditet og lønnsomhet
- Frigjør midler som ville vært
bundet i utestående fordringer
- Redusert effektiv kredittid
- Reduserte ﬁnanskostnader
Sikkerhet
- Redusert risiko for tap

Kontakt din lokale NLF-ekspert for mer informasjon om factoring
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

Key Account Manager

Jan Egil Sandstad

90 98 63 31

jan.egil.sandstad@nordeaﬁnans.no

nordeaﬁnans.no

FRITT FREM FOR

Politiet pålegges å nedprioritere vinningsforbrytelser, deriblant tyveri av
diesel. Selv saker hvor det
foreligger tilståelse, blir
lukket og glemt.
Tekst: STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

I en dokumentar produsert av NRK
Brennpunkt som ble sendt i slutten av
mars ble mange urovekkende forhold
belyst. Blant annet fremgikk det at politiet ikke lenger bare unntaksmessig nedprioriterer vinningskriminalitet. Nå er
det faktisk nedfelt i et direktiv.
En prioriteringsliste som NRK har fått
tilgang til, viser at politiet i Hordaland
har fått klar beskjed om å ikke etterforske vinningskriminalitet.
– Vi er nødt til å prioritere grov vold,
grove sedelighetsforbrytelser og organisert kriminalitet. Konsekvensen blir at
noe må ligge, sier Gunnar Fløystad, påtaleansvarlig ved Vest politidistrikt til
NRK Dagsnytt.

Organiserte nettverk
Administrerende direktør i NLF, Geir A.
Mo, er ikke enig i verken prioriteringen
eller klassiﬁseringen av dieseltyveri som
vinningskriminalitet.
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– Det er helt åpenbart at det står organiserte nettverk bak. Derfor burde politiet behandle sakene som det de faktisk er,
nemlig organisert kriminalitet, sier han.
NLF-direktøren underbygger påstanden med en fersk undersøkelse om kriminalitet rettet mot transportnæringen.
Denne viser at omfanget er stort og metodene tøﬀe. Stadig ﬂere opplever vold og
overgrep i tillegg til tyveri av diesel, løsøre og i noen tilfeller hele lastebiler og
hengere. Dette harmonerer dårlig med
politiets beskrivelse av lovbruddene som
«lettere vinningskriminalitet».

Ville blitt behandlet annerledes
Forbundsleder i Politiets Fellesforbund,
Sigve Bolstad, forstår frustrasjonen som
lastebileierne opplever. Han forteller videre at PF ikke har nok oversikt over denne typen kriminalitet på et slikt nivå at de
kan si om det er organisert eller ikke.
Samtidig åpner han for at behandlingen
av sakene ville ha vært annerledes om lovbruddene hadde en annen klassiﬁsering.
– Sannsynligheten for at denne typen
kriminalitet hadde kommet lenger opp på
prioriteringslistene om det var betegnet
som organisert kriminalitet, er til stede,
forteller Bolstad.

Får konsekvenser for
traﬁkksikkerheten
Konserndirektør for bedriftsmarkedet i
If, Ivar Martinsen, tror dette kan ha større uheldige ringvirkninger.

– Det er bekymringsfullt at denne
alvorlige kriminaliteten holder seg på
et så høyt nivå. Problemet er nå så
godt dokumentert at myndighetene må ta tak i dette på eget initiativ.
Han ønsker også økt oppmerksomhet rundt de traﬁkksikkerhetsmessige aspektene kriminaliteten
fører med seg.
– Alle taper på utrygge
forhold langs vegene våre.
Når sjåførene er redde og
kanskje sover dårlig, vil
dette gi et farligere traﬁkkbilde med potensielt
ﬂere alvorlige ulykker.

Vanskelig situasjon:
Sigve Bolstad, forbundsleder i Politiets
Fellesforbund (PF)
forstår og deler lastebileiernes frustrasjon.
Foto: PF

IKKE SMÅTYVER: Kriminalitet mot

transportbransjen blir grovere og
tøffere. Dieseltyveri er bare toppen av
isberget. Foto: Stein Inge Stølen.
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NØKKELTALL
NY UNDERSØKELSE I SAMARBEID MED IF
• Mer enn 4 av 10 lastebileiere har
opplevd tyveri eller å bli ranet (41 %).
• Disse har opplevd ett eller ﬂere forhold, i snitt 1,7.
• 68 % av de som har opplevd tyveri,
har blitt frastjålet diesel, en økning
på 4 % fra 2012.
• Mange har opplevd at utstyr er plukket av kjøretøyet; 25 % har blitt
frastjålet kjettinger, 7 % dekk og
27 % annet utvendig utstyr. Samtlige
viser en oppgang fra 2012.
• 16 % har opplevd å ha fått frastjålet
personlig utstyr, mens 6 % svarer
annet.
• 13 % har blitt frastjålet kjøretøyet
eller henger (hhv. 9 % og 4 %). Dette
er en stor økning i forhold til 2012,
hvor bare 5 % svarte det samme.
• 7 % av lastebileierne har også opplevd enda grovere kriminelle forhold
som for eksempel vold, overgrep,
utpressing og lignende. Dette er en
dobling i forhold til 2012.

Om undersøkelsen:
Målingen ble gjort av Norstat i samarbeid med If blant NLFs medlemmer
februar 2016. 250 lastebileiere svarte
på undersøkelsen, derav de ﬂeste
(6 av 10) har to eller ﬂere kjøretøy.

TØFFERE

KRIMINALITET

– ﬂere anmeldelser
NLF-medlemmer opplever mer trusler og vold enn tidligere, og
tyveriene blir grovere og større i omfang. Samtidig har de blitt
ﬂinkere til å anmelde kriminelle forhold.
Tekst: STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

Den nye undersøkelsen som Norstat har
gjennomført på vegne av If og NLF viser
en urovekkende utvikling. Andelen
NLF-medlemmer som har vært utsatt for
kriminelle forhold på jobb har holdt seg
relativt stabil i forhold til forrige undersøkelse fra 2012. 41 prosent oppgir at de
har opplevd tyveri og ran.

– De kriminelle blir
tøffere og skyr stadig
færre midler.
Geir A. Mo
Av disse har hele 68 prosent opplevd å
ha blitt frastjålet diesel. Dette er en svak
oppgang fra 64 prosent i 2012. Det er helt
tydelig at dieseltyveri fortsatt et utstrakt
problem blant norske lastebileiere. Samtidig ser vi en vesentlig oppgang i andelen
medlemmer som har opplevd andre former
18
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for kriminalitet, som tyveri av dekk, kjettinger og annet utvendig utstyr, og i noen
tilfeller hele kjøretøy og hengere.

Flere grovere forhold
Et punkt som skaper spesiell bekymring, er
andelen medlemmer som har opplevd grovere kriminelle forhold som vold, overgrep
og utpressing. Denne har mer enn doblet
seg, fra 3 prosent i 2012 til 7 prosent i 2016.
– De kriminelle blir tøﬀere og skyr stadig færre midler, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo. Han peker
spesielt på oppgangen i tyveri av større
utstyr som et signal om at det ikke lenger
er de små vinningskriminelle som står for
statistikken.
– Det er helt åpenbart at det står organiserte nettverk bak. Dette ser vi stadig
eksempler på ved at hele vogntog blir stjålet og fraktet med høy logistisk presisjon
til Baltikum. Dette er ikke amatører, sier
han, og etterlyser et skarpere fokus på
organisert transportkriminalitet fra myndighetene.

FIRE AV TI: Hele 41 prosent av NLFs medlemmer

har opplevd tyveri eller ran. 68 prosent av
disse har opplevd dieseltyveri. Foto: NTB/
Scanpix/Colourbox

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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MISTET

FØRERRETTEN
Den danske sjåføren ville bare skaffe seg gyldig yrkessjåførbevis. Det endte med at Statens vegvesen inndro førerretten for
lastebil – selv om sjåføren hadde kjørt i Norge i en årrekke.
Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

Alle som kjører gods mot vederlag i Norge må ha gyldig yrkessjåførbevis. For den
danske sjåføren hos Sørum Transport ble
veien mot yrkessjåførbeviset starten på et
mareritt.
– Nå ønsker vi å advare andre mot å
havne i samme situasjon, forteller Harry
Nilsen i Sørum Transport.

Formalitet
Den danske sjåføren hadde bodd her i
landet i en årrekke og jobbet for Sørum
Transport i ﬂere år. Han hadde familie
her, barn og bosted. Noe norsk førerkort
hadde han ikke, men førerkortet fra Danmark var fortsatt gyldig.
Og det er her problemene starter for vår
danske sjåfør.
For å ta yrkessjåførbeviset må man
nemlig ha norsk førerkort om man bor i
Norge. Det danske førerkortet, som fortsatt var gyldig, var ikke tilstrekkelig. Siden vår danske sjåfør heller ikke hadde
konvertert sitt danske førerkort til norsk
innen fristen, endte det som skulle være
en formalitet med at han mistet førerretten for å kjøre lastebil i Norge. Uten gyldig norsk førerkort ﬁkk han heller ikke
tatt yrkessjåførbeviset før han igjen hadde
kjørt opp her i landet.
– Vi ﬁkk forsikringer fra Statens vegvesen om at det kun dreide seg om formaliteter. Men det endte altså opp med tap
av førerrett på lastebil, forteller Nilsen.

Reagerer
Nå reagerer Harry Nilsen på stivbeint
saksbehandling fra Statens vegvesen sin
side.
– Jeg reagerer på at Statens vegvesen
ikke godtok at vår sjåfør hadde gyldig
dansk førerkort og kunne legge dette til
20
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REGELVERKET
Slik er reglene for
konvertering av førerkort:
Har man utenlandsk førerkort og bor i Norge
må det konverteres til norsk førerkort. Ifølge
førerkortforskriften §10-3 er det ingen fastsatt frist for å bytte inn førerkortet om det
opprinnelige førerkortet er utstedt innen
EØS-området. Førerkortet kan benyttes så
lenge det er gyldig. Tunge førerkort må likevel
fornyes med gyldig helseattest innen fem år
fra etablering av fast bopel i Norge uavhengig
om klassen er utstedt med lengre gyldighet i
utstederlandet.
For arbeidstakere som har førerkort utstedt
utenfor EØS-området (gjelder Australia,
Canada, Hongkong, Israel, Monaco, New Zealand, San Marino, Sør-Korea og USA) er innbyttefristen ett år, samtidig som søkeren må
bestå praktisk prøve.
Har man førerkort fra Sveits må det konverteres innen ett år. Konverterer man senere
enn etter ett år fra man ﬂyttet til Norge, må
man i tillegg avlegge praktisk prøve på førerkort klasse B – også om man har førerrett for
tunge kjøretøy. Består man ikke prøven i
klasse B, må man bestå praktisk prøve i den
tyngste klassen som ønskes byttet inn til
norsk førerkort.

ADVARER: - Det er viktig at man som arbeidsgiver har

kontroll på at utenlandske sjåfører oppfyller norske
førerkortregler, sier Harry Nilsen i Sørum Transport.
Arkivfoto: NLF Magasinet

grunn selv om det ble fremlagt saksbehandleren. De måtte ha en bekreftelse
fra danske myndigheter på at han hadde
gyldig førerkort i Danmark før han kunne meldes opp til ny førerprøve, som han
var avhengig av å ta før han kunne begynne på etterutdanningen. Jeg mener at
Statens vegvesen med fordel kunne vært
mer smidige i denne situasjonen og godtatt det danske førerkortet som bevis på
at han hadde førerrett, uten å gå omveien
rundt danske myndigheter, sier Nilsen.
Nå oppfordrer han alle arbeidsgivere
i Norge til å sørge for at utenlandske
sjåfører oppfyller norske førerkortregler.
– Det som egentlig skulle være en enkel
sak ble lei. Vi endte opp med en sjåfør
som stod uten arbeid og lønnsinntekt i
ﬂere dager, samtidig som vi stod uten en
sjåfør. Det var en situasjon hverken vi
eller sjåføren ønsket oss, sier Nilsen

Fristene for
yrkessjåførbevis:
Disse fristene må du holde deg innenfor om
du skal ta yrkessjåførbevis.
Husk at kurset skal tas hvert femte år etter
at bevis for yrkessjåførkompetanse ble
utstedt første gang eller fornyet. Det er den
enkeltes sjåfør sitt ansvar å holde seg informert om fristene. Utløpsdatoen står enten på
førerkortet eller et et eget yrkessjåførbevis.
Kjører man uten bevis og blir stoppet blir
man ilagt kjøreforbud og bøter.
Skal du ta yrkessjåførbeviset for første gang
og førerkortet for lastebil har utløpsdato i
løpet av 2016 eller i løpet av 2018, er siste
frist for etterutdanning 10. september 2016.
Er derimot utløpsdatoen i 2017, skulle du ha
tatt etterutdanningen innen 31. desember
2015.
Kilder: Statens vegvesen og Lovdata

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

NÅDDE MÅLET: Takket være målbevisst

arbeid ble samtlige ISO-rutiner innført
på tilfredsstillende vis. På bildet ser du fra
venstre daglig leder ved Ruuds Transport,
Knut Henning Ruud, og fra Teknologisk
Institutt, revisjonsleder Harald Schjølberg.

Fikk ISO-sertiﬁkat gjennom NLFs
Ruuds Transport er den første NLF-bedriften som blir ISO-sertiﬁsert etter standard 39001 ved hjelp av forbundets KMV-system.
Tekst og foto: STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

NLF-Magasinet var med da Ruuds
Transport på Sagstua nylig ﬁkk besøk av
revisorer fra Teknologisk Institutt (TI).
Hensikten var å gjennomgå ﬁrmaets
traﬁkksikkerhetssystemer og se at de følger standarden satt av ISO 39001, for så
å utstede et sertiﬁkat.
Ruuds Transport ﬁkk sitt navn i 1989,
men har sitt opphav i en bedrift med
historie tilbake til 1936. Ruud-familien
var lenge engasjert på ansatt-siden i Viggo
Pedersen Transport, som det da het. Etter
hvert ble far og sønn Ruud mer og mer
engasjert og de overtok til slutt driften. I
dag er det Knut Henning Ruud som sitter
ved roret, en kar som selv har lang fartstid
bak rattet.

Gjør bedriften bedre
Familiebedriften har alltid hatt et skarpt
fokus på trivsel på arbeidsplassen. Det
22
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samme gjelder traﬁkksikkerhet og samfunnsansvar. Da muligheten for å sertiﬁsere ﬁrmaet etter den nye ISO
39001-standarden åpnet seg, satte Ruud
raskt i gang.
– Vi ser at denne standarden vil gjøre
oss til en bedre bedrift, sier Knut Henning. Han har allerede innarbeidet mange
av rutinene gjennom NLF-systemet
Kvalitet og miljø på vei (KMV), som nylig ble utvidet til å dekke den nye
ISO-standarden. Nå gjelder det bare å få
den formelle godkjenningen.

Introduksjon og revisjon
I dag er det kun Teknologisk Institutt
(TI) som er akkreditert for utstedelse av
ISO 39001-sertiﬁkat. Dette gjøres i to
trinn: Først introduseres ISO-systemet for
bedriften av TI, som forklarer hva som må
til for å benytte det i praksis. Så får ﬁrma-

et en periode til å innføre systemene, før
TI kommer tilbake og undersøker om
dette har blitt gjort på en tilfredsstillende
måte. Hvis dette bekreftes, vil bedriften
få en ISO-godkjenning.
Det er det siste trinnet i prosessen vi er
vitne til i dag. Revisjonslederne Harald
Schjølberg og Jørn Are Granerud fra Teknologisk Institutt går gjennom en rekke
punkter sammen med daglig leder Knut
Henning og medarbeider Eli Tingstadberget, som har ansvar for traﬁkkstyring.

KMV har alt klappet og klart
Kompetanse, traﬁkksikkerhetsledelse,
traﬁkkplanlegging, bevisstgjøring, kommunikasjon, evaluering av materiell,
driftsrutiner, samt gjennomgang av sjåfør
med bil står på menyen. Det er en omfattende liste, men takket være KMVsystemet er Ruud godt forberedt. Alle
rutinene ligger klappet og klart på NLFs
nettsider, som også har app-styring med
påminnelser og digitale innmeldingsskjemaer. All informasjon som blir føyd til
underveis gjennom KMV-systemet, ligger
klar til revisjon.

FAKTA
Hva er ISO 39001?

LANG HISTORIE: Ruuds Transport har sitt utspring i bedriften Viggo Pedersen Transport, som ble opprettet i 1936. Her ser vi

ISO står for International Organization for
Standardization og er et internasjonalt
organ for implementering og oppfølging
av kommersielle og industrielle standarder. Det ﬁnnes ﬂere standarder som er
relevante for transportnæringen. De viktigste er:

Pedersen selv i forgrunnen på et bilde fra 70-tallet.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 39001

DOKUMENTASJON ER VIKTIG: Knut og Eli må kunne vise til

FOREBYGGENDE VEDLIKEHOLD: Ruuds Transport har eget

hvilke systemer som er innført og hvordan disse er fulgt.
Revisorene følger nøye med.

verksted og mekanikere som tar seg av teknikken. Forebyggende vedlikehold er en stor del av tankegangen i ISO 39001.

Kvalitetssikring
Miljøstyring
Traﬁkksikkerhet

39001 er det ferskeste tilskuddet. Standarden ble publisert i 2012 og implementering av dette i Norge er fortsatt i gang.
Samtidig ser vi at stadig ﬂere transportkjøpere krever ISO 39001-sertiﬁsering
hos sine transportører.

Kvalitet og miljø på vei
– Det handler ikke bare om å drive
bedriften på en ansvarlig måte. Du må
også kunne dokumentere alle rutinene og
fremlegge bevis på hvordan sikkerhetssystemene brukes, forteller Inge Børli.
Han styrer NLFs Kvalitet og miljø for vei
og har jobbet med kvalitetskontroll og
HMS i transportbransjen i en mannsalder.

Reduserer risiko
Ruud kan gi mange praktiske eksempler
på hvordan KMV og ISO 39001 har
endret sikkerhetstankegangen.
– I går smalt ei luftpute på en henger
ved lossing i Brevik. Dette skjedde på
midtre aksel av de tre akslene på hengeren. Før i tiden ville en kanskje tenkt at
det ikke var så farlig, men nå velger vi
heller å kjøre hengeren tom til et verksted
for umiddelbar reparasjon. Da dette
skjedde i går, gikk det på automatikk,
forteller Knut Henning.
Et annet eksempel er valg av kjørerute.
Det er mye dårlige veger i Norge og mange egner seg slett ikke for tyngre kjøretøy,
selv om det i utgangspunktet er tillatt å

kjøre der. Slitasje og manglende vedlikehold kan gjøre ferdsel med lastebil svært
risikabel. Å velge bort disse vegene til
fordel for ruter med bedre vegstandard,
kan ha mye å si for traﬁkksikkerheten.
– Det er et vegstykke rett borti gata her,
med fartsgrense på 80. Det er overhodet
ingen 80-veg for lastebiler. Det er rett og
slett ikke trygt, sier Ruud.
Eli legger til at bruk av Google Maps i
planleggingsfasen også har gitt gode
resultater.
– Jeg kan sette opp rutene etter de
sikreste vegene og forutsi med svært høy
nøyaktighet når lastebilene kommer frem
til målet. Det gjør det mye enklere å planlegge hverdagen, sier hun.
Etter den grundige gjennomgangen
setter Granerud og Schjølberg seg ned for
å fatte et vedtak. 20 nervepirrende minutter går før resultatet er klart: Ruuds
Transport besto revisjonen med glans. Nå
gjenstår det å se om også ﬂere følger deres
eksempel og søker ISO-sertiﬁsering. Hvis
du ønsker å gjøre det samme i din bedrift,
kan du ta kontakt med kvalitetsleder Inge
Børli på epost ib@lastebil.no.

KMV
KMV (Kvalitet og miljø på veg) er NLFs
eget kvalitets- og miljøstyringssystem.
På sikt skal en kunne bruke KMV for å
oppfylle kravene til samtlige av de tre
ISO-standardene. Først ut er ISO 39001,
som systemet allerede nå dekker.

Om Ruuds Transport
Ruuds Transport har 22 løyver og transporterer tank, bulk, stykkgods og sparkel. De har totalt 27 ansatte og kjører til
sammen omtrent 1,8 millioner kilometer
årlig, fordelt på 20 lastebiler. Firmaet
omsatte for 46 millioner kroner i 2014.
Ruuds Transport ble kåret til Årets Lastebileier i 2011.
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MED SJU VOLVOER
PÅ SAMVITTIGHETEN
Når man er oppvokst i en Volvo
lastebil er nok yrkesvalget
gitt. Slik var det også for
Eivind Fredriksen. Som sønn
av en av lastebilnæringens
pionerer i Rana var veien til
Volvo-rattet kort.
Tekst: FRANK LAURITZ JENSEN

Anleggskjøringen var tøﬀ og slitasjen
på kjøretøyene var stor. I 1972 var det på
tide med nok en ny lastebil. Denne gangen en Volvo N86. I tillegg til de daglige oppgavene ble bilen også brukt til
brøyting og vintervedlikehold av veier.
En oppgave Eivind Fredriksen har hatt
for Rana kommune i 34 sammenhengende år.

For et lite ﬁrma var hvert bilkjøp en
tøﬀ økonomisk utfordring.
– Jeg har aldri blitt «velstående» på
dette. Men jeg har hatt til salt i maten.
Det er moro å motta diplom fra Bisnode
Norge, som viser at selskapet i løpet av
sine 50 år aldri har hatt noen betalingsanmerkninger. Det har vært viktig for
meg betale det jeg skyldte, også i tøﬀe
tider, forteller Eivind.

Har slitt ut sju volvoer
Opp igjennom årene har Eivind slitt ut
sju Volvoer, i tillegg til et par
biler fra andre fabrikanter.

Det er med stolthet Eivind refererer til
protokollen fra 1946 hvor Rana Lastebilsentral ble etablert. For det var her, i
farens bedrift, at Eivind Fredriksen
skulle begynne sin karriere.

Bamse
Den første lastebilen Eivind kjørte var
en 1962-modell Volvo.
«Bamse» var utstyrt med
en motor på 95 hestekrefter og hadde en lastekapasitet på 4 m3.
Fire år senere, i 1966,
var det tid for nok en ny
bil. Den nye Volvo F86
ble brukt i anleggskjøring ved Norsk Jernverk
og kraftutbyggingene
som skjedde i Rana-området frem til bilen ble
ombygd i 1970. Da ﬁkk
den ny boogie for å tåle de
ekstra belastningene som
driften krevde. Men det
var ikke lett å drive på
denne tiden. Transportnæringen var preget av reguleringer og løyvene ble ikke tildelt
hvem som helst. De første årene
kjørte Fredriksen på midlertidig løyve,
før han ﬁkk behovsprøvd løyve i 1970.
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VOLVO: Det var aldri noe annet enn Volvo for Eivind Fredriksen. Blant

annet har han eid to biler som dette. Illustrasjonsbilder: Volvo

Fredriksens Volvoer
Her er bilene Eivind Fredriksen
har eid.
• Volvo «Bamse»

1962

• Volvo F86

1966

• Volvo N86

1972

• Volvo N7

1975

• Volvo N10

1980

• Volvo N12

1985

• Volvo FH12

1996

HEDRET: Eivind Fredriksen ﬁkk tildelt 50-årsplaketten av Frank Lauritz Jensen under årsmøtet til Rana Lastebileier-

forening. Foto: Privat

Parkerte på sidelinja

For
å holde
ut i alle disse
årene har god helse vært
viktig. Ingen kan slite ut sju Volvoer uten å være i god form. Selv i dag, i
en alder av snart 70 er det en rakrygget
og sprek mann som mottar beviset for
50 års medlemskap i NLF. Eivind retter en stor takk til kona som både har
holdt ut med lastebileieren og sågar
bidratt som sjåfør i selskapet når dette
har vært nødvendig.

Eivind har spilt fotball med mange av
landsdelens ikoner – som Harald Dutte Berg, Arne Hansen og Terje Mørkved. Fotballkarrieren til Eivind ble
toppet med nordnorsk mesterskap i
oldboys i 1982.
Han mimrer tilbake til de gangene
ha måtte parkere Volvoen på sidelinja
med fullt lass på planet for å delta på
fotballkamper.
– Det hendte nok at enkelte leveranser ble litt forsinket, men de ﬂeste forsto at det var vel anvendt tid – i alle fall
de kampene vi vant, humrer Eivind.
Fortsatt er Fredriksen aktiv i fotballmiljøet. Når Stålkammeratene skal ut

og spille bortekamper sitter det nemlig
en gammel ringrev bak rattet.

Yrkestolthet
Fredriksen innehar en yrkesstolthet og
en bevissthet rundt lastebilenes betydning som strekker seg helt fra gjenreisningen etter krigen frem til dagens
avanserte logistikksystemer. Han mener yrkesgruppen betyr mye for samfunnet, og etterlyser mer stolthet av de
de som er i yrket.
– Lastebilnæringen blir snakket ned
av aktørene og det er for mye sutring.
Vi må verdsette vårt yrke og med stolthet fortelle omverden om det vi tilfører
samfunnet, avslutter jubilanten.
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PLATOON: De tre lastebilene er linket
sammen i en platoon. En personbil har
lagt seg mellom de to bakerste bilene, og
avstanden tilpasses automatisk. Bildet inne
fra bilene viser at førerne har sluppet rattet
og at lastebilene kjører autonomt.
Foto: Jan Harry Svendsen

PÅ RAD OG REKKE
Med 15 meters avstand i 80 kilometer i timen suser de tre
lastebilene autonomt langs Autobahn A52 uten at noen av
førerne holder i rattet.
Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

DUSSELDORF (NLF Magasinet):
Det er et voldsomt PR-apparat som spiller opp. Live strømmes det levende bilder
fra motorveien utenfor Düsseldorf hvor
Mercedes for første gang demonstrerer
Platooning for verdenspressen. De direkteoverførte bildene er imponerende der de
strømmes fra et helikopter som følger
bilene. Tre Mercedes Actros, hver på
40-tonn, dundrer på egenhånd nedover
motorveien med en avstand på bare 15
meter mellom bilene. Inne i førerhusene
sitter førerne med armene i kors og føttene på fotmattene. De har blitt passasjerer
i egen bil. Det er elektronikk og datakraft
som styrer bilene.
– Den smarte lastebilen har øverste prioritet, sier Sven Ennerst som er leder for
produktutvikling hos Mercedes-Benz
lastebil. Han er tydelig stolt over hva de
har å vise frem denne dagen.
26
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Egen knapp
Allerede i 2014 viste Mercedes-benz frem
Highway Pilot, og det er til en stor del
dette systemet som nå er videreutviklet. I
Highway Pilot Connect (HPC) snakker
lastebilene sammen over et trådløst nett.
De utveksler informasjon, og lederbilen
gir de andre bilene beskjed om at det er
klart for å starte en platoon. Førerne
bekrefter og dermed begynner skuespillet.
Bilene legger seg etter hverandre og stenger lukene mellom seg. De tre lastebilene
er linket sammen. I alt kan ti biler slutte
seg til en platoon.

ØKER SIKKERHETEN: Sven Ennerst, som er leder for
produktutvikling hos Mercedes, mener denne typen av
systemer vil gi en stor sikkerhetsgevinst.
Foto: Jan Harry Svendsen

Bruker mindre vei
Fordelen er åpenbare. Mercedes fremhever at systemer som dette vil gjøre hverdagen til sjåførene enklere, nettopp fordi
den tar bort mye av stresset rundt kjøringen. Men også miljømessig har

PÅ PLASS: Etter demonstrasjonen på A52 utenfor Düssel-

dorf kommer bilene kjørende inn på pressekonferansen.
Foto: Jan Harry Svendsen

platooning klare fordeler. Fordi bilene
ligger så tett sammen reduseres luftmotstanden, og dermed senkes også forbruket. Selv lederbilen får rundt to prosent
lavere forbruk fordi turbulensen etter
bilen blir mindre. I snitt er forbruket
rundt syv prosent mindre enn om de hadde kjørt på den konvensjonelle måten med
riktig avstand mellom bilene.
Samtidig blir også kapasitetsutnyttelsen på veien bedre. En platoon på tre biler
har en total lengde på 80 meter, mens en
normal kolonne av lastebiler som holder
50 meter avstand mellom hverandre tar
opp rundt 150 meter vei.

Sikkerhet går foran
Dermed synes fordelene med platooning
å være mange. Men hva med sikkerheten?
En bil kjører forbi den bakerste lastebilen og legger seg inn mellom den og
lastebilen foran. Automatisk bremser den

bakerste lastebilen ned for å gi plass til
personbilen – og når personbilen kjører av
motorveien – lukkes luken. Alt uten at
sjåføren trenger å røre brems, gass eller
ratt.
- Intelligente lastebiler reduserer ikke
bare forbruket og senker utslippene, de er
også et viktig skritt på veien mot ulykkesfri kjøring og vil være vesentlige for å
redusere antall ulykker, sier Ennerst på
pressekonferansen.
For elektronikken er rask. En fokusert
og konsentrert sjåfør har en reaksjonstid
på 1,4 sekunder, mens elektronikken i
lastebilene reagerer på bare 0,1 sekund.
Det betyr at elektronikken er i stand til å
legge bremsene på etter å ha kjørt bare 2,2
meter i 80 kilometer i timen, mens en
sjåfør ville brukt 30 meter i samme hastighet. Og akkurat det er noe av hemmeligheten til at avstanden mellom bilene
ikke trenger å være lengre.

Ikke alene
Mercedes er ikke alene om å utforske teknologien rundt selvkjørende biler eller platooning. Både Volvo,
Scania, MAN, Iveco og ﬂere av de andre store lastebilsprodusentene jobber i dag med tilsvarende systemer.
Teknisk ligger noe av utfordringen nå i å få på plass en kommunikasjonsprotokoll som gjør at biler fra ulike
produsenter kan snakke sammen og på den måten danne en platoon. I dag er systemene til en stor grad lukket
slik at det bare er biler fra samme merke som kan danne en platoon. I tillegg er det juridiske hindre som må
overvinnes før man kan sette systemene i serieproduksjon. I dag er det ingen av lastebilsprodusentene som
tilbyr systemene i sine lastebiler.
FLERE: Mercedes er ikke alene om denne typen av førerstøttesystem. Volvo, Scania, MAN, Iveco og ﬂere andre merker

har liknende systemer for platooning. Foto: Volvo

Slik virker det

KNAPP: En egen knapp aktiverer funksjonen for

platooning hos Mercedes. Foto: Daimler

Avanserte kameraer, radarer og sensorer. Det
er et sinnrikt system av elektronikk og avanserte styringssystemer som skjuler seg bak
karosseriplatene på Mercedes Actros med
HPC – og som gjør at bilen kan kjøre autonomt.
En sender og mottaker i hver bil gjør at bilene
også kan kommunisere seg imellom. Dermed
kan bilene selv gi beskjed når de kan koble seg
til en platoon – og et videokamera i lederbilen
sender levende bilder bakover til de andre
bilene som deltar slik at føreren kan få et blikk
på veien forover. I systemet ligger det også
mulighet for å kommunisere med infrastruktur
langs veien.
I en platoon er avstanden mellom bilene 15
meter, og elektronikken har en reaksjonstid
på 0,1 sekund – eller 2,2 meter i 80 kilometer
i timen. Selv en nødbrems er da uproblematisk
– og styres automatisk av systemet. Selv om
bilene er linket sammen i en platoon er de
individuelle enheter. Føreren kan når som
helst bryte formasjonen og forlate platoonen.
Fordelene med platooning er i første rekke
lavere forbruk, mindre utslipp, økt sikkerhet
og mindre stress for sjåførene. Samtidig gjør
avstanden mellom bilene at en platoon på tre
biler bare tar opp rundt 80 meter vei, mot 150
meter ved normal kjøring.
Systemet er ennå ikke i serieproduksjon. I
dag kjører Mercedes testbiler med spesialtillatelser på noen utvalgte motorveistrekninger i Tyskland.
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RETNINGSLINJER
FOR SIKRERE
DRAG

VIKTIG: Hans Otto Westli i VBG understreker at det er viktig at man regelmessig kontrollerer drag, trekkøye og kobling for å sikre seg mot feil og slitasje. Målet med veilederen er å gi

konkrete råd om hvilke skader man bør lete etter og hva man skal gjøre om man ﬁnner feil.

Drag og kobling utsettes for
ekstreme belastinger ved
vanlig bruk – og ettersynet er
ofte ikke godt nok. Nå kommer
VBG med retningslinjer som
skal gjøre det lettere å holde
draget i god stand.
Tekst og foto: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

– Målet med retningslinjene er å øke
sikkerheten. Det er en helt klar forutsetning at man regelmessig vedlikeholder
både draget og koblingen for at utstyret
skal fungere optimalt i hele sin livslengde,
sier Hans Otto Westli som er daglig leder
hos VBG i Norge.

Samtidig opplyser de at antall kontroller
hvor nettopp koblingen på bilen og draget
på hengeren vil intensiveres i tiden fremover. Målet er å øke sikkerheten ute på
veien, og hindre alvorlige ulykker som kan
skje om draget på en tilhenger som veier
mellom 20 og 30 000 kilo skulle ryke.

– Regelmessig service

Her ﬁnner man veilederen

Det er bilens fører og eier som er ansvarlig
for at bil og tilhenger er i forsvarlig stand.
Statens vegvesen oppfordrer alle til å få et
mer bevisst forhold til forbindelsen mellom
bil og tilhenger.
Det støtter også Westli.
– Vi ser at regelmessig service og vedlikehold vil øke sikkerheten betydelig. Om
det daglige ettersynet viser at noen av
slitasjegrensene er overskredet eller at produktets funksjon ikke er som det skal være,
må man gjennomføre en service på utstyret
umiddelbart, sier Westli.

Retningslinjene fra VBG ﬁnner man på VBG sine
nettsider. Der kan den lastes ned som en PDF-ﬁl
og printes ut. Den 24 siders tykke folderen konsentrerer seg om feil på tilhengerdrag og trekkøyer, og beskriver hvordan man skal gå frem for
å kontrollere og for å søke etter feil og svakheter.
Ved å følge denne nettadressen: http://www.
vbg.no/no/support/retningslinjer/38-168303.pdf,
kommer du rett til nedlastningen.
VBG sin drivers manual ﬁnner du ved å
følge
følg
fø
lgee de
denne linken:
linken:
k http://www.vbg.no/no/
download/drivers_manual/
down
do
wnlo
load
ad/d
/dririve
vers
rs_man
manua
ual/
l/

Øker kontrollvirksomheten
Etter ulykken i Skatestraumtunellen i fjor
sommer, hvor draget på tilhengeren røk,
har fokuset på kontroll og ettersyn av drag
og koblinger blitt skarpere hos Statens
vegvesen.
I et skriv opplyser Vegvesenet at de i
den senere tiden har avdekket ﬂere tilfeller av alvorlige rustskader og svekkelser
på kontrollerte tilhengerdrag.
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oppgir om avvik kan tolereres, og hvor store de eventuelt kan være, og vi kommer
med anbefalinger om hvilke tiltak som må
treﬀes om man oppdager feil eller mangler
på draget eller på trekkøyet, sier Westli.

Grundig
Han fremhever at veilederen gir verdifull
informasjon om hva som skal sjekkes på
både drag og trekkøyer.
– Vi går i detalj på hvordan man skal
sjekke at alt er i orden med både draget og
med trekkøyet. I tillegg til å se på rust, tar
vi også for oss sprekkdannelser, løse eller
manglende bolter og deformasjoner. Vi

Ny bil? Uten at det fordyrer?
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

velkommen til en lastebilprat – vi i PLUSS er på lag for deg

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.

DRAMMEN t Tegleverksveien 17 t 3413 Lier t Telefon +47 32 20 86 10
TRONDHEIM t Heggstadmoen 1 t 7080 Heimdal - STAVANGER t Varabergmyra 4 - 8 t 4050 Sola

www.plusstruck.no
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T rekkvogner – C ontainerbiler – K rokbiler – S kapbiler – F RC/ stykkgods T raller – W alking Floor – Dumpere

HVO-TESTEN

HAR FJERNET MANGE TONN CO2:

Ved å bytte til HVO har de ﬁre testlastebilene allerede redusert CO2-utslippet
med en mengde som tilsvarer 70 000
personbilkilometer.

30

NLF MAGASINET 2016 • NR 2

SÅ LANGT,
SÅ BRA

Vår HVO-stortest er i gang
og de første ukene er tilbakelagt. Allerede nå kan vi se
konturene av en enorm
miljøbesparelse.
Tekst og foto: STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no
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DRAR BEDRE: Anders føler at bilen har fått økt effekt etter at det ble byttet til HVO.

I testen benyttes Statoils syntetiske
biodiesel HVO 100. CO2-besparelsen
ved dette produktet varierer fra leveranse til leveranse med mellom 65-85 prosent, men Statoil Fuel & Retail opplyser
at HVO-leveransen som nå benyttes i
testlastebilene gir en CO2-besparelse på
hele 85,4 prosent. Det gir et CO2-regnestykke som ser slik ut:

Utslipp fra eksosrøret: 10 tonn
CO2-besparelse HVO: 85,4 prosent
Faktisk CO2-utslipp: 1,46 tonn

Hvordan har det vært å kjøre på HVO
så langt?
– Det har vært veldig greit, i grunn!
Ingen problemer så langt. Snarere tvert
imot.
Merker du noen forskjell i kjørbarhet?
– Ja, bilen drar bedre. Det er en merkbar
økning i eﬀekten. Samtidig mener jeg at
forbruket har dempet seg litt. Jeg fyller
ikke diesel så ofte som før. Webastoen er
også mer behagelig å bruke, siden lukten
ikke er så sterk lenger. Den eneste ulempen er at jeg kan bli litt sulten. Det
lukter nemlig mat!

Tilsvarer 400 personbiler på ett år
Bare på denne uken har disse ﬁre testlastebilene spart miljøet for hele 8,5 tonn
CO2. Dette tilsvarer hele 90 000 kjørte
personbilkilometer. Hver av lastebilene
har alene spart miljøet for et utslipp tilsvarende 22 500 kilometer, altså et helt
års kjøring med to personbiler. Og det på
en enkelt uke. Hvis testlastebilene fortsetter å kjøre på HVO et helt år, vil
CO2-besparelsen tilsvare utslippet fra
over 400 personbiler.

Lavere forbruk og økt eﬀekt
Vi tok en prat med en av testsjåførene for
å høre hvordan HVO 100 oppleves fra
førersetet. Anders Sørum kjører en
Mercedes-Benz Arocs utstyrt med en
12,8-liters dieselmotor på 510 hestekrefter. Han er den i testteamet som møter
mest variasjon i kjøreoppdragene, fra
snøbrøyting og salting til containertransport. Derfor er det ekstra interessant å ﬁnne ut hvilke erfaringer han har
gjort seg med biodrivstoﬀet.

Hvilke forhold har du kjørt under?
– Jeg kjører en del snøbrøyting, og da har
bilen gått i temperaturer ned mot 10
minusgrader, selv nå i mars. Men alt har
fungert som normalt.
Hvordan har tilgjengeligheten vært?
– Det er det eneste som virkelig har vært
negativt. Her i området er det kun
Statoil på Vestby som har HVO 100 tilgjengelig, og det er en halvtimes kjøring
hver vei. Det er upraktisk å måtte dra
helt dit for å fylle, så det hadde ikke
skadet om vi hadde fått tilgang til HVO
på ﬂere stasjoner.
Har det vært noen diskusjoner med
kollegaer om drivstoﬀet?
– Ja, mange spør hva HVO er for noe.
De er nok litt skeptiske, men jeg
har prøvd å svare så godt jeg kan. Jeg
har i alle fall ikke opplevd noen
problemer med det, og det er jo greit å
formidle.
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VIKTIG TARIFFKONFERANSE
NLFs tariff– og arbeidsgiverkonferanse 2015 ble en gedigen
suksess. Forbundsstyreleder Per Madsen i NLF mener interessen rundt konferansen vitner om en bransje som blir mer
og mer profesjonell.
Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

– Lastebileiere har ikke alltid sett på seg
selv om bedriftsledere, men det er helt
åpenbart at stadig ﬂere begynner å se på
seg selv som nettopp dette. Ordene faller
i en fullstappet sal under innledningen
av NLFs tariﬀ- og arbeidsgiverkonferanse på Gardermoen. Aldri har salen vært
like full som nå. Selv den provisoriske
rekken av stoler helt bak i salen er fullsatt.

INGEN KRISE: Sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen,

– Flere ser nytten

konkluderte med at det ikke er noen krise i Norsk
økonomi. Foto: Stein Inge Stølen

Per Madsen tror den store interessen
blant annet skyldes skarpere fokus på
NLF Arbeidsgiver.
– Fra 2014 har arbeidet med å bygge
opp NLF Arbeidsgiver hatt høy prioritet
både i forbundsstyret og i administrasjonen hos NLF. Samtidig har det blitt
viktig å synliggjøre arbeidet blant våre
medlemmer, noe som har bidratt til økt
oppmerksomhet rundt behovet og fordelene ved medlemskap i NLF Arbeidsgiver. Vi ser at stadig ﬂere bedrifter ser
nytten av å etablere tariﬀavtaler, forteller
Madsen.

Lav lønnsomhetsgrad

IKKE LAVTLØNNSYRKE: - Det er en tradisjonell
oppfattelse at sjåføryrket er et lavtlønnsyrke. Det er ikke
helt riktig, forklarte Olav Hermansen i NLF Arbeidsgiver.
Foto: Stein Inge Stølen

Tre støtdempere
Fra talerstolen oppsummerte sjeføkonom
i Nordea, Kjetil Olsen, norsk økonomi.
Han var krystallklar på at det ikke
er noen krise trass i lav oljepris, men at
veksten fremover vil være lav.
– Vi tror at økningen i arbeidsledighet
for Norge under ett vil ligge på rundt en
halv prosent. Det er svakere tider, men
de største utfordringene kommer i de
typiske oljetunge områdene på Sør- og
Vestlandet, forteller Olsen.
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Han
n peker på
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tr støtdempere
s øtdempere
st
som
m demper virkningen av lav oljepris.
– Rentek
Rentekuttene
ekuttene den siste tiden er en av
støtdemperne,
d
men ogsåå den
d
svake
k
krona hjelper oss. Lav krone er bra for
eksporten og gir et lavere kostnadsnivå.
Samtidig fører vi en fornuftig ﬁnanspolitikk, hvor vi bruker langt mindre
penger fra oljefondet enn hva handlingsregelen gir rom for, forklarer Olsen.

Flere ganger understreker Olsen at det
ikke er noen krise i økonomien, men alle
som kjenner transportbransjen vet at
lønnsomhetsgraden i lastebilnæringen er
lavere enn i mange andre bransjer.
– Samtidig er det en tradisjonell oppfattelse at det å være lastebilsjåfør er et
lavtlønnssyrke – uten at det nødvendigvis stemmer, sier Olav Hermansen i
NLF Arbeidsgiver.
Han mener langtransporttariﬀen som
er nedfelt i Godsoverenstemmelsen er et
problem man må se på fremover.
– Problemet er at det blir dyrere å
lønne langtransportsjåfører som er omfattet av langtransporttariﬀen enn sjåfører som ikke er det, sier Hermansen.

Permittering er midlertidig

PROFESJONALITET: - Oppmøtet vitner om en bransje som

blir mer og mer profesjonell, og hvor lastebileierne i
større grad ser på seg selv som bedriftsledere, sier Per
Madsen i NLF. Foto: Stein Inge Stølen

Fra talerstolen ble det snakket om myndighetskrav ved en internkontroll, viktige temaer rundt tillitsvalgte ble tatt
opp og i debatten ble det tydelig belyst
hvordan tariﬀavtale vil være en fordel for
de ﬂeste transportselskaper. Samtidig

DIESELPUMPE

ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox

FULLT: Aldri har det vært større interesse rundt NLFs tariff- og arbeidsgiverkonferanse. Totalt var det 100 deltakere

på årets konferanse, mot 82 for ett år siden. Foto: Stein Inge Stølen

forklarte NLF-Advokat, Robert Aksnes, om permitteringer som ofte kan
være aktuelt rundt lønnsforhandlinger.
– Klare avtaler og skriftlig dokumentasjon er essensielt. Samtidig er det viktig å være klar over at en permittering
er midlertidig og at arbeidsforholdet
består. Husk også på varslingsplikten.
Den er normalt på 14 dager, samtidig
som man har ti dagers lønnsplikt, sa
Aksnes.

Ryddige arbeidsforhold
Konferansen viser tydelig at bransjen er
i ferd med å legge cowboy-kulturen bak
seg, og at mange i større grad ser på det
å kjøre lastebil mer som en jobb enn som
å forfølge en guttedrøm.
– De ansatte er langt mer bevisst på
sine rettigheter og plikter enn de var før,
og mange ønsker også få få et mer formalisert arbeidsliv. Det er helt åpenbart
at profesjonaliteten overtar, sier Madsen.
Han mener en tariﬀavtale i første rekke handler om ryddige arbeidsforhold
som danner et system for samspillet
mellom bedriftsledelsen og de tillitsvalgte i bedriften.

– Mer profesjonalitet
– En god dialog basert på gjensidig
tillit mellom partene er et viktig
utgangspunkt i arbeidet med å etablere en tariﬀavtale. Selve etableringen
er altså ikke noen lønnsforhandling,
det handler mer om å sette det man
har i bedriften inn i et ordnet system
hvor man tar hensyn til både den
sentrale og lokale avtalen, forteller
Madsen.
Han understreker at gjensidig utveksling av informasjon er en forutsetning for at man skal lykkes med en
tariﬀavtale.
Han oppsummerer de to dagene på
Gardermoen med at man ser en stadig
mer profesjonalisert bransje på arbeidsgiversiden.
– På en konferanse som dette er det
også viktig å synliggjøre hvilke tjenester og oppgaver NLF Arbeidsgiver yter
sine medlemmer og selvsagt også å
beskrive prosessene rundt de sentrale
lønnsforhandlingene. Det er tross alt
de som danner nivået for blant annet
lønnsbetingelsene i næringen, sier
Madsen.

• Pumpe med personlig kode
• Inntil 2000 brukere
• Full kontroll på dieselforbruket

SIKKER LAGRING
OG TRANSPORT

Tlf. 92 41 98 00 | www.veratank.no
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SAMFERDSELSMINISTEREN DELTAR: Ketil
Solvik-Olsen åpner messen den 9. juni. Foto:
Samferdselsdepartementet / Tor Midtbø

TRANSPORT 2016
NESTEN FULLBOOKET
Allerede tre måneder før messen på Lillestrøm åpner er hele
80 prosent av arealet fylt av utstillere. Forrige gang messen
ble arrangert på Norges Varemesse kom det 18 500 besøkende. I år tegner det til å bli enda ﬂere.

EN PUBLIKUMSMAGNET: Det er ikke bare bransjefolk som

tar turen på Transportmessen. Både store og små med
motorinteresse får glede av innholdet. Foto: Kristian
Tjessem / Norges Varemesse

Tekst: STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

Bredde og antall utstillere er det som gjør
Transportmessen på Lillestrøm unik – og
den tiltrekker seg interesserte fra både
privat og oﬀentlig sektor. Med andre ord
er dette en viktig og spennende møteplass
for alle som har transport som en del av
sin arbeidshverdag – eller som hobby.

Samferdselsministeren deltar
Forrige Transport hadde over 18 500 besøkende og 262 utstillere. Historisk sett
har messen tiltrukket seg små og store
aktører fra hele transportbransjen; alt fra
lastebiler til busser og varebiler. Det har
Ketil Solvik-Olsen sans for. Samferdselsministeren åpner messen og tar sikte på å
prate med ﬂere av aktørene under besøket
sitt den 9. juni.
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Viser muskler
I 2016 har messen fått nye utstillere på
plass, som eksempelvis Euromaskin AS.
Samtidig er klassikere som Hellanor,
Truck-Line AS og HMF, Contintal/
Dekkmann, Harald A. Møller, Palﬁnger
Norge, Arka og Egil Vernes AS beholdt, i
tillegg til tunge aktører som Volvo og
Scania.
– Transport på Lillestrøm er selve
hovedmessen for transport i Norge. Alle
de største aktørene er til stede, og mangfoldet av leverandører, lastebiler, påbyggere og importører er meget stort,
forteller Arne Strand i Truck-Line AS.
Han utvider sin stand med 30 prosent i
år og stiller med samtlige ansatte for å
møte etterspørselen fra besøkende.

NORGES STØRSTE MØTEPLASS: Varemessen på Lillestrøm

har blitt en viktig arena med et høyt antall besøkende hvert
år. Foto: Norges Varemesse

Andreas Ljones, prosjektleder for
Transport 2016, er fornøyd med at både
store og små aktører satser sterkt på messen.
– Transport viser muskler når det gjelder mangfold og bredde. Det er gledelig
med såpass stor forhåndspåmelding, og
vi regner med fullt hus, sier han.

FÅ DIN
GRATISBILLETT
NÅ

LES MER OG FÅ DIN GRATISBILLETT PÅ MESSE.NO/TRANSPORT
ARRANGØRER:

SAMARBEIDSPARTNER:

POSITIVT: - Arbeidstilsynet var positivt overrasket når vi kunne vise til en elektronisk løsning for HMS og avviksregistrering, sier Vebjørn Kristiansen som er eier og daglig leder av

V. Kristiansen Transport AS. Foto: Jan Harry Svendsen

KMV FORENKLER HVERDAGEN
Det gjelder å ha papirene i
orden når Arbeidstilsynet
banker på døren. Takket være
KMV var det nettopp det
V. Kristiansen Transport AS
hadde.
Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

– Tidligere hadde vi HMS i papirform.
Det fungerte, men ulempen var at det ikke
oppdaterte seg, forteller daglig leder
Vebjørn Kristiansen for V. Kristiansen
Transport AS, som er tilknyttet Transportsentralen Lillestrøm.
Han mener innføringen av KMV i bedriften har gjort hverdagen enklere både
for ham som bedriftsleder og for sjåførene.

Høyere kvalitet
– For sjåførene har tilgangen til dokumentene blitt mye lettere når de er ute på veien,
forteller Kristiansen.
Han trekker spesielt frem avviksmeldinger som ligger i KMV.
– Tidligere måtte sjåførene fylle ut
avviksskjemaer manuelt. Nå gjøres det
elektronisk i KMV. Det er raskere, enklere og sikrer høyere kvalitet på det vi gjør
36
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– ikke minst fordi avvikene blir lettere å
følge opp, forklarer Kristiansen.
Han mener at den elektroniske avvikshåndteringen også gjør det lettere å foreta
risikoanalyser, samtidig som kommunikasjonen mellom sjåførene og ledelsen har
blitt mye bedre etter at KMV ble innført
som et verktøy i bedriften.

Ingen anmerkninger
– Tidligere i år hadde vi Arbeidstilsynet på
besøk, og i retur ﬁkk vi en kontrollrapport helt uten anmerkninger. Om vi
hadde drevet på gamlemåten hadde ikke
dette gått like knirkefritt, sier Kristiansen.
Han forteller at tilsynet var spesielt
interesserte i avviks- og risikoanalysen som
ligger i KMV.
– De var helt klart positivt overrasket da
vi kunne vise til en elektronisk løsning for
HMS som også inneholdt avviksmeldinger, og de fokuserte på at det var lettere for
sjåføren og føre avvik på denne måten enn
om man skulle brukt de gamle skjemaene.
For oss er det også blitt lettere å håndtere
avvikene når det nå har blitt elektronisk,
sier Kristiansen.

Gode varslingssystemer
Han mener et viktig konkurransefortrinn
fremover blir kvalitet og ikke bare pris.
– Om vi skal klare å overleve er vi helt
avhengige av å satse på kvalitet, og da blir

systemer som blant annet KMV viktige for
å få dette til. En av grunnen er at det fører
til at holdningen blant sjåførene
bedres. Sikkerheten øker også. Tidligere
hadde vi alle sjåfører, og deres pårørende,
ført opp i en perm. Da måtte vi være på
kontoret for å få tilgang, med KMV
ligger dette digitalt på telefonen min –
eller på en datamaskin. Alt jeg trenger å
gjøre er å logge meg inn, sier Kristiansen.
Han roser samtidig varslingssystemene
som ligger inne i KMV.
Vi kan legge inn alle bilene, sjåførene og
sertiﬁkatene i systemet og opprette varslinger. På den måten får vi automatisk opp
varslinger når en bil må på kontroll eller
når et sertiﬁkat må fornyes. Da slipper vi
overraskelser og får en mer forutsigbar
drift, avslutter Kristiansen.

FAKTA: KMV
KMV (Kvalitet og miljø på vei) er et internettbasert
kvalitets- miljø- og HMS system. Systemet tar
utgangspunkt i ISO-standardene 9001 (kvalitet),
14001 (miljø) og 39001 (traﬁkksikkerhet), men er
ikke like omfattende. Systemet gir bla. a. beskjed
når førerkort, sjåførkort og andre beviser må
fornyes og når biler og hengere må inn til kontroll.
KMV inneholder også informasjon vedrørende
ansettelse, oppsigelse, sykdom, o.l. KMV gir et
godt grunnlag for ISO-sertiﬁsering.

SOSIAL DUMPING I EU
EU-kommisjonen har
offentliggjort førsteutkastet til et nytt
rammeverk for sosiale
rettigheter i Europa.
Utkastet som nå ligger
til høring vil omfatte
veitransporten og blir
et viktig ledd i kampen
mot sosial dumping.
NLA-LEDELSEN: Erik Østergaard fra DTL, Richard Gegö i SÅ, Søren Hylstrup Larsen og

administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo. Foto: Arkiv

Tekst: STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

I utkastet anerkjenner EU-kommisjonen at forholdene i transportbransjen
er spesielt utfordrende, siden dette er
en bransje som i sin natur har høy
mobilitet og en arbeidsmasse som
hyppig forﬂyttes over landegrensene.

Sosiale kjøreregler
NLFs representanter i Brussel, NLA
(Nordic Logistics Association), ser
både utfordringer og fordeler ved det
nye forslaget.
– Vi ønsker dette initiativet velkommen, sier Søren Hylstrup Larsen,
administrerende direktør i NLA. –
Utkastet understreker at all transportvirksomhet i Europa er underlagt sosiale kjøreregler. Vi ser at noen
transportører har ignorert disse reglene. Det er et viktig signal at EU-kommisjonen fremhever de sosiale rettighetene for vegtransportarbeidere som
jobber utenfor opphavslandet, sier
Larsen.

Positivt for bransjen
– Dette er et initiativ vi har ventet lenge på. Sosial dumping har lenge vært
et problem, og at det nå adresseres er
positivt for å sikre bedre arbeidsforhold for de dårligst betalte i bransjen.
Det varslede fokuset fra EU-kommisjonen understreker at forholdene i
bransjen er utfordrende og at denne
bransjen, som alle andre bransjer, er
underlagt regler som sikrer visse sosiale rettigheter. Ut i fra et konkurransesynspunkt er arbeidet også viktig,
fordi et vedtak som dette vil være med
på å utjevne konkurransen og sikre at
lønn og sosiale goder ikke blir et konkurransevridende element, sier Geir
A. Mo i NLF.

Må spesialtilpasses
Samtidig inneholder utkastet noen
punkter som kan gi de nordiske medlemsstatene hodebry, spesielt når det
gjelder hvilket nivå en eventuell internasjonal minstelønn bør ligge på.
– En direkte implementering av disse reglene i transportbransjen vil være
veldig komplisert, sier NLA-direktø-

ren. – Det er derfor viktig at det legges
ned et arbeid for å tilpasse regelverket
til næringens særskilte forhold, innenfor rammene til det nye vegtransportinitiativet i EU.

Hele oppdragsgiverkjeden
Det er spesielt ett moment i utkastet
som er av særlig stor interesse: Det foreslås å ta grep for å sikre at arbeidstakere
som utøver sitt yrke i et annet land,
mottar en lønn som reﬂekterer gjennomsnittslønnen i det landet hvor oppdraget utføres, og ikke bare minstelønnsnivået. Dette skal også gjelde hele
oppdragsgiverkjeden. Midlertidige
arbeidstakere blir også omfattet av initiativet og det foreslås å styrke rettighetene til de som beﬁnner seg i et oppdrag utenlands i mer enn 24 måneder.
– NLA ønsker også videre diskusjoner rundt sosiale kjøreregler velkommen. Det er veldig tydelig at mangel
på tydelige rammer har ført til utnyttelse av arbeidskraften og sosial dumping i Europa de siste årene. Et felles
EU-regelverk vil bidra til å bekjempe
denne praksisen, avslutter Larsen.
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FRA RISIKOGRUPPE TIL GOD HELSE
Tall fra SSB viser at yrkes–
sjåfører har en vesentlig
høyere dødelighet enn
gjennomsnittet. Med hjelp
fra ekspertene skal NLF nå
prøve å snu denne trenden.
Tekst STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

Et liv bak rattet er et krevende liv. Tunge
løft, lange strekk i førersetet, høyt ansvarsnivå, stress og ugunstige arbeidstider bidrar til å tære på helsen til yrkessjåføren. En SSB-rapport som tar for seg
dødelighetsraten i forskjellige yrker bekrefter dette: Veitraﬁkkarbeidere, deriblant hovedsakelig vare- og lastebilsjåfører, men også buss- og drosjesjåfører, har
35 prosent høyere dødelighet enn gjennomsnittet.

Mister et år av livet
Og det hjelper ikke å pensjonere seg heller, hvis en skal tro SSB. For som de selv
skriver i rapporten: «Også som pensjonist
hadde denne yrkesklassen en høyere dødelighet enn gjennomsnittet. I hele perioden mellom 1980 og 2000 var forventet
levealder som 67-åring om lag ett år lavere enn gjennomsnittet.»
Med andre ord: Sjåføryrket er en livsstil som bokstavelig talt følger deg helt

HJELPER DEG I GANG: Harriet

Hestad i AktiMed vil bidra til
å redusere dødeligheten og gi
lastebilsjåfører økt
livskvalitet. Foto: AktiMed
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til graven. Men det trenger nødvendigvis ikke å være slik.

Permanente endringer må til
Det ﬁnnes nemlig løsninger som reduserer dødelighetsrisikoen betraktelig. Her
snakker vi riktignok ikke om en «quick
ﬁx», men om permanent å endre skadelige levevaner og danne sunne og positive helsemønstre. «Dette høres slitsomt
ut», tenker du kanskje. Men hva er verst
– å bli utsatt for de mange livsstilsproblemene sjåføryrket drar med seg, og i verste
fall slite med sykefravær og uførhet, eller
å ta tyren ved hornene og styrke kroppen
fra innsiden og ut?
Og det er her vi kommer inn. NLF har
satt seg som mål å bedre allmennhelsen
til dere som lever ute på veien. Og vi har
en smart måte å gjøre det på.

Skreddersydd for lastebilsjåfører
Vår samarbeidspartner AktiMed består
av en rekke eksperter som hjelper folk i
gang med trening, bidrar til livsstilsendringer og vektreduksjon. Hvis du
ønsker hjelp til å styrke helsen kan AktiMed lage et skreddersydd program
hvor en personlig trener følger deg opp
på nett og over telefon over tre måneder.
Alt blir tilpasset ditt behov og ønske og
du vil også få medisinsk oppfølging slik
at du har full oversikt over allmenntilstanden din.
Med disse verktøyene på plass begynner den lange veien mot målet – å snu
dødelighetstrenden og gjøre sjåføryrket
sunnere.

– Vi har lang erfaring i å drive med denne
typen oppfølging og har meget gode resultater å vise til, sier Harriet Hestad fra AktiMed.
Nå vil Harriet og resten av trenerne i
AktiMed lage et eget treningsopplegg
for lastebilsjåfører. I utgangspunktet blir
det åpnet opp for 100 deltakere.
– Vi tror det blir rift om disse plassene,
sier hun.

Kom i gang-grupper
Dersom du ønsker en fast treningsdag og vil
trene sammen med andre i samme situasjon, så
blir det etablert «kom i gang»-treningsgrupper
for lastebilsjåfører i Oslo, Bergen, Trondheim og
Stavanger. Vi tror at aktivitet i friluft er spesielt
bra og det er også lettere å fortsette på egen
hånd når oppstartsperioden er over.
Mer generell info om treningstilbudene og
«Kom i gang»-tilbudene ﬁnner du på www.aktimedtrening.no eller ved å kontakte Harriet på
harriet@aktimed.no

Transportbransjens
Bedriftshelsetjeneste (BHT)
I tillegg til «Kom i gang»-tilbudet har NLF i samarbeid med Transportkompetanse og AktiMed
startet et samarbeidsprosjekt med en egen
skreddersydd bedriftshelsetjeneste for transportnæringen, kalt «Transportbransjens BHT».
Gjennom denne tilpassede avtalen vil bedriftene
få tilgang til system som er spesialtilpasset
bransjen og bistand fra fagpersoner som kjenner
utfordringene til yrket og risikobildet relatert til
helseplager. Her vil det fokuseres på tiltak som
vi vet virker for å holde oss friskere, tryggere og
mer motivert.

Foto: Morten Borgestad

VI SØKER DEG SOM ALDRI SLUTTER Å LETE
Jakten på investeringer i smarte energitiltak, som både kutter kostnader og øker konkurransekraften, er ingen enkel oppgave. Derfor kan det noen ganger være ﬁnt å få hjelp.
Enova har alltid vært opptatt av å gi støtte til energi- og klimatiltak. Nå retter vi søkelyset
mot energiledelse i transportsektoren, og ønsker å komme i kontakt med virksomheter som
vil kartlegge sine muligheter og skape livskraftig forandring.
Bli med og sett fart på grønn transport. Ta kontakt med våre rådgivere på telefon 95 29 80 00,
eller les mer på enova.no.

– BRUK
SERVICEAVTALENE
Alle bilmerker har avtaler
dersom du får stopp langs
veien, likevel bruker mange
lastebilsjåfører forsikringen.
IF advarer mot dyrere
premier.
Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

På vei opp fjellet går instrumentene
amok og varsellampene blinker om
kapp. Motvillig stopper du i veikanten
bare for å innse at lasten blir kraftig
forsinket. Så ringer du forsikringsselskapet.

Egen knapp
– Vi tror det er viktig at bedriftseierne er
tydeligere overfor sjåførene om at bilene
har serviceavtaler og at man bør

FULL STOPP: Alle de store merkene har egne serviceavtaler som man kan bruke om man får stopp langs veien. IF anbefaler

at man bruker disse avtalene fremfor forsikringen for på den måten å redusere forsikringspremien. Foto: Volvo

bruke disse ved teknisk feil, sier Olav
Viken i IF Skadeforsikring.
For de ﬂeste store lastebilimportørene
har denne typen av avtaler. Volvo har til
og med en egen knapp på dashbordet
man kan trykke på om man trenger assistanse langs veien. Da rykker Volvo
Action Service ut for å bistå.
Selvsagt er hverken Scania eller Mercedes-Benz noe dårligere. Også de har
denne typen av programmer for sine
kunder.

Registreres på statistikken
– Vi er selvsagt klar over at mange av
våre kunder har redning i forsikringspakken, men vårt råd er å vente med å
bruke forsikringen til man eventuelt er
innblandet i en utforkjøring eller i en
ulykke, og bruke serviceavtalene ellers.
Grunnen til det er at selskapene ikke
skiller på skader eller stopp grunnet

teknisk feil. Alt registreres og kommer
dermed også på skadestatistikken.
– Når vi beregner forsikringspremier
legger vi antall skader til grunn, og skadefrekvensen er med på å bestemme
premiene. Har man få skader betaler
man mindre enn en som har mange, forklarer Viken.

Høyere premie
Han understreker at en assistanse i forbindelse med et havari eller en teknisk
feil vektes lavere enn en kaskoskade, men
ser at de likevel er med på å øke premien
om man har mange assistanser i løpet av
året.
– Vårt klare råd er å bruke serviceavtalene som bilprodusentene har. Her
bør bedriftslederne i de ulike transportbedriftene sette seg inn i dekningen disse avtalene gir og informere sjåførene,
sier Viken.

Omfattende assistanseprogram

VAREBILER: Mange produsenter av

varebiler har også serviceavtaler på lik
linje med de større bilene.
Foto: Mercedes-Benz
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Mercedes-Benz har 1800 service-sentre i Europa. Volvo har 1100 og Scania har
også en rekke servicepunkter. Felles for alle tre merkene er at de har omfattende
programmer som skal hjelpe sjåfører om det oppstår problemer med bilene.
Hver dag, hele året, sitter det operatører klare til å hjelpe om bilen skulle stoppe.
Med tilgang på bilens diagnosesystemer kan produsentene sende ut servicebil med
riktige deler og med riktig verktøy. Målet er å få deg raskt tilbake på veien.
Ifølge Mercedes-Benz kan rundt 80 prosent av alle stopp langs veien repareres
på stedet.

TRER
TIL SIDE

Etter åtte år som forbundsleder trer Per Madsen til side
ved årsmøtet i Alta i juni. Få
har hatt større innvirkning på
norsk godstransport de
senere årene enn han.
Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

Per Madsen kom inn i forbundsstyret
etter at han ble oppfordret til å stille til
valg som styremedlem ved landsmøtet i
Sarpsborg i 2006. To år etter, under
landsmøtet i Tromsø i 2008, trakk den
sittende lederen seg.
– Etter mange oppfordringer stilte jeg
til valg og ble valgt enstemmig, forteller
Madsen

ENGASJERT: En alltid
engasjert Per Madsen
trer til side etter å ha
sittet som forbundsleder i NLF siden 2008.
Foto: Jan Harry
Svendsen

Relevant organisasjon
Per Madsen kan se tilbake på en lang karriere som forbundsleder når han nå trer til
side ved årsmøtet i Alta i juni. Den viktigste saken han har jobbet med er ifølge
han selv strategiprosjektet «Veien Videre».
– En omfattende prosess i organisasjonen kulminerte på landsmøtet i Trysil i
2012. Det hele munnet ut i en strategiog handlingsplan for NLF der målet var
å sørge for at NLFs standpunkter blir mer
synlig og samtidig øke fokuset på et tydeligere næringspolitisk arbeid basert på
dette, sier Madsen.

Mange utfordringer
Selv om Per Madsen nå trer til side for å
gi plass til nestleder, Tore Velten, har
Madsen fortsatt blikket rettet fremover.

Han mener bransjen også i fremtiden
vil stå overfor store utfordringer.
– Hovedutfordringen er at medlemsbedriftene må klare å tilpasse seg en ny
og krevende hverdag der de skal drive industriell produksjon med transportmateriell som driftsmidler i et marked som blir
mer og mer preget av internasjonalisering.

Må stå på videre
Han tror dette vil sette store krav til kompetansen fremover.
– Det er viktig at kompetansen til lederne i bransjen styrkes for å sikre at bedriftene drives med gode resultater fremover.
Samtidig er det avgjørende at også samfunnet støtter opp om den nytten som
godstransporten utgjør, sier Madsen.
– Jeg er stolt over å ha vært med på å
utvikle NLF til å bli en tydelig og relevant organisasjon for godstransporten.
Fortsatt er det mye arbeid å gjøre, ikke
minst siden godstransport på vei vil øke
kraftig i årene som kommer. For det nye
forbundsstyret er det viktig å fortsette
moderniseringen og fornyelsen av forbundet og jeg håper hele organisasjonen stiller seg bak dette viktige arbeidet, sier
avtroppende forbundsleder Per Madsen.
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Nye ansvarsregler ved transport:

ANGÅR DET MEG?
Med snorrette og brede veier, pent vær og ingen traﬁkk på
veien hadde vi kanskje ikke behøvd ansvarsregler i transport.
Men slik er jo sjelden virkeligheten. Derfor angår den nye
utgaven av Nordisk Speditørforbunds Alminnelige
Bestemmelser – NSAB 2015 – også deg.
Tekst: OLAV G. HERMANSEN – NLF

Hva i all verden harr jeg med speditørbestemmelser å gjøre,
e, spør du deg kanskje? – Jeg er lastebileier,
leier, ikke speditør.
Men lastebileier kan også tre inn i speditørrollen overfor vareeier
eeier dersom dette er
avtalt. Dessuten gjelder
elder NSAB 2015
også i forholdet mellom
om speditør og lastebileier. Innholdsmessig
essig snakker vi om
et regelverk som deﬁnerer
eﬁnerer ansvar ved
forsinkelser, skade ogg tap av gods, feilforsendelser, feilmerkingg og andre beklagelige, men like fullt forekommende
orekommende hendelser.

RISIKO: Om ulykken er ute kan lastebileieren risikere å betale for den fulle
fakturaverdien til lasten dersom sjåføren
har utvist grov uaksomhet.
(Foto: Colorbox)
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– Ja, men står ikke alt dette i lov om
veifraktavtaler, innvender du? Svaret er
delvis ja. Men NSAB-reglene favner
på viktige områder videre enn
denne loven. Og den har i
mangt blitt en bransjestandard i nordiske
land. Det har også
norsk høyesterett slått
fast.

Hvem har ansvaret for hva?
En tidligere sjef av meg sa fra tid til annen: «Det selvsagte er ikke alltid så selvsagt». Dette utsagnet gjelder også for en
rekke vareeiere når det gjelder forståelsen
av hva som er deres forpliktelser. I § 16 i
NSAB 2015 er det en oppregning av hvilke mangler fra vareeiers side som ikke
kan lastes transportør. Nå vil nok ﬂere
innen vår bransje hevde at det er «kjøttvekta» som rår og at store kunder får sin
vilje uansett. Jeg våger like fullt den påstand at dersom en vareeier i klartekst få
får
opplyst om sine forpliktelser, for eksem
eksempel via § 16 i NSAB 2015, har han
en dårlig sak hvis han ikke ved
neste korsvei følger opp dis
disse enten det gjelde
gjelder
klargjøring, merking av godset
godse
eller andre
forhold.

Den som står i et direkte avtalemessigforhold til en vareeier er i NSAB 2015 en
kontraherende transportør. I denne rollen
hefter du også for dine undertransportører. Om du derimot har avtalt at du utfører
samme tjenester i rollen som formidler
hefter du bare for egne og dine ansattes
forsømmelser. Disse rollene er nærmere
deﬁnert i regelverket.

Grov uaktsomhet – eller sløvhet?
Dersom du blir funnet ansvarlig for tap,
skade eller forsinkelse av gods under
transport er «normaltilfellet» at du betaler erstatning i forhold til godsets bruttovekt, ikke dets fakturaverdi. Hvis du
eller dine folk derimot har gjort dere skyldige i grov uaktsomhet kan du risikere å
måtte betale «for hele gildet» - det vil si for
godsets fulle fakturaverdi.
En nyhet i NSAB 2015 gjelder bevisbyrden for godsets verdi ved tap eller manko. Du kan nå ikke lenger uten videre
overta godset i slike tilfeller. Vareeier på
sin side må bevise at godset ikke lenger har
noen verdi.
Ved feilmerking og levering til feil mottaker avhenger ditt ansvar først og fremst
av om dette var hendelser innenfor din
kontroll.

Litt om andre nyheter, presiseringer
og «gamle kjenninger» i NSAB
2015
I NSAB 2015 har det blant annet kommet
til en ny bestemmelse om konﬁdensialitet
og informasjonssikkerhet. I vår tid da
stadig mer av kommunikasjonen mellom
partene går elektronisk – med det potensiale for «datakræsj» som ligger her – er

dette en viktig paragraf. Og det er en
bestemmelse du ikke ﬁnner i «gamle
regelverk» slik som for eksempel lov om
veifraktavtaler.
At en speditør – eller lastebileier – kan
holde tilbake godset når det gjelder omkostninger som påhviler dette kan sies å
være transportørens siste skanse når oppdragsgiver ikke er i stand til å betale.
Denne skansen ﬁnnes fremdeles – nå i
§ 14 av 2015-reglene.
Men du bør være klar over at dette er en
tilbakeholdsrett som gjelder på visse
betingelser.

NSAB: - Den nye utgaven av NSAB angår i aller høyeste

grad lastebileieren. Nettopp fordi den regulerer forholdet
mellom speditør og lastebileier, sier Olav G. Hermansen i
NLF. Foto: Stig Odenrud

En ny tilleggsbestemmelse i NSAB
2015 som nok snarere vareeiere enn
speditører og lastebileiere applauderer er
et utvidet ansvar for forsinkelser ved henting av godset. Den gode nyheten er at
dette ansvaret fremdeles er begrenset – til
fraktbeløpet.
Ansvar ved lagerhold kom inn i NSAB
2000 regelverket. Det er videreført i
NSAB 2015. En tommelﬁngerregel her

for de av våre medlemmer som driver lager
for kunder er at de enten må tegne en
dekkende forsikring selv – eller sørge for
at deres kunder gjør det.

Frister og formaliteter – viktigere
enn du tror
Reklamasjonsfrister må overholdes. I
følge NSAB 2015 skal vareeier eller oppdragsgiver reklamere på skader eller manko som ikke var synlige ved mottakelsene
av godet senest syv kalenderdager fra
leveringsdato. Reklamasjon som angår
annet enn skade, manko eller tap av gods
må skje innen 14 dager etter at oppdragsgiveren ﬁkk kjennskap til dette.
Når det ellers gjelder foreldelse av krav
styres dette i Norge av Foreldelsesloven
fra 1979. Våre nordiske naboer Sverige,
Danmark og Finland har her en egen foreldelsesparagraf i «sin» NSAB som vi ikke
har.
En annen formalitet det kan være verdt
å merke seg er at uløste tvister nå forutsettes ført for oﬀentlig domstol, og ikke
for en voldgiftsrett slik normen var i tidligere utgaver av NSAB

Vil du vite mer om NSAB 2015?
I Norge er NHO Logistikk og Transport og
NHO/Norsk Industri eierne av NSAB
2015-regelverket. For de som gjerne vil ha
en oppdatering om det nye regelverket
kjører blant annet NHO Logistikk og Transport kurs, både åpne og bedriftsinterne.
Mer informasjon ﬁnner du på http://nholt.
no/ under fanen «Bransje/juridisk».
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PRØVEKJØRT:

Volvo FL 280 4x4

BARSKERE
Volvo FL er minstemann blant Volvos profesjonelle
kjøretøyer. Med ﬁrehjulsdrift blir den enda mer anvendelig
– uten at det går utover lekenheten.
Tekst og foto: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

Volvos FMX-serie av lastebiler er så barske som det er mulig å få dem. Minstemann blant Volvos lastebiler – FL – er
knapt så tøﬀ. Men blir FL en slags FMXlight når man øker markfrigangen og gir
den drift på alle aksler?

12 til 16 tonn
Med en totalvekt på mellom 12 og 16
tonn er FL-bilen for de lettere transportoppdragene. Perfekt til lokaldistribusjon eller kommunal drift med sine kompakte ytre mål og sin lettkjørthet. Hytta
kan leveres i tre ulike versjoner og mellom chassisvangene er en sekssylindret
7,7 liters motor med 250 eller 280 hestekrefter montert. Nytt er det at motoren
nå også har muligheten til å drive forakselen når ekstra fremkommelighet er
påkrevet.

Ekstra vindu
Jeg krabber opp i hytta og møter et oversiktlig førermiljø. To rader med knapper
styrer de ﬂeste funksjonene og betjeningen er enkel. Dette er ikke stedet for
overdådig luksus. Her er det funksjonelle i fokus.
Jeg lener meg tilbake i setene med integrerte belter. De mange justeringsmulighetene gjør det enkelt å ﬁnne en
komfortabel kjørestilling – samtidig som
komforten er god. Raskt får hytta en
komfortabel temperatur. Oversiktligheten rundt bilen er god. Ikke minst fordi FL har et ekstra sidevindu lavt montert i døren på høyre side.

Bedre bakkeklaring
Markfrigangen er økt med rett over seks
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centimeter foran og rundt 10 centimeter
bak på FL 4x4. Dermed øker angrepsvinkelen, noe som igjen gjør bilen bedre
egnet til å løse litt tøﬀere oppgaver enn
en standard FL. Bilen ﬁnnes i to versjoner. En med permanent ﬁrehjulsdrift, og
en hvor forakselen er frittløpende til man
kobler den inn ved hjelp av en knapp på
dashbordet. Vi kjørte sistnevnte, og den
hadde også lavserie og sperrer. På den
måten blir FL 4x4 en slags FMX-light.
For elverk med kronglete anleggsveier,
eller for entreprenøren som ikke trenger
å ﬂytte de tyngste børene på ulendte
skogsveier, er bilen nærmest perfekt.

Stiv
Ute på veien har den likevel enkelte svakheter. Firehjulsdriften øker snudiameteren noe sammenliknet med en ordinær
FL – og med 2000 omdreininger i
minuttet ved 80 kilometer i timen er det
lett å begynne å lete etter det giret som
ikke er der...
Noe vindsus er det også, samtidig som
bilen er stiv.
Gledelig er den smidige girkassen.
Med sine seks trinn, og den korte girspaken svupper girene på plass uten de
store anstrengelsene. Klutsjen er lett å
dosere – og vel oppe i fart gjør motorens
1050 Nm sitt til at du ikke trenger å gire
alt for mye.
Dermed blir FL 4x4 et slags kinderegg.
Med den innkoblingsbare forakselen som
vår bil var utstyrt med er en praktisk
distribusjonsbil bare ett knappetrykk
unna å bli en langt barskere doning som
takler veier litt utenom de vanlige. For
mange er det velkomment.

KOMFORTABELT: Førersetet, med integrerte belter, byr på

et vell av justeringsmuligheter.

HØYERE: Markfrigangen er økt og dermed blir
bilen bedre egnet for ulendt terreng. Vår bil har
innkoblingsbar foraksel – men en utgave med
permanent ﬁrehjulsdrift kan også leveres.

FAKTA: VOLVO FL 280 4x4
MOTOR: Sekssylindret rekkemotor
(D8K). 7,7 liter.
YTELSE: 280 hk v. 2100 o/min.
1050 Nm v. 950- 1700 o.min.
PLAN: Med plan og kran er dette en typisk utstyrt bil for

KNAPPER: To rader med knapper gjør betjeningen enkel.

elverk og for entreprenører som trenger en lettkjørt bil med
god fremkommelighet.

Legg merke til USB og AUX-tilkoblingene under radioen.
Dessverre har ikke bilen DAB+.

ØKONOMITURTALL: 1000 – 1700 o.min
DRIVVERK: Innsjaltbar (testbil) eller
permanent ﬁrehjulsdrift. Manuell
6-trinns girkasse. Lavserie og sperrer
på for- og bakaksel. Allison automatkasse kan leveres.
TOTALVEKT: 12-16 tonn
MAKS VOGNTOGVEKT: 25 tonn

MANUELL: Girkassen er lettsjaltet og presis. En
automatkasse fra Allison kan også leveres

INGEN LUKSUS: Førermiljøet er oversiktlig, men den store

BREMSER: Skiver foran og bak. ABS.

luksusfølelsen uteblir.
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MERCEDES VITO V119 4MATIC
MOTOR: Firesylindret rekkemotor. 2,1 liter. Turbo.
YTELSE: 190 hk v. 3800 o/min. 440 Nm v.
1400-2400 o.min.
DRIVVERK: Permanent ﬁrehjulsdrift.
Automatisk 7-trinns girkasse.

S-KLASSE: Rattet er hentet fra C-klasse og linjen over

instrumentene kommer fra S-klasse. Det er passende
– for få varebiler byr på mer kjørekomfort

FORBRUK (L/MIL): 0,74 (by), 0,59 (land),
0,65 (blandet)
UTSLIPP: 171 g/km
EGENVEKT: 1980 kg
MAKS LASTEVOLUM (m3): 3,6
BREMSER: Skiver foran og bak. ABS. ESP.
PRIS: 464.318,- (552.655,- testbil)

DIGERT: To skyvedører er på plass på testbilen. Skyvedøren på venstre side er ekstrautstyr. Varerommet svelger
3,6
3,66 m3 i denne
den
enne
ne lange
lange uutgaven
tggaven av bilen.

OVERSIKTLIG: Instrumentene er lettleste og oversiktlige.

Det store informasjonsdisplayet mellom speedometer og
turteller
u e e eer sstandard
a daa d på
p Vitoo med
ed automatgir.
au o a g
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PRØVEKJØRT:

Mercedes Vito V119-4Matic A2

INGEN OVERRASKELSER: Designmessig er

det få overraskelser fra Mercedes, men de
praktiske løsningene er gode – blant annet
er ryggekameraet beskyttet mot smuss.

Kjørestillingen minner langt på vei om den du ﬁnner
i en personbil, mens ﬁrehjulsdriften sørger for at de 190 hestekreftene overføres sikkert til veibanen. Mercedes Vito er
varebil i særklasse.
Tekst og foto: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no
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Snøen laver ned. Den er tung, klebrig og
gjør veiene glatte og forræderske. Personlig
kunne jeg ikke brydd meg mindre. I hårnålsvingene opp mot Storefjell fra Gol
spiller snølaget på veien mindre rolle. Grepet og stabiliteten er perfekt – og med 190
hestekrefter er det også godt med skyv ut
av hårnålene.

Lite støy
Skinnrattet, som mer eller mindre kommer uforandret fra Mercedes C-klasse, er
godt å holde i. Førersetet er komfortabelt
og linjen på toppen av instrumentpanelet
er den samme som du ﬁnner i Mercedes
toppmodell, S-klasse. Men jeg kjører hverken C-klasse eller S-klasse. Jeg kjører Vito.
En varebil.
Kanskje er det derfor jeg lar meg imponere av denne bilens egenskaper. For komfortopplevelsen er som i en personbil. Kjørestillingen er komfortabel, og med
elektrisk korsryggjustering er førersetet et
trivelig oppholdssted på lange reiser. Men
det kanskje aller viktigste er lydkomforten.
Bare under kraftig akselerasjon trenger
dieselmotorens karakteristiske lydbilde,
sammen med turboladerens hvin, gjennom
torpedoveggen. Ved vanlig kjøring er det
derimot stille. Hverken motorlyd, veistøy
eller vindstøy er sjenerende.

Krabber selv ned
Firehjulsdriften er permanent på Vito 4x4.
Ved vanlig kjøring overføres 55 prosent av
dreiemomentet til bakhjulene, mens 45
prosent sendes ned i asfalten via forhjulene.
Elektronikk overvåker selvsagt det hele, og
dersom et hjul begynner å spinne fordeles
kreftene til hjulene med best grep. Dermed
øker også kjørestabiliteten, samtidig som
fremkommeligheten på dårlig vei – eller på
snøføre – bedres. Lavserie og sperrer ﬁnner
du ikke, men Vito 4x4 har et system som
hjelper deg å krype ned de aller bratteste
bakkene. Hastigheten styrer du med samme spak som du justerer hastigheten på
konstantfartsholderen med. Etter det kan

du slippe pedalene og konsentrere deg om
å styre. Elektronikken tar seg av resten.

Kort, lang eller ekstra lang
Merceces Vito leveres i tre ulike varianter;
kort, lang og ekstra lang. Vi kjørte A2 –
eller lang utgave. På den er akselavstanden
3,2 meter og varerommet er 2831 millimeter langt, mens bredden mellom hjulhusene er 1270 millimeter. Mellom skyvedørene på hver side av bilen er det 1686
millimeter bredt. Bakluken på testbilen er
topphengslet, mens skyvedøren på venstre
side er ekstrautstyr.
Inne i bilen kan man velge mellom ulike
seteløsninger. To enkeltseter kan leveres,
eller man kan ha en benk på passasjersiden
slik det var i testbilen. Komfortsetet på
førerplassen er ekstrautstyr, og har høydejustering, justering av sitteputens vinkel
og elektrisk ﬁre-veis justering av korsryggstøtten. Samtidig kan rattet justeres i høyde og i lengde. Dermed blir komforten
svært god i Vito, og fra personbilene til
Mercedes kjenner vi igjen knappene, bryterne og den karakteristiske girvelgeren for
automatgiret.

Over en halv million
Den ﬁresylindrede turbodieselen med et
slagvolum på 2,1 liter oppfattes som spenstig og kraftfull – og det skulle da også
bare mangle. Ytelsen er 190 hestekrefter,
men viktigere er dreiemomentet på saftige
440 newtonmeter. Sammen med 7 trinns
automatgir gir det en drivlinje som blir
både eﬀektiv og svært komfortabel. Vi
målte forbruket til rett under 0,8 liter per
mil ved langkjøring med tom bil. Det er i
aller høyeste grad akseptabelt.
Blant varebilene skal du lete lenge etter
noen som byr på samme grad av luksuriøs
komfort som det Vito 4x4 gjør. Men gratis
er det ikke. Testbilen, som er svært velutstyrt, har en pris på 552 655 kroner inkludert MVA – mens bilen koster 464 318
kroner om man trekker bort utstyret på
testbilen.
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REGION 1
ØSTFOLD OG
OSLO/AKERSHUS

Avgiftssjokk og miljøproﬁl:

OSLO OG AKERSHUS GÅR I BRESJEN
NLF Oslo & Akershus med fylkesleder
Harry Nilsen i spissen har lenge forsøkt å
sette både avgiftsproblematikk og miljøspørsmål i høysetet. Gang på gang har
fylkesavdelingen kommet med innspill
overfor både forbundsstyret, media og politiske myndigheter.
- Det er veldig hyggelig å se at NLF og
Lastebil.no har viet økt oppmerksomhet
til disse sakene, sier Nilsen.

stadig ﬂere transportører merket at kostnadene har økt.
- Vi visste jo at det kun var spørsmål om
tid før ﬂere ville kjenne dette skikkelig på
kroppen, og vi føler at spørsmålet nå begynner å få moment, forteller Nilsen.
Han mener det ikke er noe grunnlag for
alle økningene som så hardt rammer
næringen. Privatbilen er en mye større
versting enn lastebilen, fremholder han.

Avgifter

Miljø

Lastebil.no har de siste dagene hatt ﬂere
artikler om det økende avgiftspresset i
samferdselssektoren. Til og begynne med
var det nesten bare NLF Oslo & Akershus
som laget støy rundt bomavgifter. Etter
hvert som bomstasjonene har blitt ﬂere har

Da det nye byrådet for miljø og samferdsel tok plass i Oslo rådhus, tok NLF Oslo
& Akershus initiativ til et møte. Det ble
et konstruktivt og godt møte, som senere
er fulgt opp av ﬂere møter.
- Vi hadde god dialog med Guri

Melbye fra Venstre da hun satt som
byråd, men vi mente det var viktig at også
Lan Marie N.Berg (MDG) ﬁkk tilgang
til all vår kunnskap om lastebil og miljø.
Resultatet var at forslaget til begrensning
av biltraﬁkk i Oslo ble vesentlig endret for
lastbilens del, sier Nilsen.
Nå ser NLF Oslo & Akershus og
Nilsen at NLF arrangerer et stort miljøseminar hvor blant annet det nye er byrådet invitert.
- Dette er ﬂott. Lastebilbransjen gjør
en avgjørende innsats i samfunnet og vi
er langt fra den største forurenseren. Får
vi enda ﬂere miljøvennlige lastebiler på
veien, samtidig som avgiftene holdes
nede, er mye gjort, avslutter en optimistisk Harry Nilsen.

ERIK GRAARUD
GJENVALGT I ØSTFOLD
NLF Østfolds mangeårige leder, Erik Graarud, ble gjenvalgt under
fylkesårsmøtet i mars
Tekst: J. KRISTIAN BJERKE jkb@lastebil.no

For øvrig ble møtet svært vellykket, selv
om man valgte å legge arrangementet til
Buskerud.
Holmsbu Spa hotell dannet rammen
for et vellykket fylkesårsmøtet i Østfold
2016. I tillegg til delegater, observatører
og gjester var også svært mange leverandører på plass.
I tillegg til selve årsmøtet var både
adm.direktør Øyvind Lund i Bastø
Fosen, seksjonsjef Arne Bjørklund i
Statens vegvesen og leder av havnestyret
i Moss, Gretha Kant, invitert til debatt.
- Vi er ikke fornøyd med dagens opplegg, tordnet Erik Graarud og diskusjonen var i gang.
Argumentene bølget frem og tilbake og
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alle var til slutt enig om at fergeforbindelsen ikke fungerer optimalt i dag. Fra 2017
er det imidlertid lovet at forholdene skal
bedre seg.
- Spørsmålet er om vi kan vente så
lenge, kommenterte Graarud.
Han konkluderte også med at NLF nok
bør rette mer av skytset mot SVV og ikke
kun mot Bastø Fosen.
Gretha Kant sukket litt oppgitt over at
ingen sentrale myndigheter ser ut til å
forstå problemene ved Norges største
fergesamband. Hun inviterte derfor NLF
til å stå sammen med Moss kommune i
kampen for å få en ny og bedre vei på
plass raskere enn hva det er lagt opp til i
dag.

DEBATT: Det var debatt om fergeforbindelsen mellom Moss
og Horten under landsmøtet til Oslo og Akershus. Fra
venstre: F.v Arne Bjørklund, seksjonssjef i SVV, Gretha
Kant, leder havnestyret i Moss og Øyvind Lund, adm.
direktør i Bastø Fosen. Foto: J. Kristian Bjerke

JUBILANTER: Tom Egeberg (f.v) med 40 års medlemskap, Lars Erik Skjønhaug med 25 års medlemskap og
Arne Bekkevold med 40 års medlemskap ble hedret.
Med på bildet er også nestleder i forbundsstyret, Tore
Velten. Foto: J. Kristion Bjerke

NLF Medlemsfordel
ved bilglasskade
VI YTER DET LILLE EKSTRA:
Støvsuger bilen • Pusser alle ruter innvendig/utvendig
Rengjør alle døråpninger • Henter og bringer din bil (person/varebil)
Nye vindusviskere ved ruteskift • Får en ﬂaske med ruterens
24/7 servicetelefon • Assistanse i utlandet på stedet uten kostnader
Skadeskjema ﬁnner du på våre nettsider:
www.hurtigruta.no

LAST NED VÅR APP
LA
–d
der ﬁnner du alle våre
avdelinger, samt annen
av
informasjon.
inf

HER REPARERER
VI LASTEBILER:
Drammen
Moss
Stavanger
Jessheim
Kristiansand
- Sørlandsparken
- Mjåvann
Trondheim S
Trondheim N
Lørenskog
Bergen - Minde
Ski

Haugesund
Fredrikstad
Bodø
Hamar
Ålesund
Tromsø
Larvik
Spjelkavik
Alnabru
Sarpsborg
Forus
Gjøvik

REGION 2
HEDMARK/OPPLAND

Haakenstad gjenvalgt
Odd Haakenstad ble gjenvalgt som regionleder i NLF Hedmark og Oppland under årsmøtet på Crown
Seaways i mars. Stein Hesthagen fortsetter som nestleder, mens Bjørn Ivar Gunhildgard
fra Valdres blir ny mann i forbundsstyret fra vår region. Tore Velten har hatt dette vervet de siste åtte
åra. Ta kontakt med styret hvis du har saker du vil ha tatt opp:
Regionleder Odd Haakenstad, Hadeland
Nestleder Stein Hesthagen, Hamarregionen
Kenneth Kneppen, Solør
Johannes Kjørlien, Valdres
Palmer Høgvoll, Gjøvik og Toten
Arild Olsbakk, Østerdal
Åge Widme, Gudbrandsdal
Tommy Engen, Odal

mobil 90 61 88 15
mobil 90 75 38 76
mobil 91 56 93 82
mobil 99 23 94 75
mobil 90 89 73 50
mobil 91 34 26 04
mobil 91 88 05 00
mobil 91 17 18 14

ALLE KAN LÆRE AV VALDRES!
Valdres Lastebileierforening
ble utnevnt til årets lastebileier
i Innlandet, under helgas regionårsmøte til Norges Lastebileier-Forbund.
Tekst og foto: GUTTORM TYSNES hedopp@lastebil.no

Valdres Lastebileierforening har blitt et
forbilde for alle andre lokalavdelinger i
NLF.
Lokalavdelingen i Valdres har markert
seg med svært gode resultater de siste åra!
I løpet av 10 år er medlemstallet mer enn
fordoblet. I 2006 hadde avdelingen 16
medlemmer. Nå er det 37 NLF-medlemmer i Valdres. Økningen skyldes godt
arbeid - ikke sammenslåing med andre
lokalavdelinger. Valdres er norgesmestere
i medlemsøkning!
I tillegg har NLF-erne i Valdres jobbet
godt med en rekke saker:
• Sterke meldinger om nye hovedveger østvest.
• Kom med ideen om ny trasé fra Fagernes
og vestover – og traseen ble valgt.
• Stiller ofte opp på folkemøter om veg i
Valdres.
• Sørger for at NLF får sendt inn høringssvar om reguleringsplaner og traﬁkksikkerhet i enkeltkommuner.
• Har tatt tak i traﬁkksikkerhetsprosjektet
«Venner på Veien» og var på tre barneskoler i fjor.
• Har tett kontakt med Statens vegvesen
for å forbedre vintervedlikeholdet.
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HEDERSPRIS: Bjørn Ivar Gunhildgard,

Ole Kr. Fjelltun og Svein Erik Aure har
alle vært sentrale i Valdres Lastebileierforeningen. De var til stede under
årsmøtet og mottok prisen.

• Arrangerer 2-dagers årsmøte med seminar. 60 % av medlemmene stiller!
• Og når NLF-direktøren på en dags varsel ber om et bedriftsbesøk, inviterer de
Geir A. Mo til skogs med en tømmerbil,
trommer sammen 5-6 medlemmer rundt
bålet og serverer pølse, kaﬀe og sjokoladekake.

Pris for 20. gang
Juryen sier at de sikkert kunne nevnt enda
mer – men Valdres Lastebileierforening
fortjener hederstittelen Årets Lastebileier.
Det er 20. gang prisen deles ut og første
gang en lokalavdeling får den. Tidligere
vinnere har vært enbilseiere med en spesiell historie eller satsing. Noen ganger til
ﬂerbilseiere. Noen ganger til medlemmer

som har gjort en fremragende innsats i
organisasjonen.
På årsmøtet i region 2, ble lokalavdelingslederen i Valdres, Bjørn Ivar
Gunhildgard, innstilt til nytt forbundsstyremedlem fra Hedmark og Oppland.
Han blir dermed høyst sannsynlig valgt på
landsmøtet i Alta i juni.
– Dette var overraskende og moro. Vi
har prøvd å gjøre så godt vi kan. Vi har
samarbeidet med NLF både i regionen og
sentralt. Økningen fra 16 til 37 medlemmer er vi stolte av. Det er ﬂere NLF-ere
som har jobbet hardt for å få til dette. Vi
tar ikke et nei for et nei i Valdres, smiler en
meget fornøyd lokalavdelingsleder, Bjørn
Ivar Gunhildgard.

REGION 2
HEDMARK/OPPLAND

Veteraner hedret!
Henrik Leirdal og Kåre Nordli mottok plakett og jakkemerke for 50 års
medlemskap. Henrik er 81 år og kjørte egen tippbil helt til for et par år
siden. Kåre er 71 år og stadig aktiv i tømmerbilen, men nå som sjåfør
for Lierhagen Transport.
Olav Ødegård og Vidar Holen har også vært medlemmer i 50 år,
men var ikke til stede. De får utmerkelsen ved en senere anledning.

JUBILANTER: Regionleder Odd Haakenstad (tv) gratulerer 50-årsjubilantene

Henrik Leirdal og Kåre Nordli.

FORBUNDSNESTLEDER TORE VELTEN: har sagt ja til å stille
som kandidat som forbundsleder i NLF. Han har vært
nestleder de siste åtte åra.

INNLANDET
MÅ STÅ
SAMMEN
Transportetatene har lagt fram
forslag til ny Nasjonal Transportplan for 2018-2019.
Tekst og foto: GUTTORM TYSNES hedopp@lastebil.no

Den inneholder mye bra – men tre viktige veger i Hedmark og Oppland rykker
nedover på prioriteringslista. Nå må Innlandet stå sammen!
• E16 Kløfta-Oslo får fortsatt et 15 kilometers hull med dårlig 2-feltsveg.
• E16 i Valdres får ikke bygd ut Fagernes
– Hande. Der er alt klart etter 50 år med
diskusjoner og planlegging.
• E6 i Gudbrandsdal blir ikke bygd sammenhengende. Her blir det ﬂere års
utsettelser.
Dette er de tre vegtaperne i Innlandet.
Da Stortingets transportkomite kom på
to dagers befaring i våre fylker en uke
etter at NTP-forslaget var lagt fram var
undertegnede en av ﬂere som holdt foredrag. Budskapet var klart: De tre vegene
må inn i NTP igjen!
Vi ønsker en raskere utbygging. Erfaringen viser at vegutbygging tar tid. Nå
håper vi regjeringen gjør alvor av løftene

TRANSPORTPOLITIKERE: Komiteleder Nikolai Astrup, Helge Orten og Torill Eidsheim – alle fra Høyre – satt på første benk

under møtet på Hamar. Stortingets transport- og kommunikasjonskomite ble orientert om de store utfordringene Innlandet
har når det gjelder jernbane og veg.

om kortere planleggingstid og mer sammenhengende vegbygging.
Nasjonal Transportplan skal behandles
i Stortinget før sommeren 2017. Innlandet må stå på for å sikre mest mulig
gjennomslag når rikspolitikerne skal
avgjøre saken.

daglig kjører 8000 biler på strekningen.
I dag er det 7000 biler.
• E16 Eggemoen - Jevnaker – Olum er
med, - RV4 Roa-Gran grense, E16
Bagn–Bjørgo og E16 Øye– Eidsbru i
Oppland er også inne i NTP.

Positivt Hedmark:
Positivt Oppland:
• E6 ved Rosten i Sel kommune er inne
med god plassering i NTP når det gjeldet skredsikring og kommer forhåpentligvis i gang før 2020. Likevel er det
overraskende at prosjektet delvis ﬁnansieres med bompenger. Dette er et
punkt NLF lenge har kjempet for.
• E16 Kvamskleiva er også inne blant
skredsikringsprosjektene.
• Nytt tunnelløp kommer på E6 i Øyertunnelen. Tunnel skal komme når det

• E16 utbyggingen kommer i gang igjen.
Herbergsåsen-Nybakk blir bygd ut.
• RV3 fra Tynset er kommet inn – riktignok under kategorien «høy». Det må
bety at utbedringene gjennom Lonåsen
må komme i gang. Her får NLF mye
av æren.
• E6 mellom Kolomoen og Ensby er et av
prosjektene til Nye Veger AS. Og her er
det klart at byggingen starter fra Kolomoen alt neste år.
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REGION 3
BUSKERUD, VESTFOLD
OG TELEMARK

ARBEID
OG FEST
Med vakre Golsfjellet som
ramme ble årets regionssamling på Storefjell et viktig
forum for gode diskusjoner og
festlig samvær.

OPPMERKSOMME: Mange lyttende lastebilvenner. Alle foto: Rebekka Elise Andersen.

Tekst: OLAV KLASSON VEFALD btv@lastebil.no

Det var vestfoldingene som stod som
arrangør av årsmøtearrangementene i
regionen. Som tidligere gikk turen til
fjells, og det så ikke ut til å skuﬀe noen av
de 120 medlemmene, de rundt 50 sponsorrepresentantene eller ledsagere som tok
turen. Stemningen var god under hele
møtet, og rundt 220 blide ansikter møtte
opp ved festmiddagen lørdag kveld.

500 ÅR: F.v.: Arvid H. Johansen, Bjørn Traet, Einar Bakka, Edwin Aakre, John Jakobsen, Kåre Lindkjenn, Halvor Brekke, Finn
Utengen, Gunnar Vinnord, Svein Aspholt, Hans Chr. Øveren og Arvid Berget. T.h. Anne Lise Øverland.

Fylkesårsmøtene
Årsmøtene ble rolig og eﬀektivt gjennomført lørdag før lunsj. Noen gode, men korte debatter gav liv til årsmøtene og stoﬀ for
videre oppfølging i de nye/gjenvalgte
fylkesstyrene.
Valgene bød heller ikke på de store overraskelsene. I Buskerud ble Knut Bakken
gjenvalgt, mens Anne Lise Øverland
forsetter som leder for Telemark. I Vestfold
hadde Olav Askjer bedt om avløsning og
dermed ble det opprykk for nestlederen,
John Ove Villung. Askjer ble på sin side
takket for innsatsen, og mottok NLFs
hedersmedalje i sølv.

VETERANER: Arvid H. Johansen (t.v.) og Einar Bakka kan se

FEST: Medlemmene i NLF tar gjerne festantrekket i bruk.

tilbake på 50 års NLF-medlemskap.

Miljøordskifte
Årsmøtehelgen ble innledet med en ny vri
fredag kveld ved at John Lauvstad i Scania,
Tor Martin Aabol i Volmax og Chris
Gregers i Statoil stilte til ordskifte om
at lastebilen, som ofte refereres til som en
miljøversting, har utviklet seg til å bli blant
de mest miljøvennlige kjøretøyene i traﬁkken. I debatten ble det også diskutert hvordan lastebilen skal bli enda mer miljøvennlig i fremtiden. Det ble en lærerik debatt
for mange, godt ledet av vår nye journalist
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HUSKELAPP: Med så mange jubilanter har fylkesleder

Bakken god bruk for en huskelapp.

Jan Harry Svendsen som for anledningen
agerte som revolverjournalist.
Lærerikt og inspirerende ble også forbundslederens oversiktsforedrag om NLF
2016 og framover. Nok av muligheter og
nok av oppgaver å ta tak i.

SØLV: Olav Askjer får utmerkelsen av forbundsleder Per
Madsen og ny fylkesleder John Ove Villung.

Jubilanter
Også i år kunne vi glede oss over å ha med
en rekke jubilanter, som stolt stilte opp for
å få sine medaljer. Vi gratulerer og takker
for samarbeidet så langt.

REGION 4
AUST-AGDER, VEST-ADGER
OG ROGALAND

KURS FRA NLF OG
TRANSPORTKOMPETANSE:

Slik forbereder
du deg på kontroll
Når Arbeidstilsynet kommer på
kontroll gjelder det å være forberedt. Et kurs arrangert i samarbeid med NLF og Transportkompetanse skal gi deg kunnskap om hva
du bør ha klart for at kontrollen
skal gå så smidig som mulig.
Tekst: REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no

Den nye minstelønnsavtalen inneholder klare krav til timelønn, diett
og til overtid. Samtidig ﬁnnes det ﬂere måter å avlønne på, og selv om de
aller ﬂeste sjåfører i dag ligger godt
over minstelønnen er det viktig med
korrekt dokumentasjon når Arbeidstilsynet kommer på besøk. Da må
man kunne dokumentere at lønnskravene er overholdt, samtidig som
man må kunne legge frem dokumentasjon på at forhold som arbeidstid,
hviletid og tilgjengelighetstid er i
henhold til regelverket. På kurset går
man også igjennom korrekt bruk av
skriveren.
Praktisk kurs
Kurset er lagt opp som et praktisk
kurs omhandlende hvordan man skal
tilfredsstille kravene fra Arbeidstilsynet hva gjelder lønns- og timerapportering. På kurset vil vi vise
praktiske eksempler - og gi deg
grunnlaget for å stå best mulig rustet
når du får en kontroll fra Arbeidstilsynet.
To kurs
Kurset arrangeres 20. april kl. 18.00
hos Transportkompetanse i Klepp.
Den 21. april klokken 18.00 arrangeres kurset i Transportkompetanse
sine lokaler i Haugesund.
Påmelding til rr@lastebil.no eller
907 73 207.

Årsmøte Østre Agder
lastebileierforening
Medlemsmøte i den siste
lokalavdelingen i regionen.
Tekst og foto: REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no

Østre-Agder Lastebileierforening hadde
sitt årsmøte på Kroverten utenfor Arendal
26. februar. Det er alltid godt oppmøte på
årsmøtene i foreningen, og i år var det litt
over 20 frammøtte. Det er ﬁnt å se at
lokalavdelingen holder stand.

Statens vegvesen hadde innlegg

Aktiviteter

Nils Ivar Havrevoll og Steinar Eidsheim
fra Statens vegvesen hadde et glimrende
foredrag om hvordan de opplevde hverdagen og hvilke feil og mangler som var de
vanligste.
De håpet på et godt samarbeid fremover og hadde en god tilnærming til hvordan kontrollene kan bli bedre. Nøkkelord
er en god tone, høﬂighet, samarbeid og
gjensidig respekt, men for at kontrollene
skal gli så lett som mulig er det viktig at
også vi har det samme verdisettet når vi
møter kontrollørene ute i traﬁkken.

Det ble også besluttet at styret vil fortsette sitt gode samarbeide med NLF
Aust-Agder. Samtidig søker man innspill
fra medlemmer om aktiviteter og arrangementer.
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Nyttstyre
Tor Bringsverd ble valg til ny leder og
Helge Gustafson nestleder. Øvrige styremedlemmer ble Monica M. Leirvik, Geir
Dokkedal og Tor Inge Flodquist. Varamedlemmer: Trond Veråsdal og Kjetil
Bjørnebekk.

210-årsjubileum i Agder
3 ganger 50 pluss 60.
Tekst og foto: REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no

Det er stas å kunne dele ut heder og ære
til jubilanter. Denne gangen kunne Agder
feire tre 50-årsjubilanter og en 60-årsjubilant.
Kjell-Erik Føreland hadde 60-årsjubileum, mens Yngvar Gjedland, Odd
Ilebekk og Steinar Solberg var alle
50-årsjublianter. Det var også Arne
Midtstøl, man han var dessverre forhindret fra å møte ved denne anledningen.

Fortjenestemedalje i sølv
til Arne Frivoll
Vår egen «Samferdselsminister», Arne
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ÅRSMØTE: Østre-Agder Lastebileierforening.

HEDRET: Geir A Mo sammen med Odd Ilebekk, Kjell-Erik

Føreland, Yngvar Gjedland og Steinar Solberg (fra venstre).

Frivoll, har har lagt ned mye tid i vei og
har vært særdeles viktig i utformingen av
NLF sitt forslag til vedtekter. I tillegg
har han gjort mye godt tillitsmannsarbeid. Vi takker Arne Frivoll for innsatsen så langt.

REGION 4
AUST-AGDER, VEST-ADGER
OG ROGALAND

Ny styresammensetning i Austog Vest-Agder
Årets landsmøte ble holdt på Fevik
Strandhotell.

Årsmøte
Rogaland
Herman Berg valgt som
fylkesleder.
Tekst og foto: REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no
AUST-AGDER: Slik er styresammensetningen i Aust-Agder.

gjennomført uten dramatikk. Lederen,
Rita Birkeland, ble gjenvalgt i styret og
nye kom inn.

Tekst og foto: REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no

Her er det nye styret for Aust-Agder:
På lørdag hadde den nye Fylkesmannen i
Agder, Stein A. Ytterdahl, et spennende
innlegg der vi ﬁkk innblikk i hvordan han
tenker rundt et fylke. Fylkesordføreren i
Aust-Agder, Tellef I. Mørland, hadde et
godt innlegg om infrastrukturen i
Aust-Agder hvor han nok en gang beviser
at kan mye om transport.
Vi ble samtidig invitert på et møte
rundt «ﬂaskehalser» i fylkesveinettet, og
straks en ny vegliste er klar stiller vi opp.
På årsmøtet holdt også Geir A. Mo et
inspirerende innlegg rundt hva NLF har
oppnådd og hva som er viktige satsningsområder fremover.
ENOVA viste også hvordan man kunne få en million i støtte til energibesparelse, og her har vi kontaktadresser
for de som er interesserte. Vi takker også
Nordea Finans, Statoil, Dekkmann og
Kemico for gode innlegg under årsmøtet.

Aust-Agder
Etter å ha lagt frem en rikholdig årsmelding som pekte tilbake på mye godt
arbeide i 2015, ble årsmøtet i Aust-Agder

Leder: Rita Birkeland
Nesteleder: Kai Kristiansen
Styremedlemmer: Dag M. Grødum, Inge
Mollestad, Tor Bringsverd, Arne Bråten
og Helge Gustafson.
Varamedlemmer: Øyvind Mollestad og
Vidar Glamsland.
Gunnar Waagestad trer ut av styret. Vi
takker så mye for jobben som er gjort.

Vest-Agder
Med god deltakelse ble en rikholdig årsmelding godkjent i det som var et spennende og engasjerende årsmøte. Mye godt
arbeid var utført i fylket i 2015, og mye
spenning var knyttet til valget av nytt
styre. Det nye styret består av:
Leder: Kjell N. Nilsen
Nestleder: Roar Osen
Styremedlemmer Per Strømme, Steinar
Solberg og Kai Werdal.
Varamedlemmer Tor M. Hansen og
Oddvar Iveland.
Vi takker Jan P. Toft for vel utført
arbeid de siste to årene.

MEDLEMSKVELD PÅ STOA I ARENDAL 22. APRIL

Lørdag 12. mars var det styremøte i
Rogaland. Det var et imponerende oppmøte. Møtet ble avholdt i Jarl Kvam sine
lokaler. Tor B. Asheim gikk gjennom en
rikholdig årsberetning. Det har vært lagt
ned mye arbeid i 2015.
Det var et spennende valg og til nytt
styre ble følgende valgt: leder Herman
Berg, nestleder Tore Sigmundsen, styremedlemmer ble Jarl Kvam, Petter
Taraldsøy, Jakob Krakk, Rune Lyse og
Leif Kåre Egeland. Vara til styret er Hans
Kristian Åmodt og Ronny Eidsvåg

Jubilanter
Per Maden takket av Tor B. Asheim for en
ﬂott innsats over mange år. I tillegg delte
Madsen ut fortjenestemedalje i sølv til Per
M. Østebø. Han har gjort en fantastisk
innsats for NLF.
I tillegg var det med stolthet Madsen
delte ut 40-årsmerket til Kejll Gangstø.

Per Madsen om NLF
Etter det formelle årsmøtet hadde Per
Madsen en givende presentasjon av hva
NLF har gjort i siste periode og en oversikt
med dagens utfordringer. Inspirerende
innlegg.

Takk for et godt arrangement
Herman Berg & co hadde rigget en kjempegod lunsj. Til sist kunne vi få med oss en
ﬁn utstilling med bilmerker og noen av
våre hovedsamarbeidspartnere.

22. april er vi igjen så heldige at vi har fått til en medlemskveld hos Mercedes i Arendal.
Deleier i Mercedes Morten Mo skal ha et av sine ﬂammende innlegg om hvordan man skal
lykkes i framtiden. Dette må du ikke gå glipp av.
I tillegg serveres en nydelig lapskaus fra Gørr God Mad. Mercedes stiller selvfølgelig også
med sine ﬂotteste modeller. Så møt opp kl. 19.00 hos BOS.
Påmelding til rr@lastebil.no eller 907 73 207 pga servering.
NYTT STYRE: Rogaland
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REGION 5
HORDALAND, SOGN OG FJORDANE
OG MØRE OG ROMSDAL

ÅRSMØTEHELG I LOEN
Alle tre fylkene i region 5,
Hordaland, Sogn og Fjordane
og Møre og Romsdal hadde felles
årsmøtehelg på Alexandra Hotell
i Loen 1.-3 april.
Tekst: DAGRUNN KRAKELI dagrunn@transportbransjen.no

Fredag ettermiddagen holdt alle tre
fylkesavdelingene separate årsmøter.
Aktuelle saker ble handlet. Alle de tre
fylkeslederne ble gjenvalgt.
Samme ettermiddag ble det også holdt
et møte med bilbergere som tema.
Utgangspunkt for møtet var at gruppen
for bilbergere skal utvides fra 4 til 7
representanter. Vi ønsket å møte vår
representant i gruppa i dag, Olaug Hamre fra Voss Bilberging og få klargjort om
hun fortsatt ville være representant for
region 5 i den planlagte utvidede gruppa.
Det ville hun. Det ble også drøftet om
hvordan lastebileiere opplever hverdagen
når de trenger berging.
Ettermiddagen ﬁkk også plass til et
kort regionmøte. Her ble det enighet
hvordan regionen skulle forberede seg til
landsmøtet. Og hvilke saker regionen
ønsket å fremme.

UTSTILLING: Utenfor hotellet var en rekke lastebiler utstilt.

De dannet en ﬁn ramme rundt arrangementet.

FOREDRAG: Statens vegvesen var på plass i Loen for å

fortelle om kjøre- og hviletider.

Utstillere

Fagdag på lørdag.
Bjarne Sandnes fra Statens vegvesen

holdt et engasjert innlegg om regelverket
og håndhevingen av kjøre- og hviletider.
Toril Ytreberg, HNO direktør i Møre
og Romsdal, hadde fått temaet «Veier i
vest».
Det ble orientert om et undervisningsopplegg om tunellberedskap.
Per Madsen avsluttet fagdagen med et
innlegg om «Status og utfordringer»

GODT OPPMØTE: Ivrige tilhørere på årsmøtet til Region 5.

Helix 6000 med integrert kortterminal

Årsmøtet hadde samlet mange utstillere.
I år satt de først i panel inne i salen i et
panel og ﬁkk presentere seg å svare på
spørsmål. Deretter ﬁkk de satt av to timer
der møtedeltakerne kunne besøke utstillingene både ute og inne.
Tilbakemeldingen fra både deltakere og
utstillere har vært gode. Mange av deltakerne har uttalt at de har fått utbytte
både faglig og sosialt.

Helix 6000 med integrert
AdBluepumpe og kortterminal

Kontakt salg: 04862 - salgno@wennstrom.com - www.wennstrom.com
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ET UNIKT STYRINGSVERKTØY
SKREDDERSYDD FOR TRANSPORTOG ENTREPRENØRBRANSJEN.

AdmMit gir deg full oversikt
over personell og materiell,
eriell,
slik at du kan bruke tiden
en på
det du skal – kundene dine!

Vite mer?
Ta kontakt med Transportkompetanse på telefon
02242 / salg@admmit.no for demo og uforpliktende tilbud!

Se admmit.no og følg oss på Facebook

/admmitas

TILGA
OVER ANLG
T!

Tilpasset
P
nettbrett C,
og
mobil

REGION 6
TRØNDELAG

REGIONÅRSMØTE
Nytt styre på plass
Tekst: ROAR MELUM rmv@lastebil.no

Etter en hektisk periode med mange årsmøter var det endelig tid for regionårsmøtet som ble avholdt på Stav Hotell den
12. mars, der delegater og gjester hygget
seg sammen. Selve årsmøtet ble avholdt
på litt over en time. Vi vedtok en ny virksomhetsplan for kommende periode, samt
et budsjett som harmonerer med denne.
Ellers ble delt ut plaketter og merker for
25 og 40 års medlemskap. Det var også
valg på nye tillitspersoner, noe som førte
til enkelte endringer i sammensetningen
av styret.
Vi retter en stor takk til Harald Ulven
og John Tamnes for deres innsats i regionstyret. Også en stor takk til Ingjald

TAKKET AV: Regionleder Niklaus Haugrønning takket av John Tamnes etter lang og tro tjeneste for NLF.

Græsli som takket av som leder av valgkomiteen.

Regionstyret
Leder Niklaus Haugrønning
Nestleder Gunni K Amundal
Stig Elvrum
Ole Bernhof Mork
Per Ove Støbakk
Nils Erik Røe
Arild Sand

Nye yrkessjåfører
Som kjent gjennomfører NLF
kurs i samarbeid med NAV,
Proff Bemanning og Heimdal
Traﬁkkskole.
På bransjedagen, den 17. februar, ﬁkk
elevene besøke forskjellige bedrifter.
Denne gangen gikk turen til Bilberging Midt-Norge, Nik. Haugrønning, Utekontrollen og Wist Last &
Buss. Stor takk til dere alle for ﬂotte
bidrag til kurset.
Den 18 og 19. februar ble det gjennomført modul i holdningsskapende
arbeid. Kjetil Meaas fra NLF i Oslo
underviste i Dugnad for færre skader
(DFFS) som er et program utviklet i
samarbeid med If. Dagﬁnn Moe fra
Sintef underviste i traﬁkkpsykologi.
Til slutt var elevene på besøk hos
Svanholm Begravelsesbyrå der de ﬁkk
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Arnt Egil Aune
Ann Kristin Fordal (vara)
Torstein Sæternes (vara)

innblikk i hvordan man jobber med
omkomne etter ulykker. Sterke inntrykk som gjør noe med våre holdninger i traﬁkken.
Den 24.-29. februar gjennomgår
elevene modul for jobbsøking under
ledelse av Proﬀ Bemanning. Dette blir
siste ﬁnsliping av holdninger, samtidig
som elevene får et innblikk i de ulike
forventningene og kravene som stilles.
Målet er at sjåførene skal bli gode
ambassadører for sine bedrifter. Når
de kommer ut til dere så har de ikke
mye kjøreerfaring, men dere skal vite
at de har gjennomgått en utdanning
med holdninger i fokus. Bedre utgangspunkt for et yrkesvalg får man
ikke. Kursavslutning var 18. mars.
Trenger dere sjåfører så ta kontakt
med Roar Nessø hos Proﬀ Bemanning
AS på telefon 98221465, eller på mail
roar@proﬀbemanning.no.

Deretter holdt vår viseadministrerende
direktør, Jan-Terje Mentzoni, et veldig
godt foredrag som tok for seg NLFs utfordringer og arbeid. I tillegg holdt våre
samarbeidspartnere foredrag om avtalene
og sine produkter.

Hastemøte
i Vegforum
Den 4. mars ble det hastemøte i
Vegforum Trøndelag. Årsaken var
bekymringene rundt at Trondheimsveien ikke var høyest på prioriteringslisten til Nye Veier AS.
Dette er i strid med våre prioriteringer, og vi må derfor se hva som
kan gjøres for å ivareta dette. Vi
ble enige om å utarbeide en pressemelding der vi minner om viktigheten av helhetlig utbygging for
E6 i Trøndelag. Fra vår side er det
underlig at man ikke kan se på
denne utbygningen under ett.
Samtidig er et viktig å holde trykket oppe hva gjelder oppstarten i
Soknedal.

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 7
NORDLAND, TROMS
OG FINNMARK

Heder og ære til våre
medlemmer i Vesterålen
– Det setter en ekstra spiss på årsmøtet at vi kan
dele ut medaljer og plaketter til våre trofaste medlemmer, sier Einar Endressen som er Fylkesleder i
Nordland.
Det er godt voksne karer som får tildelt merkene
for 40 års medlemskap i NLF denne gangen. Beklageligvis var Magne Madsen, som var 40-årsjubilant, forhindret å være til stede under overrekkelsen. Vi gratulerer!
JUBILANTER: Fylkesleder Einar Endresen (midten) delte
ut 40 års medlemskap til Steinar Ernestussen (til venstre)
og Torstein Wilassen (til høyre)

JUBILANTER
FINNMARK
Det er ikke dagligdags å kunne
overrekke nål og plakett for 50
års medlemskap i NLF. Det er
spesielt moro når dette kunne
skje under fellesårsmøtet til
Region 7, som ble avholdt på
Kielferga 11.-13. mars 2016.
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Tekst og foto: ODD HUGO PEDERSEN troms@lastebil.no

JUBILANT: Torbjørn Mikalsen

Administrerende direktør Geir A. Mo
foretok sammen med fylkesleder Yngve
Harila den ærefulle tildelingen på båten
over til Tyskland, noe som det åpenbart
ble satt pris på.
Oluf Johannes Flage fra Alta og Torbjørn Mikalsen fra Kautokeino har avsluttet den daglige lastebilkjøringen, men
er selvfølgelig støttemedlemmer i NLF
– og følger med på hva som skjer i bransjen. Disse guttene sitter på mye kompetanse og lang erfaring. Det kan være nyttig for de litt yngre aktørene å lytte til
gode råd fra erfarne lastebilsjåfører.
Det er betryggende for næringen at
driften blir videreført til neste generasjon,
noe som er tilfellet i Flages tilfelle – hvor
Øyvind Flage både er aktiv i bransjen og
i fylkesstyret.

JUBILANT: Oluf Flage
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REGION 7
NORDLAND, TROMS
OG FINNMARK

ÅRSMØTET PÅ
KIELFERGA
Tekst og foto: ODD HUGO PEDERSEN troms@lastebil.no

11.-13. mars avholdt Nordland, Troms og
Finnmark sine årsmøter på Kielferga. Det
ble en svært hyggelig og vel gjennomført
seanse.
Fredagen startet med rikspolitikere
som fremla sine synspunkter på lastebilens fremtid og endte opp med en debatt
hvor også NLFs direktør Geir A. Mo
deltok.
Våre samarbeidspartnere var selvfølgelig til stede og bidro med økt kunnskap
om nettopp deres produkter.

KIELFERGA: Stort engasjement under årets årsmøte.

RISIKOVURDERING – TUNNELER
FAUSKE – SULITJELMA
I 1972 ble den gamle jernbanestrekningen fra Finneid til Sulitjelma nedlagt. Tunnelene ble
utvidet og skinnegangen ble
erstattet med asfalt. Veien har
ﬁre tunneler med en samlet
lengde på nesten ﬁre kilometer.
Tekst og foto: ODD HUGO PEDERSEN troms@lastebil.no

Denne veistrekningen blir som resten av
veinettet i Norge underlagt EUs tunneldirektiv. Det stilles blant annet nye krav
til belysning og sikkerhet i og rundt tunnelene. Dette er fornuftig, men traﬁkkgrunnlaget i dag er svært lite og kostnadene for prosjektet er svært høye.
I vurderingen må man imidlertid ta
med om det er grunnlag for fremtidig
gruvedrift i Sulitjelma, og hvordan malmen skal transporteres dersom gruvedriften blir en realitet.
NLF deltok på «Risikoanalysen» som
Statens vegvesen gjennomførte torsdag

RISIKOVURDERING: Salten Brann representert ved Trond Nilsen, Ed Pegg fra Statens vegvesen, Per Arnt Ludvigsen fra Salten
politidistrikt og Knut Hågense fra Statens vegvesen.

17. mars i år. Her var det viktig for
Lastebileierforbundet å signalisere hvilke
krav fremtidens modulvogntog stiller til
veg og tunnel. Lastebiltransport er sannsynligvis eneste alternativet ved ev. gru-

vedrift i Sulitjelma, og veiens beskaﬀenhet og kvalitet er sannsynligvis en
avgjørende faktor for investorenes beslutning for om de velger å starte opp igjen
driften eller ikke.

NLF MAGASINET 2016 • NR 2

61

JUBILANTER

01.05

50

ALF RICHARD ANDERSEN, 4770 HØVÅG

Det hele startet med i Volvo N86 i 1986. Da var det kontainere bak førerhytta. I fra sommeren 1994 ble imidlertid både bilmerke og last byttet ut. Volvoen ble byttet inn i
Mercedes, og kontainerne byttet ut med betong. I dag har han tre betongbiler som går i traﬁkk for Unicon. Hver høst er det likevel havets konge som står i fokus.
Hummerﬁske er en kjær hobby sammen med ulike veterankjøretøyer. Alf Richard er medlem både i Ford M-klubben og i Tempoklubben. I tillegg er han interessert i både
fotball og i skøyter.

04.05

50

ASBJØRN NÆSS, 3282 KVELDE
Som 18-åring begynte Asbjørn bak rattet i en Toyota Dyna, før han i 1986 begynte å kjøre trelast og byggevarer med en noe større Volvo F10.
Tre år senere, i 1989, begynte Asbjørn som transportplanlegger. I dag driver han jernvareforretning sammen med sin bror og sin far. Men også
lastebilene har en sentral plass i Asbjørns liv. Med 19 som kjører trelast, tank, krok, byggevarer og på landbruk blir det slik. Vervene har også vært
mange. Han har vært formann i NLF i Larvik og nestformann i NLF i Vestfold. I dag er han styremedlem, samtidig som han har styreverv i det lokale
idrettslaget. Når mulighetene byr seg, tar han seg gjerne en tur på ski eller på sykkel.

12.05

50

TOR TJESSEM, 4324 SANDNES
Både faren og farfaren til Tor Tjessem har vært tilkyttet Lastebilsentralen i Sandnes, og siden 1985 har også Tor Tjessem vært det. Det var nemlig da
han begynte å kjøre kranbil med byggematerialer. I dag har en en bil og han tar alle heiseoppdrag og ulike former for transport. Også når han har fri er
kjøretøyene viktige for Tor. Han både kjører og mekker på veteranbiler og –motorsykler. En moderne sykkel for de lengre turene har han også.

15.05

50

STEIN KLEVJER, 3178 VÅLE
Med en Volvo begynte Stein med maskintransport i 1984. Det driver han med den dag i dag, men med to lastebiler og en buss har virksomheten
ekspandert noe siden starten. Samtidig er han akivt på lokalt plan i NLF. Han trives godt i skogen. Enten det er for å gå på ski eller det er for å hogge
ved. På veien trives han også på fritiden, da som oftest syklende.

15.03

60

GEIR HEIMDAHL, 2830 RAUFOSS
Han har kjørt langtransport både i Norden og i Europa. I dag har Geir tre biler, både MAN og Scania. Men livet er mer enn lastebiler for den erfarene
sjåføren som begynte å kjøre allerede i 1976. Både fotball og hoppsport står høyt for Heimdahl.

29.05

60

GUNNAR ROGER DAHLE, 1621 GRESSVIK
I dag har Gunnar Dahle fra Gressvik fem lastebiler. Alle er MAN som går med enten takstoler i tre eller med stål – og både lokalt og på langtransport.
Men slik har det ikke alltid vært. For Gunnar var lidenskapelig opptatt av lastebiler allerede fra han var liten. Han startet å kjøre for sin far, Gunnar
Dahle, før han egentlig helt hadde lov. Turene var korte. Som oftest gikk de til Shell hvor oppgaven var å smøre opp bilene.
Når han har fri liker han turer i skog og mark – og hytta i Hedalen brukes ﬂittig. Gunnar R. Dahle sitter også i lokalstyret til NLF.

30.05

60

HARALD DITLEV EIDISSEN, 9300 FINNSNES
Harald har drevet i transportnæringen fra 1979 til 2001 hvor han avviklet på grunn av en yrkesskade.
Selv om han har hatt lokale verv i NLF er han nå støttemedlem, mens han driver et autorisert regnskapskontor.
Eidissen trives i naturen og tar gjerne en tur i skog og mark sammen med hunden. På havet trives han også godt.
Da gjerne med ﬁskeutstyr mellom hendene.

25.03

70

ROAR SVENDSEN, 2013 SKJETTEN
Det begynte med en kranbil i 1982. Bilen var en Scania R580. Siden den gang har har kjørt ulike former for spesialtransport,
tatt tunge løfteoppdrag og monteringsarbeid. Han har vært styremedlem i Nedre Romerike, og interessen for trekkspill har han hatt siden 1956.
Fortsatt underviser Roar i gammeldans, folkedans og bygdedans.
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02.05

70

ARNE LANGDALEN, 2409 ELVERUM
Arne Langdalen fyller 70 år helt i begynnelsen av mai og
kan se tilbake på en lang karriere bak rattet.
Allerede i 1966 begynte han å kjøre lastebil. For Langdalen
har tømmer og Scania stått sentralt, og fortsatt har han
to biler.

03.05

70

MARTIN RUDBERG, 2240 MAGNOR

I 1964 fylte Martin Rudberg 18 år og så snart han hadde
førerkortet i hånda begynte han å kjøre. Bakgrunnen er
mangfoldig, han har kjørt grus, asfalt, byggevarer,
ferdighus, tømmer og betong.
I dag har Martin Rudberg ingen biler igjen, men fortsatt
tar han enkelte leieoppdrag som sjåfør. Samtidig sitter han som representant
for Eidskog Transportsentral i Hedmark NLF. På fritiden er Martin en aktiv
sanger i Eidskog Vocalis.

05.05

70

ARVID RUSLAND, 3622 SVENE

I 1967 kjøpte Arvid Rusland sin første lastebil, etter at
han begynte å kjøre i 1964. Den første bilen var en
Volvo 465 tippbil. Siden den gang har Arvid hatt 22 tippog containerbiler og rundt 180 containere. Han har drevet
eget ﬁrma og har også hatt lokale verv i NLF. I dag har
Arvid to biler og han har trappet ned. Da får han også mer tid til sin store
lidenskap, nemlig biler – og da spesielt Mercedes med 4matic ﬁrehjulsdrift.

24.05

70

JOHAN FINSTUEN, 2870 DOKKA

I 1965 begynte livet bak rattet for Johan Finstuen, og
allerede tre år senere kjørte han sin egen Scania R500 som
gikk på langtransport. I dag har han en bil som han kjører
trelast med. I en kort periode har Johan Finstuen vært
sekretær i NLF i tillegg til at han har hatt ﬂere lokale verv.
Om sommeren er det likevel mindre kjøretøyer som gjelder. Johan er glad i å
sykle og om vinteren tar han gjerne en skitur.

FØDSELSDAGER I MAI
90 år
16. Erling Nordvang, 8616 Mo i Rana

28. Åve Ravnåsen, 4828 Mjåvatn
29. Rolf Nelson, 3060 Svelvik

80 år
22. Alf Andreassen, 8072 Bodø

60 år
2. Arve Egil Sandvik, 6444 Farstad
4. Arvid Skånøy, 7234 Ler
5. Pål Doseth, 2667 Lesjaverk
5. Geir Tyse, 5414 Stord
7. Trond Råkil, 1712 Grålum
7. Kjell Lerstadgrind, 7120 Leksvik
10. Alf Gaasø, 2315 Hamar
10. Svein Olav Straand, 3835 Seljord
16. Leif T. Jørgensen. 4618 Kristiansand
17. Lars Gusdal, 4200 Sauda
19. Leif Johnny Rød, 6600 Sunndalsøra
27. Kjell Andersen, 1793 Tistedal
28. Tom Jakobsen, 2830 Raufoss
29. Gunnar Roger Dahle, 1621 Gressvik
30. Harald Eidissen, 9300 Finnsnes

75 år
5. Nils Erik Humlekjær, 1639 Gamle Fredrikstad
12. Bjarne Hermansen, 3825 Lunde
27. Åsmund Gilde, 7170 Åfjord
28. Odd Ilebekk, 4715 Øvrebø
70 år
2. Arne Langdalen, 249 Elverum
2. Trond Stensløkken, 2435 Braskereidfoss
3. Martin Rudberg, 2240 Magnor
4. Arvid Rustand, 3622 Svene
6. Gunnar Øvretveit, 5055 Bergen
7. Ola Martin Røe, 7288 Soknedal
7. Sigurd K. Bø, 2665 Lesja
7. Bjørn Hansen, 1404 Siggerud
11. Helge Ervik, 7650 Verdal
12. Per M. Opdal, 2636 Øyer
20. Karsten A. Fossum, 1615 Fredrikstad
24. Johan Finstuen, 2870 Dokka
28. Odd Gjerstad, 1816 Skiptvet
28. Thorbjørn Kåråsen, 2030 Nannestad
30. Kjell N. Nilsen, 4480 Kvinesdal
31. Kjell Grønnvoll, 9300 Finnsnes
65 år
2. Håkon Øien, 2560 Alvdal
3. John Reidag Solstad, 3936 Porsgrunn
18. Agnar Fuglestad, 4363 Brusand
22. Roger Pettersen, 9024 Tomasjord
23. Geir Fanuelsen, 3032 Drammen
27. Ole Spongberg Øvergaard, 2336 Stange

55 år
4. Terje Rustand, 3623 Lampeland
6. Ole Kristian Baakind, 2849 Kapp
6. Tor Arne Eliassen, 1723 Sarpsborg
8. Ingvar Digre, 7295 Rognes
8. Ole-Gunnar Svendsen. 3588 Dagali
10. Knut Nilsen, 2760 Brandbu
13. Torﬁnn Maudal, 4335 Dirdal
15. Trond Håkon Henriksen, 2626 Lillehammer
19. Jarle Eidsand, 2760 Brandbu
19. Asbjørn Hellenes, 3282 Kvelde
19. Lars Storås, 7018 Trondheim
24. Johnny Larsen, 8660 Mosjøen
25. Åge Engebakken, 1476 Rasta
30. Jarle Nervik, 7690 Mosvik
31. Arnt Egil Aune, 7387 Singsås

50 år
1. Alf-Richard Andersen, 4770 Høvåg
4. Jonny Olafsen, 8209 Fauske
4. Asbjørn Næss, 3282 Kvelde
5. Paul Grude, 4352 Kleppe
11. Håkon Johan Fadum, 3122 Tønsberg
12. Tor Tjessem, 4324 Sandnes
14. Frode Jensen Dalseng, 2353 Stavsjø
15. Stein Klevjer, 3178 Våle
19. Jo Roger Blengsli, 7863 Overhalla
19. Johannes Kjørlien, 2901 Fagernes
22. Aksel Lindsetmo, 3409 Tranby
30. Jomar Standnes, 6856 Sogndal
45 år
5. Bård Langkaas, 3810 Gvarv
7. Tore Bru, 4026 Stavanger
11. Bjarne Tellesbø, 6650 Surnadal
12. Pål Morten Forså, 9419 Sørvik
21. Knut Bjerke, 1350 Lommedalen
24. Birger Lien, 3440 Røyken
25. Roger Dystland, 2008 Fjerdingby
26. Bjørn Egil Solberg, 1160 Oslo
28. Eskild Stav, 7560 Vikhammer
40 år
9. Jim Skånøy, 7100 Rissa
20. Helge Kvame, 2901 Fagernes
35 år
15. Stian Dalby Mathisen, 2770 Jaren
22. Stian Østby, 2040 Kløfta
30. Jan Thomas Kløvimo, 8680 Trofors
31. Stian Bjørklund, 9251 Tromsø
25 år
14. Joacim Emil Brumoen, 2653 Vestre Gausdal
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FYLKESAVDELINGER

FORBUNDSSTYRET

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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REGION 1

REGION 4

REGION 6

Regionsjef J. Kristian Bjerke
Mosseveien 60, 1640 RÅDE
Mobil: 90 18 94 44
Faks: 22 20 56 15
E-post: jkb@lastebil.no

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

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

ROGALAND
Fylkesleder Herman Andreas Berg
Sagbakken Sag AS
Askelandsvegen 4, 5570 AKSDAL
Mobil: 48 12 76 50
E-post: herman@kvamtransport.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

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 John Ove Villung
Vermelid Transport AS
Ravneveien 6, 3174 REVETAL
Telefon: 33 99 32 70
Mobil: 93 40 97 70
E-post: jov@vermelidtransport.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

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

Ledes av
Sverre-Jan Rønneberg

sjr@lastebil.no

90 86 60 00

Fagansvarlig
Thorleif Foss

tf@lastebil.no

41 40 35 99

Ressurspersoner

E-post

Mobil

Ledes av
Kjell Haugland

kh@lastebil.no

91 13 53 00

Fagansvarlig
Jan-Terje Mentzoni

jtm@lastebil.no

41 50 67 80

Ressurspersoner

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

ae@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

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 4: Kai Werdal

kai@werdal.no

90 16 15 55

Ressurspersoner

Region 5: Olaug Hamre

olaug@bjorkegruppen.no

95 70 94 60

Region 6: Ann Kristin Fordal

ann.kristin@viking-trondheim.no

95 89 72 67

FAGGRUPPE VAREBIL
E-post

Mobil

91 71 40 00

Ledes av
Heidi Dahl

heidi@ts-sandefjord.no

92 03 00 30

E-post

Mobil

Fagansvarlig
Kjetil Meaas

km@lastebil.no

97 64 06 36

Ledes av
Øyvind Lilleby

ol@lastebil.no

90 54 33 10

Fagansvarlig
Rune Damm

red@lastebil.no

90 62 57 21

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

Region 7: Gøran Karlsen

goran@vikingnord.no

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
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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

Arne Marås
Frode Børven

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

91 81 72 43
91 69 30 59

Hedmark

Guttorm Tysnes
Arne Trondsen
Tore Velten
Mai Grete Skjelsvold

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

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

Sogn og
Fjordane

Jomar Standsnes
Arne Steinar Indrebø
Knut Øvrebotten
Andreas Skrede

j-standn@online.no
s-indreb@online.no
knut.ovrebotten@live.no
andreas.skrede@transferd.no

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

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

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

SørTrøndelag

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

NordTrøndelag

Olav Skarsbakk
Harald Ulven

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

48 04 12 02
99 21 71 15

Nordland

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

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

91 87 91 00
48 15 60 94

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

Navn

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:

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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MAGASINET2016
2016••NR
NR21
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ANNONSE

Statoil Fuel & Retail Norge AS blir Circle K Norge AS
Med virkning fra 1. april skifter Statoil Fuel & Retail Norge AS navn til Circle K Norge AS. Dette er starten
på å bytte fra en sterk norsk-europeisk merkevare til en sterk internasjonal merkevare.
Endringen av det juridiske navnet er bare en navneendring. Vårt organisasjonsnummer blir det samme, og
ingen vilkår, kontrakter eller lojalitetsprogrammer endres.
Det er de samme medarbeiderne du vil møte hos oss, og vi fortsetter å tilby de samme gode produktene,
tjenestene og servicen.
Det juridiske navnebyttet betyr at alle kundene våre vil få faktura fra Circle K fra og med 5. april.
I mai blir de første stasjonene merket om til Circle K. Vi skal merke om over 300 stasjoner og vel
50 truckautomater i Norge. Sommeren 2017 skal siste Statoil-stasjon være merket om.
I løpet av året vil du få nytt Circle K drivstoffkort som vil erstatte det eksisterende Statoil-kortet. Det gamle
Statoil-kortet vil fortsatt fungere en kort periode etter at du har mottatt det nye.
I likhet med Statoil-kortet, vil det nye Circle K-kortet være gyldig i hele vårt skandinaviske nettverk av
bensinstasjoner. Det betyr alle Statoil- og Circle K-stasjoner, BEST- og 123-stasjoner i Norge, og INGOstasjoner i Sverige og Danmark - totalt mer enn 1600 steder.
Har du som bedriftskunde EUROPE-kort med ROUTEX-funksjon, vil du også ha tilgang til et av de største
drivstoffnettverkene i Europa med over 18 000 steder i 29 land.
Vi er stolte av vår historie, og hva vi har fått til i det norske markedet, fra den spede starten med MIL i
1920 via BP, Norol, Statoil og nå Circle K.
Nå blir vi en del av en stor internasjonal kjede, det skal vi bruke til å utvikle oss – vi skal bygge videre på
det kunden setter pris på i dag, og som de anerkjenner oss for. Vi skal gjøre Circle K minst like kjent og
kjært for kundene våre som vi vet at Statoil-navnet har vært i det norske markedet.
Ta kontakt med din kundeansvarlig hos oss eller Kundeservice hvis du har spørsmål.
Velkommen til Circle K!

Med vennlig hilsen
for Circle K Norge AS

Chris Gregers

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.

