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Henlegger 80 prosent
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HVA GIR
125 ÅRS
UTVIKLING?
I 2016 feirer Scania 125 år.
I den sammenheng er vi
stolte av å kunne tilby
våre kunder #Evolution125
- en modell som på mange
måter oppsummerer
125 års utvikling.
Les mer på scania.no eller
ring 05464, så setter vi deg
i kontakt med din lokale
Scania-selger.
PRØV OSS. VI LEVERER!
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De næringspolitiske
utfordringene står i kø,
Regjering, Storting og ulike
kommunestyrer lytter ikke
alltid på alt vi sier, selv om
de skal ha skryt for mye av
det som skjer.

MØT NLF!
2016 er snart halvveis og synes å bli et særdeles
travelt år for NLF.
De næringspolitiske utfordringene står i kø, Regjering, Storting og ulike kommunestyrer lytter ikke alltid på alt vi sier, selv om de skal ha skryt for mye av det
som skjer. I Brussel tar de med den ene hånda og gir med den andre. Hvor de
ender er ikke godt å si, men hele byen er i alle fall «i prosess» som det heter.
Vi har hendene fulle med NTP, grønn skattekommisjon, trepartssamarbeidet,
bompengereformen, bombrikke, øst-vest-utbyggingen, kabotasjeregelverk, etterutdanning, ferjeproblematikk, rushtidsavgifter og førerkortopplæring. For å
nevne noe. På toppen av dette har NLF mange store arrangementer foran seg.
Den første fortjener betegnelsen årets store happening, nemlig Transport 2016
som går av stabelen på Norges Varemesse på Lillestrøm i tiden 9.-11. juni. Over
60 000 kvadratmeter er fylt opp av lastebiler og alt annet som hører denne
næringen til. Det er fem år siden sist og etter hardt og mye arbeid greide vi til
slutt å få på plass samarbeidspartnere i Norsk Scania, Volvo Norge og Norsk
Industri som gjorde at det var mulig å realisere en messe av og for næringen selv.
Vi er stolte over at vi får dette til – sammen med gode samarbeidspartnere! NLF
er selvfølgelig til stede med en stor stand med mye godt innhold!
Helgen etter braker det løs i Alta. Da er det landsmøtetid og nesten 400 delegater, ledsagere, gjester, ansatte og presse setter hverandre i stevne for å stake ut
de to ne
neste årene i NLFs stolte historie. Landsmøte er kjernen i enhver medlemsstyrt organisasjon
org
– det er rett og slett medlemsdemokratiets høymesse. Her skal
landsmøteperioden som ligger bak oss evalueres og det viktigste av alt – fremtiden
landsmø
stakes ut.
ut Til behandling foreligger viktige resolusjonsforslag fra fylkesavdelingene, forbu
forbundsstyrets forslag til strategi for de neste to år – og den kanskje viktigste
saken i åår, forbundsstyrets innstilling til nye vedtekter. Forslaget som foreligger
representerer en kraftig modernisering av forbundets vedtekter og inneholder
represen
klare før
føringer som vil styrke medlemsstyret i NLF. Vi ser frem til en konstruktiv
og grun
grundig debatt på landsmøtet!
Etter ferien er det duket for Arendalsuka. Her setter politikere, organisaEtt
sjoner og medier hverandre i stevne en hel uke for å drøfte alt mulig relevant
sjon
og mindre relevant for organisasjonslivet og næringslivet. NLF er på plass
for tredje gang. I år er planene for vår deltakelse utvidet og sammen med
NLF i Agder arbeider vi for å få på plass et rikholdig og godt program i
N
perioden 12. – 19. august!
p
Det er altså mange muligheter til å møte NLF de kommende månedene. I tillegg til dette er forbundet til stede på en rekke regionale arrangementer rundt om – alt fra lastebildager i Gudbrandsdalen, motorfestival
i Stryn, Dyrsku’e i Lyngdal og Seljord og mange, mange flere.
Sammen med utallige oppslag i mediene og i egne kanaler er NLF til
stede over det hele. Synlig og relevant. Aktuell og krevende. Slik en
moderne næringsorganisasjon skal være. Vi skal være til stede, vi skal
løfte frem næringen, vi skal bygge omdømme og vi skal fremme våre
saker. Og vi skal levere resultater! Det er dette som er NLF. Det er
dette kontingenten din brukes til – vi håper du er fornøyd!
d
Møt ditt NLF. Velkommen!

Gratulerer Kjell!
Den 30 mai fyller en hedersmann år. Mr. NLF i Agder, Kjell Nilsen fyller 70. Vi
stiller oss
os i køen og gratulerer en særdeles dedikert, aktiv og engasjert fylkesleder
med dag
dagen! Takk for innsatsen så langt – vi ser frem til fortsettelsen!

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

NY standard 2016
VOLVO TRUCKS ER EN AV VERDENS LEDENDE leverandører av fremtidsrettede og bærekraftige
transportløsninger. Vi har lansert en rekke bransjeledende produktnyheter og innovasjoner de siste årene, og
viser et stort utvalg av våre moderne produkter til distribusjon, anlegg og persontransport.

#volvotrucksno

Du treffer oss under Transport 2016, 9.-11.juni på Norges Varemesse:
HALL D, samt på UTENDØRSOMRÅDET
Les mer på volvotrucks.no/transport2016

Volvo Trucks. Driving Progress

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

AKTUELT

POPULÆRE: Her hjemme har Fords nyttekjøretøyer en markedsandel på 14,9 prosent ved utgangen av første kvartal. Foto: Ford

Størst på nyttekjøretøy i Europa
Volvo med
krabbegir
En ny girkasse med krabbegir blir tilgjengelig på ﬂere av Volvos større lastebiler. Den
nye girkassen gjør det mulig å starte fra
stillestående med et vogntog som har en
totalvekt på 325 tonn. Samtidig som man
alt etter utveksling har mulighet til å kjøre
så sakte som mellom 0,5 og to kilometer i
timen. Det er spesielt nyttig når man skal
manøvrere bilen nøyaktig ved for eksempel
konstruksjons- eller vedlikeholdsoppgaver.
Ifølge Volvo vil den nye girassen med krabbegir også kunne være med på å senke
forbruket fordi man har økt kjørbarheten
med tung last.
- Tidligere måtte man velger mellom startevne eller en økonomisk girutveksling. I
denne nye girkassen har vi integrert begge
løsningene, sier produktsjef Peter Hardin
hos Volvo.
Girkassen med krabbegir er 12 centimeter
lengre enn kassen uten krabbegir og kan
leveres til Volvo FM, FMX, FH og FH16 med
13 og 16 liters motorer.

BRATT: I krevende terreng fobedres
fremkommeligheten med krabbegir, samtidig
som bilen kan krype avgårde i en halv
kilometer i timen. Foto: Volvo
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Ford i Europa må tilbake til 1993 for å ﬁnne et bedre salg av nyttekjøretøyer. Ved utgangen av første
kvartal var Ford norges nest største merke sortert
på nyttekjøretøy, med en markedsandel på 14,9
prosent. Ser vi alle Fords biler under ett er Ford ved
utgangen av første kvartal Norges tredje største
bilmerke.
– Dette er resultater som gir merkbar økt
entusiasme i Ford-organisasjonen, sier Per Gunnar

Berg som er administrerende direktør for Ford i
Norge.
Ford melder om ﬂere nye bilmodeller i 2016.
Blant annet kommer sportsmodellene Ford Focus
RS og Fiesta ST200, i tillegg til at de luksuriøse
Vignale-utgavene kommer i ﬂere modeller. Noen
nye varebiler eller nyttekjøretøyer er ikke varslet,
men en ny motorserie til Transit er på trappene.

Oppløftende kontrollresultater
I alt 10 000 lastebiler ble kontrollert på veiene i Nord-Norge denne vinteren.
- Vi har hatt et økt fokus på kontroll av dekk og kjetting på tunge kjøretøy, og resultatene er oppløftende. Vi ser en forbedring av tilstanden på kjøretøyene fra Norden og Øst Europa sammenliknet
med foregående vintre, sier leder av Utekontrollseksjonen i Region nord Jørn Simonsen.
Like oppløftende var nok ikke resultatene for norske biler. De har en svak tilbakegang, mens biler
fra Spania, Portugal og Tyrkia har en markert tilbakegang i tilstanden på dekk og kjetting.
Selv om dekkutrustningen blir bedre er tunge kjøretøy fra land utenfor Norge og Norden fortsatt
overrepresentert blant kjøretøyer som sliter med fremkommeligheten. Ifølge Statens vegvesen
skyldes det at førerne til en stor del mangler erfaring med glatt føre. Samtidig er enkelte av kjøretøyene, spesielt fra de baltiske landene, lite egnet for kjøring på krevende vinterveier.
BEDRE: Stadig ﬂere kjører med bedre dekkutstyr og med godkjente kjettinger ifølge tall fra Statens vegvesen Region

Nord. Foto: NLF Arkiv

RENAULT TRUCKS T460 6X2 - EDITION
En godt utstyrt trekkvogn til en god pris. Nå har
også du muligheten til å teste Truck of the Year
2015 - med full service og rep.avtale inkludert
i prisen!
Standardutstyret omfatter blant annet:
- 11 l. motor med 460 hk
- Optidrive automat gir
- Optibrake retarder
- Sleeper Cab - luftavfjæret førerhus og 2 køyer
- Solskjerm
- Standard farge i hvit
- Komfort førerstol med luftfjæring
- Bluetooth handsfree
- Skinnratt
- 24 l. kjøleskap
- Automatiske vindusvisker med regnsensor
- Motorvarmer og klimaanlegg
- Ekstra isolering av førerhus
- Drivstofftank på 330 l. + 210 l. + 44 l. AdBlue
- Continental HSW og HDW 2 Scandinavia dekk
- Fontaine svingskive
- Totalvekt 26 tonn / vogntogvekt 50 tonn
Lastebilen har alt nødvendig utstyr og er klar
til bruk!

KAMPANJEPRIS LEASING
KR

15.000,- PR MND

OPPGRADERING TIL T520
KUN KR

500,- PR MND

Alle priser er eks. mva og forutsetter 3 år leie / 100.000 km pr år og 10 % i forskuddsleie. Tilbudet forutsetter
kredittgodkjenning, og inkluderer ikke forsikring eller drivstoff. Kampanjeprisen er gyldig frem til 30.09.2016.
Vi tar forbehold om trykkfeil. Avbildet modell kan fravike fra pristilbudet.
Finn din forhandler på www.renault-trucks.no
DU TREFFER OSS I HALL D UNDER TRANSPORTMESSEN, 9. - 11. JUNI PÅ NORGES VAREMESSE.

RENAULT TRUCKS
TREKKVOGN LEASING KAMPANJE

RENAULT TRUCKS
T460 6X2 TREKKVOGN

AKTUELT

Euro 6
Varebilen Renault Master kommer
nå med Euro 6-motorer. Motorene
får ytelser fra 110 til 170 hestekrefter og bilen kan leveres fra
2,8 til 4,5 tonns utgaver. For å
tilfredsstille utslippskravene
kommer Master med en egen
AdBlue-tank på 22 liter. Ifølge
Renault skal det være nok AdBlue
til at mengden holder til 12 000
kilometer.
Selv om Master i utgangspunktet
er en varebil kan Renault også
levere fabrikkmonterte karosserier som plan eller tippbil. Kjølebil
blir også tilgjengelig på samme
måte som en versjon som er planlagt videreforedlet hos påbyggere.
Nytt er også lyssensor som selv
skifter over fra fjern- til nærlys
og ryggekamera.

STØRRE: Felgene blir større på den oppgraderte

versjonen av bilen. Foto: Volkswagen

Ny Amarok
Volkswagen Amarok oppgraderes med nytt design. Dermed følger også Volkswagens eneste pick-up designlinjen til de øvrige bilene fra produsenten. Volkswagen lover kjøreegenskaper på personbilnivå og
fullverdige terrengegenskaper. Bilen for også et nytt interiør, samtidig som den får større felger.
En ny V6er lanseres også til den nye modellen.

Luksus på
grønt
Den gamle Geländewagen er ikke død. Bilen
produseres fortsatt og nå kommer den igjen
som varebil på grønne skilter. Det gjør også
Mercedes største SUV, GLS.
GAMMEL TRAVER: Geländewagen lanseres på nytt som
Begge bilene kommer med en rekke ulike varebil. En kvass AMG-utgave med 571 hk kommer
motoralternativer. Innstegsmodellen av både også på grønne skilter. Foto: Mercedes.
G og GLS er 350d som har en tre liters dieselmotor med henholdsvis 245 og 258 hk. Toppmodellene blir G 63 AMG og GLS 63 AMG. Ytelsen
fra den 5,5 liters store bensin-V8eren er på 571 hk i Geländewagen og 585 hk i GLS.

Ny direktør

TILFREDSSTILLER KRAVENE: De oppgraderte

utgavene av Renault Master kommer med nye
motorer som tilfredsstiller utslippskravene til
Euro 6. Foto: Renault
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Den 41 år gamle Waldemar Andre Christensen blir ny
administrerende direktør hos Volvo Norge AS. Han har,
fungert som direktør siden Erik Engelen sluttet som
direktør i Volvo i januar i år, men nå overtar han altså
stillingen formelt. Christensen har bred erfaring fra
bilbransjen. I Volvo begynte han i 2011, og siden 2014
har han hatt stillingen som salgsdirektør på lastebil.
Christensen lover at han skal videreutvikle Volvo i
Norge, samtidig som han også skal videreutvikle
Renault Trucks virksomhet på det norske markedet.

NY DIREKTØR: Waldemar André Christensen

overtar nå formelt som direktør i Volvo
Norge As. Foto: Volvo

Last ned vår

LYDBOKAPP nå!
Få tilgang til spennende lydbøker
hvor som helst og når som helst!
Mange liker
å lytte til

LYDBOK

MENS DE KJØRER
- har du prøvd?

TO

GRATIS
LYDBØKER
VENTER PÅ DEG
I APPEN

Søk etter lydbok i:

Over 115.000 brukere!

VEKST: NLFs Jan-Terje Mentzoni forklarte
hvordan den økte veksten i transport fremover
kan by på utfordringer.

SEMINAR OM EFFEKTIVE
KONTROLLER I BRUSSEL
Som omtalt i forrige nummer av NLF -Magasinet er Nordic
Logistics Association (NLA), NLFs organisasjon i Brussel,
opptatt av å bidra til å få til bedret kontroll.
Tekst: JAN-TERJE MENTZONI jtm@lastebil.no

Derfor arrangerte NLA sammen med
IRU og den nederlandske lastebileierorganisasjonen (TLN) et seminar om
kontroll i Brussel 26. april. Seminaret var
rettet mot medlemmer av Europaparlamentet (MEPs) samt representanter for
næringsorganisasjoner som arbeider i
Brussel. Vert for seminaret var den nederlandske Wim van de Camp som er
medlem av Transportkomiteen i EU-parlamentet.
Slike seminarer har stor konkurranse i
EU-hovedstaden, og det er vanlig at man
oppnår deltakelse fra 4 – 5 EU-parlamentarikere. På dette seminaret deltok imidlertid 9 medlemmer av parlamentet, herunder leder av Transport- og turismekomiteen Michael Cramer som representerer partiet De grønne.
Seminaret ble ledet av NLAs direktør
Søren Hyldstrup Larsen som hadde invitert Gerlo Grevelink fra det nederlandske
12
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LEDER AV TRANSPORT- OG
TURISMEKOMITEEN:

Michael Cramer.

– Dagens seminar
ga NLA muligheten til å
understreke hvor viktig
kontrollfunksjonen er for
like konkurransevilkår
i EU.»
Direktør Søren Larsen, NLA

selskapet Nijhof Wassink til å presentere
selskapet syn på dagens EU-regelverk og
hvordan dette håndheves. Bedriften utfører transporter og har kontorer i Tyskland,
Polen, Ungarn og Belgia i tillegg til i Nederland. Uklart regelverk, ulike fortolkninger og forskjellig håndheving er derfor
godt kjent for selskapet og skaper usikkerhet om hva som er tillatt. I tillegg erfarer
selskapet at bøter og gebyrer er svært forskjellige, og at det i liten grad utvises fleksibilitet når det er gode grunner til at regelverket for kjøre- og hviletid er brutt. I
denne sammenhengen pekte Grevelink
både på uforutsigbare arbeidsforhold som
streiker, køer, forsinkelser på terminaler og
flyktningekrisen, samt mangel på sikre
døgnhvileplasser. Grevelink var tydelig
overfor EU-parlamentarikerne at det er
nødvendig med et enklere, tydeligere og
likeartet regelverk for hele EU, slik at det
er mulig å forstå både for transportbedriftene og sjåførene. Han mente også at kontrollmyndighetene i større grad burde utføre bedriftskontroller.
Fra norsk side tok viseadm. direktør
Jan-Terje Mentzoni i NLF utgangspunkt
i den forventede veksten i transport i de
kommende årene. Det må ventes ytterligere økning i internasjonale transporter
og det kan bli en krevende å skaffe nok
sjåfører både i Norge og andre EU-land.
Dette medfører utfordringer for norske
myndigheter som skal sikre at regelverket
følges, at lønns- og arbeidsvilkårene for
sjåførene ivaretas, samtidig som konkurranse skjer på like vilkår og trafikksikkerheten opprettholdes.

7097

Det sier seg selv at det ikke blir mulig
å kontrollere alle, og det er heller ikke
hensiktsmessig. Norske myndigheters
satsing på mer målrettede kontroller,
muliggjort ved bruk av investeringer i
teknologi som tas i bruk på den nye
kontrollstasjonen i Åsane,
samt Tollvesenets investering i kameraer med
skiltgjenkjenningsteknologi på grenseovergangene, ble
brukt som eksempler på hvordan
dette kan gjøres.
Avslutningsvis oppfordret Mentzoni til
at slike investeringer
blir gjennomført i hele EU
og at dette gjøres nå. Det er
ingen grunn til å vente på nye veipolitiske initiativer fra EU-kommisjonen før
dette gjøres.
Gerhard Schipper, som leder Euro
Contrôle Route (ECR) som er en organisasjon for europeiske veikontrollmyndigheter, tydeliggjorde hvordan
EUs regelverk utformes som en helhet i
Brussel, men håndhevingen av regelverket er mye mer fragmentert og fremstår
som et puslespill hvor bitene ikke henger
sammen. Han pekte også på at økt samarbeid mellom kontrollmyndighetene er
en vei å gå for å få likere håndheving av
EUs regelverk.
Jan Nemec, som arbeider ved IRUs
kontor i Brussel, holdt den siste presentasjonen, og pekte også på at den forventede veksten i veitransporten fremover,
fordrer at man får til et enklere og mer
lettforståelig regelverk, samtidig som
kontrollen blir effektiv og håndheving
mer likeartet i hele EU. Han pekte
også på at kontrollmyndighetene
må operere smartere, slik at kontroller gjennomføres der det er
nødvendig og uten at det
skaper vanskeligheter for
transportbedrifter som
har alt i orden. IRU
arbeider
tett
sammen
med
ECR med sikte
på å finne
løsninger
på dette
områ-

det og for å få etablert sikre hvileplasser systemer, viser hvor enkelt dette kan
for tungtransporten i Europa.
gjøres, til nytte for transportører
I den påfølgende debatten deltok både som følger regelverket. Vi håper
representanter for EU-kommisjonen, vi med dette arrangementet har
transportarbeiderorganisasjonen ETF, bidratt til at medlemmene av
og EU-parlamentarikerne. Svenske Pe- Europaparlamentet ser at
ter Lundgren fra Sverigedemo- det er mulig å få til forkratene var svært aktivt i de- andringer, avslutter
batten. Med sin bakgrunn Larsen.
som lastebilsjåfør har
Lundgren mye kompetanse og erfaring som
kommer godt med i
arbeidet i EU-parlamentets transportkomite.
– Dagens seminar ga
NLA muligheten til å understreke hvor viktig kontrollfunksjonen er for like konkurransevilkår i EU», sa direktør Søren Larsen
i NLA etter seminaret. – Vårt budskap i dag var rett og slett at noe
må gjøres og at det kan gjøres nå.
Det er nødvendig at medlemslandene forplikter seg til å
følge og kontrollere regelsjon
istribu
verket, og at håndhevind
r
o
f
ilskap
port
gen gjøres effektiv når
M.KO b
gtrans
n
la
g
o
reglene brytes. Erfaringene fra Norge, hvor det investeres i nye,
moderne
kontroll-

Effektiv.Distribusjon.

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

www.cargobull.com/no

M.KO bilskap med innovative
FERROPLAST®-paneler kan skreddersys
etter behov, og er meget godt egnet til
distribusjon og langtransport. Allsidig,
effektiv og sikker – just more.

For mer informasjon: +47 23 96 14 00

LEDER: Svein Ove Vetrhus er
daglig leder i Transportkompetanse Haugesund AS.

Eierskap i Transportkompetanse Haugesund AS:

SKAL LØFTE
NÆRINGEN
NLF-Senteret AS eier 12,5 prosent av Transportkompetanse
Haugesund AS, en eierpost som ikke bare gir NLF en solid hånd
på rattet – men som også kommer medlemmene til gode.
Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

– Jeg skjønner at mange var skeptiske til
at en medlemsorganisasjon som NLF går
inn på eiersiden i en kommersiell bedrift.
I ettertid er det også lett å se at mye kunne vært gjort annerledes. Likevel føler
jeg at mye av kritikken har stilnet, ikke
minst når man ser på hva avtalen har
betydd for NLFs medlemmer og for
14
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NLF, sier Svein Ove Vetrhus som er
daglig leder i Transportkompetanse.

Kraftig økning
I 2014 kjøpte NLF-Senteret AS en eierpost på 12,5 prosent i Transportkompetanse.
– For NLF har dette vært en god inve-

stering som i aller høyeste grad er med på
å bygge NLF videre som organisasjon,
sier Vetrhus.
Samtidig er han åpen på at NLFs eierskap også er avgjørende for Transportkompetanse.
– NLF har vært en svært viktig partner
for å øke vår profesjonalitet. Per Madsen
som styremedlem og Geir A. Mo som
styrets formann har i aller høyeste grad
vært essensielle for at vi er så sterke kunnskapsmessig og at vi har en så solid plattform å bygge videre på. De våger å tenke
nytt. Det er liten tvil om at NLFs inntreden har vært svært viktig for Transportkompetanse – men også for NLF, sier
Vetrhus.

NLF Bedriftsleder i september
At samarbeidet har båret frukter er det
liten tvil om. Ett eksempel er lik pris på
etter- og videreutdannelse i hele Norge.
– NLF og vi er opptatt av en produktportefølje som er levende og som tilpasses
markedet. Vi skal levere produkter som
gjør transportørene sterkere. Noe vi har
jobbet mye med er at jobber som skal ut
på anbud tilpasses slik at også mindre
transportører kan ta del i anbudsprosessen, forklarer Vetrhus.
Men det beste eksempelet er kanskje
NLF Bedriftsleder. Selve kompetanse-

tilbudet rulles ut på Transport 2016, og
ideen bak er å bygge ledere i alle ledd i
transportbedriftene. Dermed kan sjåføren
rustes opp til å bli mellomleder, samtidig
som topplederen kan utdannes til å tenke
på innovasjon og til å se det store bildet.
Ved hjelp av NLF Bedriftsleder kan vi
tilby kompetanseutvikling i alle ledd, sier
Vetrhus.

Gjør bedriftene sterkere
Vetrhus mener det er mange likheter mellom NLF og Transportkompetanse.
– Vi representerer begge mange små og
mellomstore bedrifter som har stor nærhet til daglig drift. De er ofte flinke med
biler, kunder og logistikk, men er kanskje

ikke alltid like gode på administrasjon.
For oss er det viktig å være en samarbeidspartner og tilby løsninger som tilfredsstiller de behovene disse bedriftene
har. Vi har for eksempel unik kompetanse på internkontroll og på HMS, sier han.
Han understreker at begge organisasjonene er opptatt av å tilpasse sin produktportefølje slik at transportørene blir
sterkere.
– Jeg er ydmyk for at NLF og medlemmene har tatt så godt imot oss. Det gjør
meg sulten på å levere enda bedre tjenester og løsninger for transportsektoren i
årene som kommer. Vårt mål er ganske
enkelt å sørge for at transportbedriftene
får en fantastisk fremtid, sier Vetrhus.

Det mest komplette alternativet
– Gjennom mange år har vi
forsøkt å stable et kompetansetilbud på beina uten helt å
lykkes.
Transportkompetanse deler NLFs syn og
visjoner om behovet for kompetansebygging for aktørene i næringen, sier Per
Madsen.
Han mener derfor avtalen mellom
Transportkompetanse og NLF har stor
nytteverdi for medlemmene.
– For NLFs del var det viktig å ta aktivt
del i utformingen av nye kompetansetilbud, bygget på NLFs behov og etter
våre premisser. Den beste måten å få det
til på var å kjøpe en del av Transportkompetanse. Derfor la vi tre millioner kroner
på bordet for å sikre oss en eierandel på
12,5 prosent. En investering som i dag er
verd over tre ganger så mye. Samtidig ser
vi i ettertid at vi kunne ha kommunisert
bedre i prosessen rundt kjøpet. Det tar vi
selvkritikk på, sier Madsen.

NYTTEVERDI: Forbundsleder Per Madsen.

FAKTA
Transportkompetanse
Haugesund AS:
• Startet i 2007
• Har i dag 25 avdelingskontorer
og 50 undervisningssteder.
• 175 personer er ansatt i
Transportkompetanse, samt i
datterselskaper.
• Har drøyt 7500 sjåfører på kurs
i året.
• Har oppfølging av over 17 500
lastebil- og buss sjåfører i året.
• Faste avtaler med over
800 transportbedrifter.
• NLF-Senteret AS kjøpte
12,5 prosent av Transportkompetanse i juni 2014
Hel- og deleide datterselskaper:
• Haugaland Transportskole AS
(Rogaland)
• Forus Storbilskole AS
(Sør-Rogaland)
• Tungbilskolen AS
(Buskerud)
• Halaas Traﬁkkskole AS
(Møre og Romsdal)

Han er likevel overbevist om at investeringen har båret frukter.
– Vi vurderte hva en tilsvarende kompetanseoppbygging ville kostet om vi
skulle gjort dette i egen regi. Både ut i fra
kostnader og resultatoppnåelse var oppkjøp det eneste riktige, og nå høster vi
fruktene gjennom NLF Bedriftslederskole som vil vise seg å være ett av de viktigste bidragene til medlemmene på mange år. Samtidig har vi levert på etterutdanning og på lik pris til alle NLF
medlemmer, sier Madsen.
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KABOTASJE

80 PROSENT
HEN LEGGES
80 PROSENT: Rundt 80 prosent av alle kabotasjesaker
som meldes til Romerike politidistrikt henlegges, i følge
en sentral kilde i Statens vegvesen. Illustrasjonsbilde:
Colourbox
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De ﬂeste kabotasjesaker som avdekkes på Romerike henlegges. Nå mener
en sentral skikkelse i Statens vegvesen at nok er nok. Politiet nekter å
kommentere saken.
Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

– Jeg føler at man har gitt opp norsk transportbransje. Hjertesukket kommer fra en sentral
kilde i Statens vegvesen. Han vil ikke stå frem
med navn, men har jobbet i en årrekke med kontroller av tunge kjøretøyer og med kabotasje.
Nå ønsker han å rope et varsko.

Frustrerende
– Rundt 80 prosent av alle kabotasjesakene vi
anmelder blir henlagt. Slik det er i dag er dette
misbruk av våre ressurser og veldig surt å se på at
sak etter sak etter sak henlegges av påtalemyndigheten på Romerike, sier han.
Han fremhever at det ligger mye jobb bak hver
eneste kabotasjesak som anmeldes.
– Hovedproblemet er manglende dokumentasjon. Hva som skal være med kommer tydelig
frem i regelverket, men dette respekteres ikke
– og når vi anmelder på bakgrunn av dette, henlegges saken fordi sjåførene bor i utlandet. Det
er også et problem at sjåførene bare er en ansatt
uten myndighet til å underskrive forelegg. I mange tilfeller ser vi at dette også er en grunn til at
saken blir henlagt.

Satt i system
– Jeg ser selvsagt at dette også er ressurskrevende for
påtalemyndigheten. Det er nok ikke lett for dem
heller i forhold til hvem man skal tilkalle til retten og hvor man skal sende forelegget. Samtidig tror jeg at strengere regler ville hjulpet oss
mye. Om vi kunne holdt igjen et vogntog er det
helt åpenbart at eieren hadde dukket opp på et
tidspunkt. I dag har vi ikke denne muligheten

fordi lovbruddet går på transportøren og ikke på
sjåføren, sier den erfarne kontrolløren.Han mener store internasjonale transportselskaper har
satt kabotasje i system.
– Regelverket følger ikke tiden. Når det ble
laget var det et godt system, fordi man da kjørte
i sitt respektive land. Slik er det ikke lenger. I dag
finnes det en rekke utenlandske transportører
som kun kjører i utlandet, og det tar ikke regelverket høyde for. Det eneste kravet er at man
kjører ut av Norge. Vi vet om bensinstasjoner i
Sverige hvor det står flåter av biler som kun er
ment for kabotasje. Her bytter sjåførene bil og
henger, for så å legge ut på en ny kabotasjetur.
Disse bilene er aldri i hjemlandet hvor de er registrerte, ikke engang for EU kontroll, forteller
kontrolløren.

Stabilt antall henleggelser
Ifølge kontrolløren henlegges rundt 80 prosent
av alle anmeldelser som gjøres på Romerike. Et
tall som har holdt seg stabilt siden 2013.
– Vi har hatt møter med Romerike Politikammer for å få gehør for våre synspunkter og hvor
vi har bedt dem om å komme med forslag til
hvordan vi kan gjøre disse sakene enklere for
dem. De sier at våre anmeldelser er gode, men de
sliter med å finne en måte å effektuere forelegg
ovenfor utenlandske eiere som ikke er representerte i Norge, forteller tjenestemannen.
NLF-Magasinet har vært i kontakt med Romerike Politikammer for å få de eksakte tallene på
antall kabotasjesaker og på hvor mange saker som
er henlagt. Våre henvendelser ble ikke besvart.
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Medlemsundersøkelse:

POPULÆRE
ADVOKATER
Hjelp til juridiske spørsmål og kollegahjelpen er viktige for våre
medlemmer. Samtidig er den næringspolitiske påvirkningen som
NLF utøver mot våre styrende myndigheter en av de aller viktigste årsakene til medlemsskap i Norges Lastebileier-Forbund.
Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

Over halvparten av de spurte i NLFs
medlemsundersøkelse har brukt NLF-advokatene, og for medlemmene er advokattjenesten en av de viktigste medlemsfordelene.

Viktige advokater
Medlemsundersøkelsen har som mål å
kartlegge hva våre medlemmer legger
vekt på og hvor fornøyde de er med tilbudet de får, og akkurat her går advokatene
til topps. Et flertall mener at nettopp
NLF-Advokatene er den aller viktigste
tjenesten som NLF tilbyr sine medlemmer. Men også kollegahjelpen, som rykker ut og tilbyr hjelp og støtte ved alvorlige ulykker, kommer høyt opp. Det gjør
også medlemsavtalene, og arbeidet som
legges ned i skadeforbyggende tiltak.

1. Prisgunstige medlemsavtaler
2. Advokathjelp
3. NLF Magasinet
4. Kollegahjelpen
5. NLF Arbeidsgiver
6. Kurs- og kompetanseutvikling
7. Skadeforebyggende tiltak
8. På riktig side
9. NLFs internettside og nyhetsbrev
10. Kvalitet og miljøsertiﬁsering
11. Teknisk rådgiving

18
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Næringspolitikk
Medlemsskap i NLF handler om mer enn
rene fordeler. I en bransje der politiske
beslutninger til en stor del danner rammevilkårene, er det ikke underlig at nettopp næringspolitisk påvirkning er det
viktigste NLF jobber med når vi spør
medlemmene. Av de spurte mente hele 68
prosent at nettopp næringspolitisk påvirkning var en viktig eller meget viktig
grunn til å være medlem.

Vedlikehold og kabotasje
Og det er veipolitikk som naturlig nok
betyr mest for våre medlemmer. Både
vedlikehold, vinterdrift, veibygging
og trafikksikkerhet er næringspolitiske
saker som har har stor betydning for medlemmene. Men

NLF tilbyr en rekke tjenester til sine medlemmer. Ranger viktigheten av følgende
medlemstjenester fra 1-6. Svar på en skala der 1 er meget uviktig og 6 er meget viktig
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

4,75
4,88
4,13
4,58
3,77
4,26
4,46
4,22
4,26
4,26
4,09

ADVOKATENE: NLF-Advokatene
er den viktigste tjenesten NLF
tilbyr sine medlemmer.

VEIER: NLFs arbeid med næringspolitiske saker er viktig
for medlemmene – og da spesielt arbeidet med vedlikehold
av veier.

NLF

+
415 44 400

KOLLEGAHJELPEN: Mange av medlemmene er svært
fornøyde med kollegahjelpen. Mange mener det er en av de
viktigste tjenestene NLF leverer sine medlemmer.

MEDLEMSFORDELER: Er du medlem i NLF får du en
rekke medlemsfordeler.

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med de tjenestene NLF tilbyr?
Svar på en skala der 1 er meget misfornøyd og 6 er meget fornøyd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

4,37
4,18
4,38
3,84
4,08
4,01
3,85
3,95
4,10
3,85
3,71
3,75
3,54
3,76

1. Kollegahjelpen
2. Skriftlig informasjon
3. Advokathjelpen
4. NLF Arbeidsgiver
5. Skadeforebyggende tiltak
6. Kurs- og kompetanseutvikling
7. Teknisk rådgivning
8. Øvrige medlemsavtaler
9. Medlemstilbud på forsikring
10. Medlemstilbud på drivstoff
11. Medlemstilbud på ﬁnans
12. Medlemstilbud på telefoni
13. Medlemstilbud på dekk
14. Medlemstilbud på opplæring
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også omdømmet til næringen er viktig for
medlemmene, og det stadige arbeidet mot
sosial dumping og ulovlig kabotasjekjøring. Over 86 prosent mener at nettopp
arbeidet mot ulovlig kabotasje er viktig
eller svært viktig for NLF å jobbe videre
med.

Her er de tre viktigste tjenestene
fra NLF:
1. Advokathjelp
2. Medlemsavtaler
3. Kollegahjelpen

Tre hovedgrunner til at man er
medlem i NLF:
1. Næringspolitisk påvirkning
2. Tilhørighet til en organisasjon
3. For å få mer informasjon om næringen

Tre viktige næringspolitiske
satsningsområder:

VINTER: Det er ikke alltid like lett å kjøre
lastebil på vintervei, og vintervedlikehold er
et viktig område for medlemmene av NLF.

1. Vedlikehold av veier
2. Veibygging
3. Vinterdrift av veier

Hvor viktig eller uviktig er disse sakene for at du er medlem av NLF?
Svar på en skala fra 1 til 6 der 1 er meget uviktig og 6 er meget viktig

1. Organisasjonstilhørighet
2. Prisgunstige medlemsavtaler
3. Næringspolitisk påvirkning

3

5. Gammel vane/tradisjon

4

6. Det sosiale fellesskapet

5

7. NLF Arbeidsgiver

6

9. Andre forhold

1. Traﬁkksikkerhet
2. Veibygging
3. Vinterdrift av veier
4. Vedlikehold av veier
5. Fremkommelighet i byer og tettsteder
6. Døgnhvileplasser
7. Takst- og billettsystemer
bompenger og ferger
8. Dieselavgift
9. Formuesskatt på arbeidende kapital
10. AutoPASS på ferjer
11. Ulovlig kabotasje
12. Sosial dumping
13. Vekter og dimensjoner
14. Utekontroller
15. Arbeidstidsordninger/kjøre- og hviletid
16. Miljøvennlig lastebiltransport
17. Omdømme
18. Tap av førerrett
19. Dataovervåkning/personvern
20. Utdanning av yrkessjåfører i skolen
21. Etterutdanning av yrkessjåfører
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4,56

2

4. Konsultativ bistand og rådgivning

8. For å få mer informasjon om næringen
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1

4,49
4,89
4,37
3,48
4,00

7

3,62

8

4,52

9

3,62

Hvor viktig er følgende næringspolitiske saker for deg?
Svar på en skala fra 1 - 6 der 1 er meget uviktig og 6 er meget viktig
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

5,31
5,56
5,53
5,60
5,08
4,76
5,06
5,44
5,13
4,76
5,44
5,51
5,09
5,01
5,13
4,75
5,39
5,34
4,65
5,05
4,40

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.

SMART GJENBRUK

NUMMER TO: En brannbil fra

Slåttøy rykker ut på Sømna til
ære for fotografen. Før den ble
moderne brannbli fungerte den
som melkebil. Foto: Jan Harry
Svendsen

MELKEBILER
MED BLÅLYS
Hans Ivar Slåttøy Transport lever av melketransport. Men i
verkstedet blinker blålysene. Her gjenoppstår gamle melkebiler
som moderne brannbiler.
22
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Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

Scaniaen har rullet rett i underkant av en
halv million kilometer. Som melkebil er
den ferdig, men bilens liv er langt fra over
av den grunn. Hos Hans Ivar Slåttøy
Transport er forvandlingen til neste fase
i bilens liv i full gang.

Omfattende ombygging
Verkstedmester Helge Stolpnes er inne i
bilen, under og rundt den. Blålysene er
på plass, og sirenen fyller verkstedet til
Slåttøy med sitt karakteristiske ul.
– Det hele begynner med at vi sender
bilen til lakkering. Det er ikke noe krav
til farge på brannbiler, men de fleste vi

KRYDDER: For mekanikerne Daniel Ebbesen (til venstre) og Helge Stolpnes er oppdragene med å bygge
brannbiler et krydder i hverdagen. Foto: Jan Harry Svendsen

leverer er enten røde eller signalgule.
Deretter begynner vi med selve konverteringen fra melkebil til brannbil, forklarer Stolpnes.
Og det er en omfattende prosess som
bilene gjennomgår på veien fra å være
melkebil til å bli fullverdig utrykningskjøretøy.
– Først river vi ut pumpene, rørsystemet
og elektronikken som er knyttet til melketanken, før vi setter inn en bensindrevet
pumpe med høy kapasitet. Inne i førerhuset ribber vi nesten bilen for alt. Her
skal nødnett, kommunikasjon og styringsenheter for blålys og sirener inn – og
om noen vil ha en røykdykkerstol kan vi
leverer det også. Det hele handler til en
stor grad om skreddersøm. De ulike

brannkorpsene har ulike krav og vi gjør
det vi kan for å komme ønskene i møte,
sier Stolpnes.

Skreddersøm

GJENBRUK: - Ved å bygge om gamle melkebiler kan vi tilby
kommuner moderne brannbiler i svært god teknisk stand
langt rimeligere og med større vannkapasitet enn hva en ny
bil har, sier Kristian Warholm hos Slåttøy transport. FOTO:

Helge Stolpnes forteller om brannbilene
med nordnorsk nøkternhet. Men han
har all grunn til å være stolt. For det er
imponerende når man ved selvsyn ser hva
som skapes i det lille verkstedet som ligger på et jorde en halvtimes biltur fra
Brønnøysund.
– Vi leverer det kunden vil ha. Ennå
har vi ikke levert to like brannbiler som
er bygget om på denne måten, og hele
tiden lærer vi noe nytt. Det er et fint
krydder i hverdagen å bygge
brannbiler, smiler Stolpnes.
NLF MAGASINET 2016 • NR 3
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Omlag to måneder tar det Slåttøy å
bygge om en melkebil til å bli brannbil.
Da har bilen også gjennomgått en full
teknisk overhaling slik at man er sikker
på at bilen som leveres er i god stand.

«Jeg håper selvsagt
at vi aldri får bruk for
denne bilen.»
Trond Olaussen

– Håper aldri vi får bruk for den
Noen minutters kjøretur fra Slåttøys
lokaler treffer vi Trond Olaussen fra teknisk avdeling i Sømna Kommune. Han
tenner gladelig blålysene på brannbilen de
har fått levert fra Slåttøy, og MAN-motoren tenner villig når jeg ber han om å
kjøre den gule brannbilen ut i regnet.
– Jeg håper selvsagt at vi aldri for bruk
for denne bilen, smiler Olaussen idet kan
krabber opp i hytta.
Han er fornøyd med kjøpet og røper at

BYTTES UT: Pumper monteres, og gammelt utstyr fra tiden som melkebil demonteres. I alt tar det omlag to måneder å

bygge om en melkebil til å bli brannbil. Foto: Jan Harry Svendsen

det hender at han tar bilen med på en kjøretur for å sjekke at alt er som det skal
være.

– Vi er veldig fornøyde med bilen. Riktignok har vi ikke hatt den lengre enn
siden i januar, og ennå har vi til gode å

DET
HVITE
GULLET
I dag er tredje generasjon
Slåttøy bak rattet i bedriften
som alltid har hatt melkekjøring som sin hovedgesjeft.

MELK: Det er melketransport som er hovedgesjeften til Slåttøy Transport. Med sine femten biler har de 46 360

gårdsbesøk i året. Foto: Slåttøy

tilbake på en tid med enorme endringer
i en bransje der planlegging og kvalitet er
kriteriene for suksess.

Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

Komplisert logistikk
– I dag kjører vi melk og melkeprodukter
fra Bindalen til Saltfjellet og helt ut til
Rødøy, sier daglig leder Hans Ivar
Slåttøy i Hans Ivar Slåttøy Transport.
Han overtok bedriften i 1980, og kan se
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– Til enhver tid har vi flere biler på en
eller annen ferge, og noen steder tar
fergeturen alene en times tid.
Hans Ivar Slåttøy tegner et riss av Helgelandskysten med sine mange fjord-

armer og øyer. Det skal ikke mye fantasi
til før man skjønner at utfordringene er
mange når man skal frakte melk fra bønder og ut til meieriene i denne delen av
landet.
– Vi har gått fra en tid hvor bøndene var
mange og små, til mer moderne bruk hvor
produksjonen har økt selv om antall bruk er
redusert. Enkelte gårder leverer så mye som
5 til 6 tusen liter hver tredje dag, sier Slåttøy.

Helt uten erfaring er han likevel ikke.
MANen er den andre tankbilen brannvesenet har fått levert fra Slåttøy, etter at
den første ble levert allerede i 2000.

– Mye igjen

FORNØYD: Trond Olaussen fra teknisk avdeling i Sømna
Kommune gleder seg over sin nye brannbil – selv om han
håper at han aldri for bruk for den.

rykke ut på en brann med den – men vi
har brukt det til endel andre oppdrag,
forteller han.

DAGLIG LEDER:

Hans Ivar Slåttøy
er daglig leder for
selskapet. Foto:
Jan Harry Svendsen

Han forteller at de er innom hver
gård hver tredje dag og at de kjører på
fastlagte ruter.

En million kilometer
– Det er fergene som danner grunnlaget
for hvordan vi kjører. Vi må tilpasse rutetidene våre etter når de går, og om vi
mister en ferge er det en alvorlig utfordring, forklarer Slåttøy.
Rundt femten melkebiler har bedriften på veien til enhver tid, og årlig
transporterer Slåttøy 65 millioner liter
melk. Det utgjør 46 360 gårdsbesøk i
året og gir en årlig kjørelengde på 950
000 kilometer. I tillegg frakter de rundt
25 millioner liter melk og fløte mellom
de ulike meieriene og andre mottakere,
samtidig som de frakter omlag 35 mil-

– Vårt utgangspunkt var gjenbruk. Vi
mente det var lite hensiktsmessig å skrote
en fullt fungerende tank bare fordi den
var for gammel til å frakte melk med.
Samtidig er det mye liv igjen i en lastebil
som har rullet 500 000 kilometer. Sammenliknet med en helt ny brannbil koster
disse rundt regnet en tredjedel, og dermed
kan også mindre kommuner som ellers
ikke ville hatt råd til en moderne brannbil
skifte ut gamle biler som fungerer dårlig,
sier Kristian Warholm som er økonomisjef hos Slåttøy.
Han understreker også at bilene fra
grunnen av er bygget opp som tankbiler,
og at de dermed også blir lettkjørte og
komfortable.
– Grunnpillaren i alt dette er likevel
kvalitet. Det gjelder enten vi frakter melk
eller bygger brannbiler, avslutter Warholm.

lioner liter myse til Verdal fra Sømna i
Nordland og Elnesvågen på Møre.
– God logistikk er nøkkelen for å få
kabalen til å gå opp, forklarer Slåttøy.
Men han legger heller ikke skjul på at
det er utfordringer.

Suksessfaktor: De ansatte
– En av dem er fergene. Åpningstidene
på fergene er en utfordring og vi savner
AutoPass på fergene. I dag må vi ha ett
fergekort per fergeselskap. Det betyr at
hver bil må ha tre ulike, forhåndsbetalte, fergekort. Det sier seg selv at kapitalbindingen her blir enorm, siden vi
ikke kan utgiftsføre hvert enkelt kort,
men må samle kvitteringer for hver enkelt tur, forteller han.
Suksessfaktoren er likevel ubestridt.
Det er de ansatte.
– En melkebilsjåfør er ikke bare en
sjåfør. Før levering tar de analyser av
melken, lukter på den og smaker på
den. Det krever erfaring. Den lengst
ansatte her begynte før min tid, og nettopp erfaringen og innstillingen til de
ansatte er en viktig suksessfaktor når
man driver som vi gjør, sier Hans Ivar
Slåttøy.

Dette er Slåttøy
Slåttøy-konsernet består av Hans Ivar Slåttøy Transport, Sømna Transport og Slåttøy
Eiendom. I 2015 hadde bedriften 75 ansatte
og en omsetning på 82 millioner kroner.
Hovedgesjeften er melketransport, men
datterselskapet Sømna Transport driver
også med langtransport for Schenker, SHMIL og BRING i tillegg til postkjøring fra
Trondheim til Brønnøysund.
Hans Ivar Slåttøy Transport AS har ved
siden av melketransporten også brøytning
og gruskjøring, samtidig som de driver et
sertiﬁsert verksted og dekkverksted. Verkstedet har påbyggerstatus. Bedriften bygger også om utrangerte melkebiler til
brannbiler.

Melketransport
før og nå
Helt frem til å 70-tallet hentet man melk i
spann. I dag leverer de største brukene
mellom 5 og 6 tusen liter melk hver tredje
dag. Samtidig har antall gårder blitt kraftig
redusert i Slåttøys område. I 1978 var det
59 gårder som leverte melk her. I dag er
tallet 15, samtidig som mengden melk har
økt. Antall meierier er redusert fra 8 i 1978
til to i 2014.

Slik at bilene
utviklet seg
Mye har skjedd på bilfronten. En moderne
melkebil har en kapasitet på 30 000 liter
melk på bil og henger. Den har 12 gir, konstantfartsholder og i mange tilfeller godt
over 500 hestekrefter. Komforten blir ivaretatt av luftfjæring, skinninteriør, servostyring og dieselvarmer og automatgir. Samtidig har de sikkerhetsutstyr som ABS,
antispinn og antisladd (ESP). Slangetrommelen har fjernkontroll og pumper lett 400
liter i minuttet.
I 1978 var det enklere. En Mercedes
1513, som ble brukt av Slåttøy, hadde ﬁre
gir og manuell girkasse. Motoren leverte
130 hestekrefter og tanken hadde en kapasitet på 8000 liter. Luftfjæring fantes ikke,
den gamle Mercedesen hadde bladfjærer og
brukte man motorbremsen kunne den kvele
motoren. Mercedes hadde også som krav at
man skulle kunne styre bilen med motoren
avslått. Derfor hadde rattet en enorm diameter.
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Landsmøte i Alta:

– JEG HAR STORE
FORVENTNINGER
NLFs landsmøte i Alta går av stabelen den 17. juni og varer til
den 19. juni. Med nye vedtekter til godkjenning blir landsmøtet
en viktig arena for å gjøre NLF til en tydelig og relevant aktør i
fremtidens transport-Norge.
Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

– Endringen av NLF gjennom prosjektet
«Veien videre» ble vedtatt uten en eneste
negativ kommentar på landsmøtet på Trysil i 2012. På mange måter var det da man
vedtok plattformen for et modernisert og
fremtidsrettet NLF, sier forbundsleder Per
Madsen i NLF.
Han legger ikke skjul på at nettopp
landsmøtet i Alta blir spesielt.

I ALTA: Landsmøtet 2016 blir arrangert på Scandic Alta fra
den 17. til den 19. juni. Foto: Scandic

Siste mulighet
– For meg er dette siste mulighet til å bidra
direkte til at NLF skal ta et nytt stort
sprang i utviklingen som godstransportens
næringsorganisasjon. En utvikling som
ikke bare gjør at vi holder tritt med samfunnsutviklingen, men som bringer NLF
videre frem som en spydspiss og som en
førende organisasjon for godstransporten
i Norge.
Han mener mye av fremtiden hviler på
disse dagene i Alta.
– Et tydelig og relevant NLF er landsmøtets oppgave og ansvar å få på plass, og
det skjer ved å vedta det komplette settet
av vedtekter for NLF som legges frem av
forbundsstyret, sier Madsen.

VIKTIG: Forbundsleder Per Madsen i NLF ser frem til
landsmøtet i Alta. Han mener møtet vil stå sentralt i å
utvikle NLF videre. Foto: Jan Harry Svendsen

Han mener fremtiden for næringen blir
krevende, men ikke umulig.
– Det er muligheter for en sterk og selvstendig norsk godstransport også i fremtiden. Men for å lykkes må næringen jobbe
enda smartere – samtidig som NLF er
avhengig av å lykkes i sitt næringspolitiske
arbeid.

Tøff fremtid
Vedtektene han sikter til omtaler han som
NLFs reisverk for fremtiden.
– Mye av det vi drømte om på landsmøtet i 2012 har skjedd. Utviklingen for NLF
siden da har vært formidabel. Men nå
handler det om veien videre. Disse nye
vedtektene danner reisverket for fremtidens NLF. De skal sørge for å holde organisasjonen sammen og styrke den videre
utviklingen av NLF, sier Madsen.
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Viktig eierpost
– Det er ikke så mange innkommende
landsmøtesaker til behandling i Alta, men
det er noen viktige. En av dem er kontingentstrukturen. Den må være attraktiv og
tilpasset markedet om vi skal få økt oppslutning. Vi må være så attraktive at ingen
av de nye transportørene blir stående utenfor organisasjonen, sier Madsen.
Madsen gleder seg også til å vise frem

fruktene av samarbeidet mellom Transportkompetanse og NLF. Han mener
samarbeidet er viktig for å kunne tilby et
oppdatert kompetansetilbud til sjåfører,
mellomledere og ledere i transportbedriftene.
– Gjennom eierskapet og styreplassen vi
har i Transportkompetanse kan NLF levere faglig videreutvikling, noe bransjen er
avhengig av i årene fremover. Dermed leverer NLF på tre viktige hovedområder,
nemlig næringspolitikk, kompetanse og
marked gjennom de viktige medlemsavtalene, sier han.

Opplevelse
Selv om dette landsmøtet blir det siste for
Per Madsen som forbundsleder gleder han
seg til dagene i Alta.
– Jeg kjenner Finnmark relativt godt fra
tidligere. For mange er det første gang de
besøker landsdelen, og jeg gleder meg til å
vise frem Finnmark og kan love at vi alle
har svært mye å se frem til. Samtidig føler
jeg meg trygg på at NLF Finnmark vil
være med på å gi oss alle en opplevelse vi
vil huske med glede og se tilbake på med
stor takknemlighet, avslutter Madsen.

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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SER SEG IKKE TILBAKE: Etter at Lars-Tore
Rogne fylte sin første HVO-tank den 4. januar,
har bilene gått bedre og startet lettere. Nå går
absolutt hele dieselkjøretøyparken på
biodrivstoff.

28
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HVO100

BRUKER
HVO PÅ ALT
Mange lastebileiere kjører nå på HVO. Lars-Tore Rogne
ved Olav Rogne AS i Voss har tatt det litt lenger: Han bruker
biodrivstoff på alt fra lastebiler, varebiler og personbiler
til gaffeltrucker og veterankjøretøy – selv om produsentene
fraråder det.
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STOR FORSKJELL: I hendene

holder Lars-Tore Rogne en
ﬂaske tradisjonell diesel og en
ﬂaske syntetisk biodiesel (HVO).
Forskjellen i renhet er åpenbar,
selv med det blotte øye.

– Det er ingenting å lure på.
HVO er bedre på alt, sier
Lars-Tore Rogne. Påstanden
er ikke hentet rett ut av lufta.
Lastebileieren på Voss har
testet det syntetiske biodrivstoffet under alle tenkelige
temperaturer og forhold. Og
ikke bare på lastebiler heller.
Tekst og foto: STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

Det hele begynte før nyttår i fjor. Da ble
Rogne kontaktet av en logistikkpartner
som var interessert i å få firmaet til å prøve HVO. Lars-Tore ble nysgjerrig og bestemte seg for å lære mer om drivstoffet.
– Jeg tente da jeg hørte om utslippsreduksjonen og kuldeegenskapene. Vi har
hatt mye trøbbel med dagens fossile diesel
som har førstegenerasjons biodrivstoff
innblandet. Filtrene gikk tett allerede ved
22-23 minusgrader. Det var en stor grunn
til å se på alternativer, sier han.

«– Jeg tente da jeg hørte
om utslippsreduksjonen og
kuldeegenskapene.»
Olav Rogne

Om Olav Rogne AS
Lars-Tore Rogne er fjerde generasjon som driver med transport. Oldefaren ﬁkk
løyve for transportvirksomhet i 1906. Den første lastebilen, en Volvo, ble kjøpt i
1923. På femtitallet skilte barnebarna Anders og Lars Rogne ut hvert sitt ﬁrma,
som drev henholdsvis med skysstransport og varetransport. Lars Rogne var en av
de første som brukte semitrailer i Norge, samt kjøle / termotransport. Lars-Tore
begynte hos faren i 1977, først med brøyting på Vikafjellet og senere E68 (dagens
E16). Holdt på med brøyting til 1996. Fra 1. mai 1985 begynte Lars-Tore å kjøre for
Tollpost og gjorde dette til faren gikk bort i 1988. Broren Torgils sluttet seg til
ﬁrmaet samme år. Fikk kontrakt med NSB i 1989, 15 000 tonn med ferrosilisium,
noe de holdt på med til år 2000.
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Mer lettstartet enn
tradisjonell diesel
Den 4. januar fylte han opp tankene for
første gang og bestemte seg raskt for å
utføre et lite eksperiment.
– Første uka vi hadde HVO her, utførte vi en test i minus 26 grader for å se om
det var noen forskjell på det nye og det
gamle drivstoffet. Vi fylte opp to Euro
V-Scaniabiler, en med HVO, og en med
fossil diesel. Den med HVO startet som
om det skulle vært sommertemperaturer
og gikk rent og pent fra første slag. Den
andre harket, fusket og røk. Da ble vi
overbevist om at HVO er et bedre drivstoff til bruk under norske forhold, sier
Rogne.
Det er også andre aspekter som gjør

HVO100
Disse kjøretøyene
kjører Rogne på HVO:
LASTEBILER:

40 KJØRETØY PÅ HVO: Personbiler, varebiler, gaffeltrucker, veterankjøretøy og lastebiler har brukt nærmere 130 000 liter

HVO hos Olav Rogne AS siden januar.

GULLENDE RENT: Lars-Tore er spesielt imponert over hvor

STOR BEDRIFT: Olav Rogne AS på Voss drifter den lokale

sotfri HVO-drivstoffet er. Eksospottene som før var helt
svarte, bærer nå ikke preg av misfarging i det hele tatt.
Foto: Privat

Schenker-terminalen og har egne tankbiler og tankanlegg.

biodieselen mer attraktiv. – Vi merker
også svært godt at effekten øker. En
2007-modell Scania 500 som går mye
mellom Voss og Bergen går nå et halvt gir
bedre i bakkene. Jeg tror det er delvis på
grunn av det høyere tenningspunktet,
men også fordi det er mindre sot. Sot gir
jo motstand, sier lastebileieren.

brukt nærmere 130 000 liter biodiesel
siden januar, noe som gir en miljøbesparelse på hele 300 tonn CO2 i forhold til
tradisjonell diesel. Det tilsvarer det årlige
CO2-utslippet til 10 gjennomsnittlige
lastebiler.

40 kjøretøy på HVO
Når NLF-Magasinet tar turen innom
lastebileieren på Voss, forstår vi fort omfanget av Lars-Tores HVO-eksperiment.
Han teller opp totalt 40 kjøretøy som alle
drives av den syntetiske biodieselen, derav 27 lastebiler. De fleste av Euro V- og
Euro VI-standard, men det brukes også
et par spesialtransportbiler av Euro II- og
Euro III-klasse. Selv om Rogne er svoren
Scania-tilhenger, har bedriften også
lastebiler og trekkvogner fra Volvo, Mercedes-Benz og MAN.
I tillegg kjøres fire varebiler, fem privatbiler, to gaffeltrucker og en veteranbil
på HVO. Til sammen har kjøretøyparken

Velger miljø foran tykk bunnlinje
Rogne tjener ingen penger på eksperimentet, snarere tvert imot. Så hva er
egentlig motivasjonen?
– Jeg er veldig interessert i innovasjon.
Det er jo utrolig at en kan redusere både
global og lokal forurensing hvis du bruker
HVO på en Euro VI-lastebil. Når vi kjører så mange mil og bruker så mye drivstoff som vi gjør, gir det mening å tenke
på de større ringvirkningene. Samtidig er
det et arbeidsmiljøaspekt her også. Sjåførene trives bedre med det siden det er
luktfritt. Vi som jobber mye rundt disse
bilene føler at det er en stor forbedring.
Derfor velger jeg å kjøre på HVO og ha
fornøyde sjåfører, og heller leve med en
litt smalere bunnlinje, sier han.

2016 Scania R580 trekkvogn Euro VI
2016 Scania R580 trekkvogn Euro VI
2015 MAN TGM220 Skap/lift Euro VI
2015 Scania P280 Skap/lift Euro VI
2014 Scania R560 Containerbil
2014 Volvo FH540 Trekkvogn
2013 Scania P400, boggi m/skap
2013 Scania R560 trekkvogn
2012 Volvo FH16 540 Containerbil
2010 Volvo FM330, skapbil distribusjon
2010 Scania R480 krokløft
2010 Scania R560 trekkvogn
2010 Volvo FH16 540 tankbil
2010 Scania 560 tippbil
2009 Scania P380 Containerlift
2008 Scania R560 trekkvogn
2008 Scania P340 Skap/lift
2008 Scania R480 8x4 tippbil
2007 Scania P380 Containerbil m/lift
2007 Mercedes-Benz 818 Skapbil m/Lift
2007 MAN R480 trekkvogn
2007 Scania R500 trekkvogn
2006 Scania R500 kombibil
2004 Scania R164 trekkvogn
2003 Scania R114 Containerbil
1998 Scania 144 Containerbil
1995 Scania R143 Kombibil

VAREBILER:
2015 Mercedes-Benz Sprinter varebil
2011 Peugeot Partner
2009 Citroën Berlingo
2008 Volkswagen Touran

PRIVATBILER:
2011 Saab 9-3
2011 Saab 9-3
2008 Volvo V60
2008 Saab 9-3
2003 Saab 9-5

ANDRE KJØRETØY:
2007 Perkins gaffeltruck
1997 Scania gaffeltruck
1980 Scania L80 veteranlastebil
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Geir A. Mo gjenvalgt som styreleder:

Landsforeningen til fremme av Trygg Traﬁkk ble dannet i 1956.
I 60 år har Trygg Traﬁkk jobbet for å redusere ulykker på norske
veier.
Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

I dag er norske veier blant de sikreste
man kan ferdes på i Europa. Men slik
har det ikke alltid vært. For 60 år siden
var det langt farligere å sette seg inn bak
et bilratt enn hva det er i dag. I 1956 ble
nesten 2200 mennesker drept eller hardt
skadd på norske veier, og det til tross for
at trafikktettheten bare var en brøkdel av
dagens. Verst var det imidlertid på begynnelsen av 70-tallet. Da ble over 5000
mennesker i Norge drept eller alvorlig
skadd i trafikken. Det står i grell kontrast til dagens tall, men fortsatt er rundt
800 drepte eller alvorlig skadde i 2015
alt for høyt.

122 tiltak
Selv om antall drepte og skadde på norske veier har falt kraftig de siste årene
fortsetter jobben med å redusere antall
ulykker.
– I alt ser vi for oss 122 tiltak som skal
lede frem mot en nullvisjon, forteller Geir
A. Mo som på årsmøtet til Trygg Trafikk
ble gjenvalgt for to nye år som styreleder.
Med seg i styret får han Emma E.
Vennelsland i IF som tar gjenvalg og den
nyvalgte Aase Simonsen fra Fylkestrafikkutvalget i Rogaland.
– Det viktige for Trygg Trafikk i årene
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fremover er utfordringene knyttet til fler
gående, syklende og kollektivreisende.
Samtidig må vi jobbe videre med utfordringene knyttet til fart og rus samt å
fremme bruk av bilbelte, som vi vet redder liv på veien hver dag, sier Mo.

– Givende og spennende

STYRELEDER: Geir A. Mo ble gjenvalgt for to nye år som
styreleder for Trygg Traﬁkk på årsmøtet i a pril. Bildet er
tatt i en annen anledning. Foto: NLF arkiv

«Arbeidet som
Trygg Traﬁkk gjør har
stor samfunnsmessig
betydning.»
Geir A. Mo

– Vi må heller ikke glemme å jobbe
holdningsskapende med de typiske risikogruppene, som typisk er ungdom mellom 16 og 20 år, motorsyklister og
mopedister, i tillegg til de eldre trafikantene, mener Mo.
Han er også opptatt av arbeidet med
de aller minste. Allerede denne sommeren lanseres den nye Barnas Trafikklubb,
men langt mer moderne enn den opprinnelige fra 1966.
– Å bli gjenvalgt som styreleder, og å
sitte som styreleder for Trygg Trafikk i
jubileumsåret, er både givende og spennende. Trafikksikkerhet er svært viktig,
og arbeidet som Trygg Trafikk gjør har
stor samfunnsmessig betydning. Husk at
selv om ulykkestallene synker, er det
menneskeskjebner bak enhver trafikkulykke, og når noen mister livet i trafikken er det alltid noen som sitter igjen,
sier Mo.

BARNAS TRAFIKKLUBB: I år kommer en ny

versjon av Barnas Traﬁkklubb. Allerede i 1966 begynte
Trygg Traﬁkk med Barnas Traﬁkklubb. Foto: Trygg Traﬁkk

FAKTA:
• Fortsatt er mange barn feilsikret i bil, men
færre barn mister livet i traﬁkken. I 1970
mistet omlag 100 barn livet i traﬁkken,
mens to barn under 16 år omkom i 2015.
• 31 % av voksne fotgjengere bruker reﬂeks,
eldre er mest utsatt for alvorlige fotgjengerulykker.
• I gjennomsnitt mister 10 personer livet på
sykkel årlig, mens 65 personer blir alvorlig
skadet. 54 % av alle syklister bruker hjelm
• 120 personer omkom i traﬁkken i 2015. Av
disse var 79 bilførere eller passasjerer i bil,
21 omkom på MC eller moped, 5 på sykkel
og 12 var fotgjengere.
• Ungdom er overrepresentert blant de
omkomne. 33 av de 120 omkomne i 2015
var i aldersgruppen 16-24 år.
• Norge er sammen med Sverige og England
et av verdens mest traﬁkksikre land.
Hellas, Polen og Litauen er blant de
farligste landene i Europa.
(Kilde: Trygg Traﬁkk)

Et knippe av
våre produkter
– best i lengden!
Vi har et landsdekkende
forhandler-/servicenettverk
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VIKTIG GIGANTMESSE
Når samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen åpner Transport 2016 på Lillestrøm den 9. juni åpner han
ikke bare en arena for bilinteresserte – han åpner også en messe som skal ta transportnæringen inn
i fremtiden. Transport 2016 blir Norges største messe i år!
Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

Det er fem år siden forrige
gang Transportmessen ble
lansert på Norges Varemesse på Lillestrøm.
Årets messe, som
åpner torsdag 9.
juni og holder
åpent til og
med lørdag
11. juni blir
en transportmesse
hvor søkelyset til
en stor
grad er
stilt inn
på fremtidens utfordringer
og teknologiutvikling.

fullsatt seminarprogram tar i
tillegg opp viktige temaer
for bransjen som møter
utfordringer med stadig strengere krav
til miljø, sikkerhet og kompetanse.

Gigantisk

STORMØNSTRING AV
NORSK TRANSPORTNÆRING
PÅ NORGES VAREMESSE!
• Spekket med aktiviteter
• Spennende foredrag
• God salgsarena

Ønsker
velkommen
- Å lage en utstilling av lastebiler og
utstyr kan alle gjøre.
Men å lage en messe som
gjenspeiler bransjen slik den
fremstår i dag er en kjempeoppgave – og nettopp det er målet med
Transport 2016, sier Geir A. Mo i NLF.
Han ønsker alle velkommen til interessante dager i juni, der fokuset ikke bare
blir på de nyeste kjøretøyene og utstyret
– men også på fremtidens transportutfordringer.

Rikholdig program
I løpet av de tre dagene messen varer står
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samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen
(FrP) for selve åpningen, men også veidirektør Terje Moe-Gustavsen og UPsjef Runar Karlsen vil delta på messen.
Det vil også en rekke bilprodusenter,
utstyrsleverandører og påbyggere. Dermed gir Transport 2016 ikke bare et
grundig innblikk i det siste nye, men et

Med en utstillingsflate på 60
000 kvadratmeter
favner
Tr a nsport 2016
vidt, samtidig som
det blir den
desidert største
messen
som blir arrangert i Norge i år.
På de neste sidene
kan du i større detalj
se på hvilke seminarer
som arrangeres og hva
du kan oppleve disse tre
juni-dagene. Du finner også et kart
over hvor de ulike utstillerne er plassert
og en liste over hvilke utstillere som
kommer.
Husk også på at utstillingen er gratis
– så skriv ut gratisbiletten du finner i
denne utgaven av NLF-Magasinet eller
register deg på nett.
Vi ønsker velkommen til noen spennende dager der transport på vei er
hovedtema.

VELKOMMEN TIL TRANSPORT 2016
Her er din gratisbillett!
Klipp ut/kopier billetten | Fyll den ut | Ta billetten med til messen hvor du registrerer deg
PS: Du kan også få din gratisbillett på messe.no/Transport

GRATIS
BILLETT
LETT
GRATISBILES
TIL TIDEN
SE
TRANSPORTMES

Navn:
E-post:
Mobil:
Invitert av:

sjon
sende meg informa
ges Varemesse kan
Jeg godtar at Nor meg av når jeg måtte ønske det.
Jeg kan selv melde
Billetten gjelder for

ARRANGØRER:

en person på valgfri

og tilbud om kom

mende messer og

events.

dag.

SAMARBEIDSPARTNER:
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KLAR
Flink med kran? I så fall kan
Transport 2016 være inngangsbilletten til verdensmesterskapet i presisjonskjøring.
Mulighetene er mange på
Transport 2016 – enten du vil
til VM, nyte blanke og lekre
biler eller om du vil følge
uttaket til Yrkes NM.
Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

Det digre messeområdet på over 60.000
kvadratmeter er mer enn bare en utstilling for transportbransjen. Det er også en
arena for opplevelser.
– Transport 2016 blir den største messen i Norge i år, uansett kategori. Det blir
et sterkt faglig program, men publikum
vil også kunne oppleve spennende aktiviteter og konkurranser, sier prosjektleder Andreas Ljones ved Norges Varemesse.

Tre meter høyt hinder
Det norske uttaket til VM i presisjonskjøring med kran er bare noe av det som
skjer på Transport 2016 på Lillestrøm.
– Presisjonskjøring med kran er krevende. Det handler om hurtighet og om
presisjon, men vi kan ikke si så mye mer
om selve øvelsene, forteller salgssjef
Robert Johansen hos HIAB.
For i VM uttaket må man gjennom en
bane som er identisk med VM-banen.
Den består av tolv europaller, to 25 liters
kanner, et tre meter høyt hinder og en 15
liters tønne. Kranen som brukes på
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R FOR VM?
Lillestrøm er identisk med den som
skal brukes i finalen, som går av stabelen på den internasjonale messen for
nyttekjøretøy (IAA) i Hannover til
høsten.

Yrkes NM for lærlinger
Men det er mer enn tunge løft som
skjer på Transport
OpplæringsKlar2016.
for VM?
kontoret for Transport og logistikkfag
på Østlandet bruker Transportmessen
på Lillestrøm til å arrangere uttak til
Yrkes NM for lærlinger. Selve finalen
går av stabelen i Bergen fra 17. til 20.
september.
På Transport 2016 har man avsatt et
konkurranseområde på baksiden av
messehallen. Dermed er det også gode
muligheter for publikum til å se fremtidige yrkessjåfører i aksjon. Øvelsene
det skal konkurreres i er alt fra økonomikjøring, til lastesikring, opptreden
på skadested, presisjonskjøring med
truck, daglig kontroll og ulike teoretiske oppgaver.
Forrige gang Yrkes NM ble arrangert var i 2014, da gikk Sogn og
Fjordane til topps i konkurransen.

– Årets happening
For de som bare vil nyte det siste på
transportfronten har Transport 2016
definitivt mye å by på. Hit kommer de
største bilmerkene, og blant annet
Volvo og Scania kommer til å ha gigantiske områder på messen. I tillegg finner du tilbydere av påbygg, utstyr og av
ulikt tilbehør. Organisasjoner og

offentlige etater er også på plass.
Varebiler er også representert, og hungrer du etter flere konkurranser kan du
forsøke deg på å bli uoffisiell norgesmester i å legge på kjetting.
– Med sine 60 000 kvadratmeter
utstillerområde blir Transport 2016
årets store happening, avslutter Ljones.

LÆRLINGER: Uttak til Yrkes NM for lærlinger innen transportfag er bare noe av det som skjer på Transport 2016. Bildet

er hentet fra forrige ﬁnale i Yrkes NM. Foto: WorldSkills Norway

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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FAGLIG PÅFYLL
Hvordan skal transportbransjen møte stadig strengere krav?
Hva skjer med rammebetingelsene fremover og hvordan skal
bransjen takle miljøkravene? Svarene på mange av spørsmålene
får du på de mange seminarene på Transport 2016.
Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

– De neste årene vil bransjen oppleve en
utvikling som næringen aldri har sett maken til. Ny teknologi og innovasjon blir
viktigere enn noen gang, samtidig som
regelverket og tilsyn må tilpasse seg om
en skal ha rettferdige konkurransevilkår
og trygge arbeidsforhold i årene som
kommer. Semiarprogrammet på Transport 2016 gir et unikt innblikk i disse
problemstillingene, sier Geir A. Mo i
NLF.

Samferdseslministeren starter
En stadig økende godsmengde og flere
lastebiler. Bransjen er inne i en rivende
utvikling, men det setter også krav til lastebileiere og til – sjåfører.
Allerede klokken ni den første messedagen er seminarprogrammet i gang på
Lillestrøm. Selve åpningen er det samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp)
som tar seg av, og etter velkomsttalen til
Geir A. Mo kjøres det hele i gang med en
paneldebatt der samferdsesministeren,
møter Nikolai Astrup (H), Eirik Sivertsen (Ap) og Abid Raja (V) – i tillegg til
Geir A. Mo fra NLF.

NYTTIG: - Seminarprogrammet på Transport 2016 gir et unikt

TO DAGER: Seminarprogrammet strekker seg over to fulle

og nyttig innblikk i problemstillingene og utfordringene
bransjen står ovenfor, sier Geir A. Mo. Foto: Stig Odenru

dager, og reiser spørsmål om alt fra miljø til fremtidens
transport. Foto: Norges Varemess

«Vi håper mange vil
ta seg tiden til å besøke ett
eller ﬂere av seminarene
på messen.»
Geir A. Mo

Akershus – og på denne første dagen
snakker han om kvalitet i opplæring.

Viktig rekruttering
Deretter går det slag i slag. Etter lunsj på
den første messedagen er det lærlingene
og rekrutteringen til bransjen som står i
fokus. Endrede rammebetingelser setter
store krav til kompetanse og det store
spørsmålet er hvordan transportbedriftene skal møtet dette kravet. Men også rekruttering er viktig – og hvordan man
skal beholde dagens arbeidskraft i transportbedriftene. Med lærlingen kommer
også utdannelsen. Kai Andre Fegri er
høyskolelektor ved Høyskolen i Oslo og
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Grønn transport
Miljø får et større og større oppmerksomhet. Allerede vet vi at lastebiler med Euro6-motorer har svært lave utslippsnivåer.
Men hva med alternative drivstoffer?
Gjennom hele våren har NLF testet
HVO 100 i fire forskjellige biler. Spørsmålet er om bio-dieselen har livets rett.
Dagen etter, fredag 10. Juni, fortsetter
seminarprogrammet. UP-sjef, Runar
Karlsen, forteller om ulykkesforebyggende kontroll og temaet trafikksikkerhet

følges opp med informasjon om ny kontrollordning for tunge kjøretøyer – i tillegg til hvordan man kan bygge god sikkerhetskultur og –ledelse inn i bedriftene.

Selvkjørende biler?
Seminarprogrammet avsluttes med en titt
inn i krystallkulen. For hva skjer egentlig
med autonome biler? Får vi selvkjørende
lastebiler som uten en fast hånd på rattet
klarer å bringe godset trygt frem? Samtidig reises et sentralt spørsmål om hvilke
krav som settes til transportørene fremover og hvordan organsieringen av næringen i Norge og i utlandet vil utvikle seg
både fra et speditørperspektiv, men også
fra et transportørperspektiv.
– På Transport 2016 vil de besøkende
få se hvordan produsentene av lastebiler,
etater og myndigheter kan gi næringen
nødvendige verktøyer for å sikre konkurranseevnen fremover. Seminarene og
foredragene gir god ballast for veien videre og vi håper mange vil ta seg tiden til å
besøke ett eller flere av seminarene på
messen, sier Mo.

SEMINARPROGRAM
TORSDAG 9. JUNI:
Kl 10.00: Åpning av Transport 2016
Kl 13.00: Slik skal bransjen møte
fremtiden og holde på
medarbeiderne
Kl 14.45: Grønn teknolgi for
transport

FREDAG 10. JUNI:
Kl 10.00: Traﬁkksikkerhet og
kontroll
Kl 13.00: Transportnæringen
inn i fremtiden
Kl 15.00: Oppsummering
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Årsmøte i Region 5
For mange er Transport 2016 en gyllen
anledning til å møtes. Region 5 benytter muligheten fullt ut og arrangerer
regionmøte i forbindelse med messen.
Dermed blir det både hygge og faglig
nytte på Transport 2016 for Hordaland,
Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal
når de møtes på messen.

Fellestransport
For de som ikke kommer seg til Transport 2016 for egen maskin, eller som
vil ha en hyggelig og sosial tur til messen er det ﬂere lokalavdelinger som
setter opp buss.
Region 4 er en av regionene som
tilbyr busstransport til messen på
Lillestrøm.
– For vår del var det viktigste å legge til rette for at ﬂest mulig medlemmer kan få et godt tilbud til felles
transport og losji. Medlemsbedriften
Risdal Touring kjører og på den måten
får medlemmene tilgang til messen for
en rimelig penge, samtidig som det blir
et hyggelig og sosialt opplegg, sier
Reidar Retterholt som er regionssjef i
Agder og Rogaland.
Han oppfordrer medlemmene som ønsker transport om å ta kontakt med
Risdal Touring direkte.
Fra Valdres, Elverum og Odal blir det
også tilbud om busstransport til Transport 2016.
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Ta helgehvilen på Transport 2016
Mange som skal på Transport 2016 er utvilsomt sjåfører. På utsiden av messeområdet er det en stor
grusplass som er gjort tilgjengelig for de som ønsker å ta sin helgehvil på messen. Parkering skjer mot
en avgift, og i messens åpningstider er det muligheter for blant annet å bruke toalettene inne i messehallene. Utenfor messens åpningstider er det ingen service fra messen på parkeringsplassen.

After Truck
Fredag 10. juni er det duket for After Truck.
Arrangementet starter klokken 1800 på
Klimt Rytme og Bar på Lillestrøm.
Kjell Elvis går på scenen klokken 1900 i
utebaren. Fra klokken 2100 kan du høre
Boots Band på hovedscenen. To timer
senere snurrer DJ fra Soundheaven i
gang sitt show på After Truck.
Billettene koster 250 kroner og det er
legges ut 650 billetter til arrangementet. Billetter kan kjøpes på Stand
E01-05 eller på Transport 2016 på
nettet. Mellom klokken 1800 og 0000
er stedet stengt for alle som ikke har
billetter.

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

HALLKART
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D04-26, D04-28,
D04-30

D02-10
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UTSTILLERLISTE
Standnr. Utstillere

Standnr. Utstillere

Standnr. Utstillere

B01-01
B01-03
B01-04
B01-06
B01-07
B01-10
B01-11
B01-17
B01-19
B01-22

B05-24
B05-26
B05-32
B05-33
B05-38
C01-01
C01-02
C01-04
C01-06
C01-07
C01-08
C02-01
C02-02
C02-03
C02-05
C02-06
C02-08
C02-10
C02-11
D01-01
D01-05
D01-10
D01-12
D01-15
D01-16
D01-17
D01-20
D02-02
D02-02
D02-09
D02-10
D02-12
D02-13
D02-14
D02-16
D02-17
D02-18
D02-20
D03-12
D03-13
D03-14
D03-18

D04-20
D04-22
D04-26
E02-01
E02-02
E02-04
E02-05
E02-07
E02-08
E02-10
E02-11
E03-17
E03-19
E03-30
F-16
F-17
F-19

B01-23
B01-25
B01-27
B01-29
B01-34
B01-35
B02-02
B02-10
B02-12
B02-14
B02-16
B02-20
B02-34
B03-02
B03-03
B03-04
B03-10
B03-12
B03-13
B03-14
B03-15
B03-19
B03-20
B03-24
B03-30
B03-34
B04-10
B04-13
B04-14
B04-15
B04-20
B04-24
B04-29
B04-30
B04-31
B04-32
B05-10
B05-20
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Alunor Trans AS
Tryg & ITD
Stiholt A/S
Car-O-Liner AS, Norge
Ruterknekt AS
Alf Pettersson AB
Voith Turbo AS
Sjømannskirken
Holund Elektronikk AS
Bildiagnose.no AS - Diagnose og
verkstedutstyr til din bedrift
Webasto
Transportmedisin
KP Maskin Kurs og kompetansesenter
NCH Lubricants/Kernite
Abax AS, Larvik
Kjemico AS
FL-Buur Design
KGK Norge AS
SM Produkter AS
Schmitz Cargobull Norge AS
Hogia
BAXX, -storbilvask leverandøren
Norgesdekk AS
Truck-Line AS/TRUX
Transportutstyr AS
Hellanor AS
MoRek AS
Lilleseth Kjetting AS
YX Norge AS
Lekang Maskin AS, MGF-Medlem
Kamled AS
Gummiservice Produksjon AS
Merco AdBlue
Continental Dekk Norge AS
Dekkmann AS
Trallefabrikken AS
Rodin
MECA Norway AS
UtdannIng Transport og logistikk
Esso Energi AS og WEX AS
ATM Brovig AS
Elektro Partner AS
Opplæringskontoret For
Service Og Samfer
Telenor
Tobidan-Bremsomat AS
Arom-Dekor Kemi AB
SG Finans AS
Autodata AS
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D03-20
D03-24
D04-10
D04-12
D04-14
D04-16
D04-18

Alt til dekkverkstedet
Flom Kjetting AS
Helge R. Olsen & Sønn
Strahldur
Egil Verne AS
BPW Hofstad AS
EUROMASIN AS KEL-BERG
JOAB
Rich. Steen AS / Sørling Ilsbo / Joab
Norsk Scania AS
Norsk Scania AS
Hmf Norge
Hiab Norway AS
Ekeri Norge AS
Transportsentralen Oslo AS
NTM Trailer & Tipp AS
Istrail
Norsk Scania AS
Norsk Scania AS
RSA (Setra og Isuzu)
Volvo Norge AS
Truck & Trailer Industry AS
VBG Group Sales AS
Volvo Norge AS
ARKA AS
Volvo Norge AS
Volvo Norge AS
Norges Lastebileier-Forbund
Norges Lastebileier-Forbund
Busland OÜ
Cirkle K Norge AS
Würth Norge AS
Team Verksted AS
Brøvig AS
Hurtigruta Carglass
Sandhaug Last AS
Bevola Norge
Air1-AdBlue fra Yara
Vianor
Nederman Norge
If Forsikring
Anlegg & Transport
- Moderne Transport
DNB Bank ASA - DNB Finans
Autoline "sikrere vinterveier for alle"
Fleet 101 AS
InVid
Wennstrom
Bjørkes Kjemi AS
Nordea Finans

U-01
U-02
U-03
U-04
U-05
U-09
U-11
U-12
U-14
U-15
U-16
U-17
U-18
U-18
U-21
U-22
U-23
U-24
U-25
U-26
U-27
U-28
U-29
U-31
U-33
U-35
U-36
U-37
U-38
U-40

Forlaget Last Og Buss AS
GV Reklame AS
J. E. Trading
Friskonomen
Fagmedia AS
SkanTech
Showplate.se
Offentlige etater
SOLARIS
Harald A. Møller AS
VIKING
Carrier Transicold
+PLUSS Trucks
Nomek AS
YrkesBil
Løvbakke. Modellbiler.ORG
Anlegg & Transport - Moderne
Transport
Palﬁnger Norge
OP Höglunds AB
Aebi Schmidt Norge
Rac Group V/ Ferno Norden - Dekk1
- Gummi Centralen - Steinspruten
HK CONTAINER HENGER
Pm Kran Norge AS
Botnetank AS
Laxo Mekan AB
SpriderMaskiner AB
CMT Anders Krog, Conteinerutleie
J. Hvidtved Larsen A/S
HFR Trailer
HMK Bilcon A/S
SARAKA OY
ALUMATIC
SKAB Norge AS
Maur Bilpåbygg
MoRek AS
Tysse
MÄHLER OCH SÖNER NORGE AS
Zetterbergs Industri AB
HAMMAR Sidelaster
Sola Storbil AS
VM Tarm A/S
Veim AS
Thermo King Norge AS
Bussbygg AS
Istrail
Nord-Kran A/S
Volvo Norge AS

KJØREKURS MED SCANIA:

ØKONOMIKJØRING
MED 40 TONN

PLANLEGGING: En av nøklene til å kjøre

energieffektivt er å lære seg å forutse
traﬁkken. Foto: Jan Harry Svendsen

Han slipper gassen og
lar vogntoget rulle. Rett før
bunnen gir instruktøren igjen
full gass. Vi er på kjørekurs
hos Scania, hvor vi skal
lære oss å kjøre mest mulig
økonomisk med et vogntog
på 42 tonn.
46
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Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

– Det er enormt mye å hente om man
kjører riktig, forklarer Per Ole Nygaard.
Han bør vite hva han snakker om. Nygaard er instruktør og ansvarlig for føreropplæring hos Scania i Norge.

Vekt er en ressurs
I dag skal NLFs egen Jens Olaf Rud til
pers. Han er til daglig ansvarlig for pro-

grammet «På riktig side». Et program
som handler om hvordan man kan kjøre
for å redusere ulykker og spare drivstoff.
Han mener det ligger et enormt sparepotensiale ute i bedriftene uutnyttet til å
utvikle en økonomisk kjørestil.
– Mange bedrifter kan spare flerfoldige
ti-tusen kroner i løpet av året bare i dieselkostnader ved å tenke på hvordan man
kjører og hvordan man aller best utnytter
bilen, sier Rud mens han klatrer opp i den
luksuriøse hytta.
Etter 31 kilometer parkerer

MERR FL
MER
FFLYT: Ved å planlegge kjøringen

bedre
bedr
be
eddrr klarte NLFs Jens Olaf Rud å
ssenke
se
en forbruket med nesten ﬁre
liter
lliit på 100 kilometer. Forbruket
ble
b redusert fra 47,7 til 44 liter
per 100 kilometer. Foto: Jan
Harry Svendsen.

ENERGI: Et vogntog på 40 tonn har mye ”lagret” energi. Utnytter man den energien til å la vogntoget rulle kan man
senke forbruket betydelig. Foto: Jan Harry Svendsen
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han lastebilen etter første runde. Per Ole
Nygaard går igjennom resultatene. Raskt
konstaterer han at det er rom for forbedringer.
– Du kan jobbe mer med utrulling.
Mye av hemmeligheten er å holde hjulene
i gang. Bilen må rulle mest mulig. En
bakkestart med et vogntog på 40 tonn
koster utrolig mye diesel, forklarer han.
– Husk på at de 40 tonnene som bilen
veier er en ressurs som du kan utnytte.

Rullet 1,7 kilometer ekstra
Jens Olaf klatrer igjen opp i hytta. Denne
gangen med ny kunnskap. Igjen starter
instruktøren dataprogrammet som logger
hvordan Jens Olaf Rud kjører idet han
legger ut på samme runde.
Vel tilbake er tallenes tale tydelig.
Gjennom å forandre litt på kjørestilen har
bilen rullet 4,1 av de 31 kilometerne, mot
2,4 kilometer på den første runden.

UTGJØR MYE: - Vi ser en typisk drivstoffbesparelse på
mellom fem og ti prosent på de som deltar på Scania
Driving Training, sier Per Ole Nygaard i Scania.
Foto: Jan Harry Svendsen

Dermed har også forbruket gått kraftig
ned. På den første kjøringen endte Jens
Olaf opp med et forbruk på 47,7 liter på
100 kilometer, nå er det redusert til 44
liter. Men det mest oppsiktsvekkende er
at gjennomsnittsfarten har økt fra 49 til
53 kilometer i timen.
– På den andre runden brukte jeg bilen
mye bedre og fikk i større grad med meg
farten. Det ble mer flyt og bilen gjør i
større grad jobben, forklarer Rud.
Scania-instruktøren er fornøyd men
ikke overrasket.
– Dette er et typisk resultat. Vi ser en
drivstoff besparelse på mellom 5 og 10
prosent på de som er med på disse kursene. Noen kommer allerede fra en kultur der dette er viktig, mens andre ikke
har tenkt like mye på hvordan man kan
kjøre aller mest effektivt, men felles for
alle er at de har mye å hente, avslutter
Nygaard.

AVANSERT: På et nettbrett har instruktøren full
oversikt over hvordan du kjører. Dataene hentes
direkte fra bilens styringssystemer. Foto: Jan Harry
Svendsen.

Når teknologien hjelper
Nye lastebiler er avanserte
tekniske konstruksjoner.
Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

Splittgir, bladfjærer og sentralsmøring
er byttet ut med automatikk, elektronikk og avanserte systemer. Det setter
enda større krav til førerne av bilene
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relatert til å utnytte teknologien til sin
fordel.
– Scania har nå kommet med Active
Prediction på cruisecontrollen. I bunnen ligger det et tredimensjonalt kart.
Dermed vet bilen selv når det kommer
en bakke og når den må slippe opp for
å få lengst utrulling – eller når den må
gi gass for å ta med seg fart og bevegelsesenergi inn i bakken. På biler

med dette systemet er det altså svært
viktig at føreren vet hvordan systemet
fungerer og at det faktisk hjelper til
med å kutte forbruket, forteller Per
Ove Nygaard.
Selv om det finnes veier her til lands
der bruk av konstantfartsholder ikke
er noen god idé, mener han likevel at
denne typen av systemer brukes i for
liten grad.
– Det er en utfordring at mange
ikke bruker systemene når de kan, sier
Nygaard.

KJØRETIPS
• Hold hjulene rullende. Stopper du
kreves det mye diesel for å sette
vogntoget eller lastebilen i bevegelse igjen.

SIKRERE: Forbruket reduseres, stressnivået går ned og bedriftene tjener mer når sjåførene kjører smart. Foto: Jan Harry
Svendsen.

– Gode resultater
– Vi ser at de av våre kunder som deltar på Scania Driving Training har godt utbytte av kursene og vi har svært gode resultater
å vise til, sier Nina Vik som er direktør salgsstøtte hos Scania i
Norge.
Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

Veien til god drivstofføkonomi handler
om mer enn bare å kjøre riktig. Det handler også til en stor grad om å ha riktig bil.
– Vi jobber mye med kundene våre med
det for øye å spesifisere bilen optimalt for
å kunne kjøre så økonomisk riktig som
mulig. Allerede her starter arbeidet med
å kutte kostnadene for kundene gjennom
lave driftskostnader, sier Vik.
Samtidig er hun åpen på at det er store
kompetanseforskjeller mellom de ulike
sjåførene.
– Mange legger til seg vaner og et kjøremønster det kan være vanskelig å bryte.
Vi ser også at bilene blir stadig mer teknisk avanserte og at enkelte har problemer
med å utnytte den aller nyeste teknologien.
Med kurset ønsker Scania å hjelpe kunder til å kjøre enda mer økonomisk.
– Det handler til en stor grad om små
korreksjoner i kjørestil. Kursene starter
med teori hvor deltakerne får en innføring i hva de skal være med på. Deretter
tar man en helt normal kjøretur, før man
går gjennom resultatene og ser på områ-

der hvor man kan forbedre seg. På den
neste turen gir instruktøren konkrete kjøretips, og resultatet er at alle klarer å forbedre seg fra den første runden. Samtidig
er vi klar over at dette er kunnskap som
lett går i glemmeboken. Derfor tilbyr vi
oppfølgning med jevne mellomrom. Da
går vi igjennom kjøremønsteret og diskuterer kjøringen den siste tiden. Dette er
en positiv samtale for sjåførene, sier Vik.
Hun ser likevel utfordringen mange har
med hektiske dager, og sier at mange sjåfører ikke får fri til å delta på kursene.
– Til dem kan vi tilby bare coaching
som også gir gode resultater, men best
resultat får de som er med på hele opplegget. For bedriftene handler dette i bunn
og grunn om bunnlinjen. Diesel er en stor
utgiftspost og det er lett å spare penger
her, samtidig som denne kjørestilen sliter
mindre på både biler og på sjåfører. Dermed reduseres også vedlikeholdskostnadene og man vil oppleve færre ulykker
fordi sjåførene er mer fokuserte på å lese
trafikken og fordi de konsentrerer seg mer
om kjøringen, avslutter Vik.

• Ha en plan. Legg opp kjøringen
slik at du kan utnytte bilens utrulling. Når du kommer til en
rundkjøring bør du ha en plan for
hvor du skal, og hvordan du skal
komme deg dit.
• Bruk energien i vogntoget. La det
rulle mest mulig og sørg for at du
tar farten med deg inn i bakker og
gjennom svinger. Vet du at du
skal til høyre på toppen av bakken kan du slippe gassen og rulle
opp – fremfor å kjøre frem og
bremse opp.
• Slipp gassen. Det er bedre å gi litt
gass mot slutten av utrullingen
enn å slippe gassen for sent.
Husk på at du fysisk slipper gasspedalen med beinet. Om ikke
fortsetter motoren i forbrenne
drivstoff, men om du slipper pedalen helt stenges tilførselen av
drivstoff.
• Hold god ﬂyt i kjøringen og konsentrer deg om å kjøre bil.

RULLENDE HJUL: Ikke stopp om du ikke

trenger å gjøre det. Start fra stillestående
koster mye diesel. Foto: Jan Harry Svendsen
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Hva tjener en lastebilsjåfør?

LØNNSSTATISTIKK
TIL GLEDE OG BESVÆR
Mange av våre medlemmer har klare meninger både om hva en
sjåfør bør tjene og hvor markedslønnen for ulike kjøreoppdrag
ligger. Men hva sier offentlig og annen statistikk om lønnsnivå
og lønnsutvikling for lastebilsjåfører?
Tekst: OLAV G. HERMANSEN ogh@lastebil.no

For å svare på spørsmålet over har vi særlig trukket på to kilder:
• Lønnsstatistikken til Statistisk sentralbyrå, forkortet SSB
• Lønnstall fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene, forkortet TBU
SSB innhenter og bearbeider lønnsdata
selv, fra i år på bakgrunn av data fra A-registeret (se egen tekstboks). TBU bruker
og sammenstiller fortrinnsvis data fra
andre kilder, hvorav tall fra SSB og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er
de viktigste for vår næring. Og la det være
sagt med en gang, når det gjelder lønnsstatistikk er det viktig å holde tunga rett
i munnen. Her det lett å ende opp med å
sammenlikne epler og bananer istedenfor
epler og epler. Dessuten må vi være sikre
på at vi har å gjøre med rett yrkesgruppe.

De nærmeste vi kommer i offentlig statistikk er gruppen operatører og sjåfører
innen godstransport. Om denne yrkesmessige avgrensningen ikke er noen
innertier kan vi i alle fall trøste oss med
at rundt syv av ti i dette utvalget er «rene
godssjåfører».

«Grunnlønna» eller
avtalt månedslønn
Når vi snakker om lønn er det greit å begynne med den faste grunnlønnen. På
«SSB-språk» kalles det avtalt månedslønn. I tabellen under ser du utviklingen av både avtalt månedslønn og månedslønn (se neste avsnitt) samt bonus,
uregelmessige tillegg og overtidsgodtgjørelse for perioden 2010-2014. Men hva
med utviklingen etter dette? Bruker vi
tall fra Kostnadsindeks for lastebiltransport når det gjelder økningen i avtalt
månedslønn for perioden oktober 2014oktober 2015 får vi en vekst på 1,46 %.

Månedslønn for sjåfører og operatører innen godstransport 2010-2015 per 1.oktober
År

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

Ansatte med
i undersøkelsen
Månedslønn (kr)
Avtalt månedslønn (kr)
Uregelmessige tillegg (kr)
Bonus (kr)
Overtidsgodtgjørelse

5 594

5 820

5 627

6 457

6 779

31 500
30 300
700
400
1 300

32 000
31 000
700
400
1 500

32 900
31 800
700
400
1 500

33 500
32 300
900
400
1 500

34 300
33 000
900
400
1 100

I prinsippet
alle i bransjen
35 048
33 481

Kilde: SSB
* i vår beregning av avtalt lønn for 2015 har vi brukt tall fra Kostnadsindekser for lastebiltransport – se tekst over.
For månedslønn, som i større grad omfatter lønnsglidning (se eget avsnitt under), har vi lagt til grunn gjennomsnittet av lønnsøkningen i landtransport generelt (2,9 % ifølge TBU) og lastebilindeksen (1,46 %), dvs. 2,18 %.
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Månedslønn – nærmer vi oss
«lønnsslippen»?
Mens avtalt månedslønn er lønn strippet
for alle tillegg begynner vi å nærme oss
lønnslippen når vi ser på statistikkgruppen månedslønn. Her er nemlig uregelmessige tillegg og bonus inkludert. Bruker du det månedlige timeantallet i

tariffavtalen Godsoverenskomsten som
mal kan du dele lønnstallene i tabellen på
163 for å finne timelønnen til gjennomsnittsjåføren.
Overtid er ikke inkludert i månedslønn.
I tabellen over finner du likevel en egen
rad som viser utviklingen i gjennomsnittlig overtidstillegg per måned.

Prosentvis lønnsøkning 2010-2015
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
2010–2011

2011–2012

%-vekst avtalt månedslønn

2012–2013

2013–2014

2014–2015

%-vekst månedslønn

Gjennomsnittlig lønnsvekst i tidsrommet 2010-2014 varierte mellom 1,59 og 2,81 prosent. Legger vi til grunn tall fra
TBU for perioden 2014-2015 var den gjennomsnittlige lønnsveksten innen landtransport på hele 2,9 prosent, mot 2,5
prosent for industriarbeidere. Problemet med denne grupperingen, hentet fra NHOs statistikk, er at den omfatter både
«hummer og kanari» innen person- og godstransport.

Hva med lønnsveksten?
Om vi tar utgangspunkt i den siste foreliggende kostnadsindeksen (fra mars
2016) og beregner lønnsøkningen for de
siste 12 måneder lå den på «beskjedne»
0,63 %. Som det framgår av fotnoten under tabellen har vi plusset på en høyere
lønnsvekst for månedslønn enn for avtalt
månedslønn. Det er fordi vi her i større
grad må ta hensyn til lønnsglidning og
lønnsoverheng.

Lønnsglidning og lønnsoverheng
– hva er det?
I disse tariffoppgjørstider kan det være
greit å være klar over hva som ligger i disse to begrepene. Lønnsglidning er lønnsutvikling i en tariffperiode som skyldes
andre tillegg enn de som blir gitt ved de
sentrale tariffoppgjørene. Typisk vil dette
være lønnsøkninger en ansatt får på bakgrunn av lokale forhandlinger i bedriften
samt personlige tillegg. I industrien har

disse tilleggene historisk (TBU) utgjort
fra 70-90 % av den totale lønnsveksten.
For lastebilnæringen foreligger ikke tilsvarende tall. Men mye tyder mye på at
brorparten av lønnstilleggene gis lokalt
også innen vår bransje.
Lønnsoverheng er den delen av en
lønnsøkning som (regnet i årslønn) slår ut
for fullt først året etter. La oss illustrere
dette med et eksempel. Sjåfør Konrad
Kleiven hadde en grunnlønn på kr. 175 i
timen ved starten av 2015. Som følge av
mellomoppgjøret i 2015 fikk han et minstelønnstillegget på kr. 1,75 per eller en
lønnsøkning på 1 % fra første april dette
året. Etter lokale lønnsforhandlinger fikk
han ytterligere et lokalt tillegg på kr. 5,25
eller 3 %. Også dette tillegget ble gjort
gjeldende fra første april. I 2016 får Konrad disse tilleggene hele året. Han kan
derfor «cashe inn» en lønnsglidning på 1
% ekstra for 2016 fordi han da nyter godt
av 2015-tilleggene gjennom hele året.

Bedre lønnsstatistikk fra neste år
Lønnsstatistikken for blant annet vår næring har til og med 2014 vært bygget på utvalgsundersøkelser og
har omfattet godssjåfører og andre sjåfører . Lønnsstatistikken har derfor ikke blitt så nøyaktig som vi
kunne ønske for vår bransje. Fra og med 2015 er datagrunnlaget til lønnsstatistikken basert på opplysninger fra A-ordningen som omfatter alle arbeidsgivere både i privat og offentlig sektor. A-ordningen er en
samordnet rapportering av lønns- og ansettelsesopplysninger til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå. Data blir innhentet elektronisk fra Skatteetaten.
Det har dessverre oppstått noen «barnesykdommer» med årets lønnsstatistikk. Det har gjort at 2015-tallene som er tilgjengelig så langt bare gjelder for samlegruppen «landtransport». Vi regner imidlertid med
at ting vil gå seg til slik at vi fra neste år presentere mer «rendyrkede» lønnstall for lastebilsjåfører.
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ge hva som menes med menneskeskapte
klimaendringer og hvordan dette er
vitenskapelig fundamentert. Norge vil få
mer ustabilt klima og mer nedbør i årene
som kommer. Derfor er det vesentlig
å finne ut hvordan dette vil påvirke
samfunnet. Overvann i byer og tettsteder vil være et økende problem og det vil
bli store kostnader knyttet til skader forårsaket av oversvømming. ZERO foreslår også å gi biogass- og bioetanollastebiler helt eller delvis fritak for
bompenger.

Euro VI belønnes med lavere
bompengesats
RUSHTIDSAVGIFT: Byrådssekretær Daniel Rees i MDG la frem hensikten og bakgrunnen for den foreslåtte rushtidsavgiften i Oslo.

SAMLET PARTENE TIL

MILJØDISKUSJON
Bransjeaktører, politikere, forskere, lastebilimportører og
representanter for etater og myndigheter var alle samlet på
Thon Hotel Opera under NLFs miljø- og klimaseminar.

Et høyaktuelt tema som også ble diskutert, er miljødifferensierte bompenger,
lavutslippssoner og rushtidavgift i Oslo.
Byrådssekretær for miljø og samferdsel i
Oslo kommune, Daniel Rees, ga en liten
forsmak på hvordan bildet kan se ut.
Lastebileiere med Euro V-motor eller
eldre må være forberedt på å betale en
høyere bompengesats enn de med den
aller nyeste Euro VI-teknologien. Dette
er en uunngåelig konsekvens av det
økende miljøfokuset i Oslo og andre
storbyer. Samtidig ville takstene vært
mye høyere for lastebiler generelt hvis
ikke Euro VI-teknologien hadde vist seg
å være så ren som den faktisk er.

4000 privatbiler, bare 80 lastebiler
Tekst og foto: STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

Et interessant punkt i debatten om rushtidsavgift, er tallene som Marskar i Statens vegvesen la frem i sitt innlegg. Der
kom det frem at større lastebiler (over 16
meters lengde) faktisk er svært flinke til
å holde seg utenfor byen i rushtiden. I
det verste rushet mellom klokken 7 og 8
ferdes opptil 4000 privatbiler inn mot
Oslo fra E6 nord. I samme tidsrom er
det derimot bare knapt 80 større lastebiler på de samme vegene. Det går altså 50
personbiler for hver lastebil i rushtiden.

Bakgrunnen for seminaret var et ønske
fra NLF om å bidra til kartlegging av
miljøutfordringene som transportbransjen står overfor. Disse er spesielt aktuelle i hovedstaden, hvor rushtidsavgift og
miljødifferensierte avgifter står på agendaen.

En bransje i enorm vekst
Else-Marie Marskar, sjefsingeniør i Vegdirektørens styrings- og strategistab presenterte Vegvesenets prognose for fremtiden. Den indikerer at transportbehovet
vil øke dramatisk frem til 2030, i tråd
med NTP Godsanalyse. Statens vegvesen
antar at 60 prosent av alle tonn som flyttes på norsk territorium, vil bli flyttet på
veg. Sjøfrakt vil stå for 23 prosent, mens
jernbane kun vil stå for 6 prosent. Overføringspotensialet fra veg til jernbane er
forsvinnende lite og er knapt synlig på
grafene.

Foreslår bompengefritak for
gassdrevne kjøretøy
Kari Asheim i ZERO bidro til å kartleg52
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SPÅR STOR VEKST: Sjefsingeniør Else-Marie Marskar viser

at 60 prosent av alle transporterte tonn vil skje på veg i
2030.

SKEPTISK TIL AVGIFT: NLF-direktør Geir A. Mo stiller

spørsmål rundt virkningsgraden ved rushtidsavgift mot
nyttekjøretøy.

Ikke positiv til rushtidavgift for
nyttekjøretøy
– Vi ser at lastebilnæringen allerede
strekker seg langt for å unngå rushtidstrafikken. De kjører før og de kjører
etter, og bare de som absolutt må inn i
byen i det aktuelle tidsrommet, gjør det,
sier administrerende direktør i NLF,
Geir A. Mo.
Han tror at en rushtidsavgift mot tyngre kjøretøy bare vil ramme som en økonomisk belastning, og ikke føre til mindre trafikk av nyttekjøretøy i rushtiden.
– NTP-analysene viser at den allerede
er på et minimum, sier han.

Telenor Bedrift fjerner
roamingkostnader
i hele EU og EØS!

Med bedriftsabonnement Fri+ med 4GB eller mer, surfer og
ringer du i hele EU til samme pris som i Norge.
Både datamengde, fri tale og fri SMS kan brukes på reise i EU/EØS
uten at du betaler noe ekstra. Ring din kontaktperson i dag, eller se
telenor.no/bedrift. Er du ennå ikke kunde av Telenor Bedrift, ring 09000.

AVSTAND
MELLOM
MILJØKRAV
OG PRAKSIS
Mange store logistikkaktører
fronter en tydelig miljøproﬁl
hvor det stilles strenge krav
til alle underleverandører. Men
hvor nøye blir disse miljøkravene fulgt opp? Vi dro til
Svinesund og tok stikkprøver.
Tekst og foto: STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

Norske lastebileiere er i verdenstoppen
når det kommer til utskifting av eldre
kjøretøy. Ved forrige Euroklasseundersøkelse som ble utført blant NLF-medlemmer i november 2015 kom det fram at
nærmere 90 prosent av alle kjørte kilometer foretas med Euro V eller Euro VI-lastebiler. Samtidig fases Euro IV og lavere
klasser ut i rekordfart. Prognoser som
NLF har gjennomført, viser at i 2020 vil
så mye som 80 prosent av medlemmenes
kjørte kilometer bli foretatt med Euro
VI-lastebiler.

Tendens til rask utskiftning
En ringerunde til de største logistikkselskapene i Norge, Bring, PostNord, Tine
og Asko, viser også den samme tenden54
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sen: Andelen Euro V og VI ligger på
rundt 80-90 prosent. Flere har satt seg
klare målsetninger om å fase ut samtlige
lavere Euroklasser og satse utelukkende
på Euro VI innen 2020.
– Vi investerer nå 500 millioner kroner
i utfasing av eldre kjøretøy. Innen 2020
skal alle Tines lastebiler være av Euro
VI-standard, forteller kommunikasjonsrådgiver Olav Håland i Tine.
De samme aktørene stiller også Euroklassekrav til underleverandører, deriblant utenlandske transportører som utfører fraktoppdrag i Norge. Bring, en av
de største brukerne av ikke-norske transportørtjenester, pålegger for eksempel alle
sine underleverandører å undertegne en
miljøerklæring som stiller krav om minimum Euroklasse IV.

Bruker lavere Euroklasser likevel
Det er likevel ting som tyder på at det
tidvis er avstand mellom teori og praksis.
For mens gigantene pålegger sine underleverandører slike minimumskrav, er det
tilsynelatende liten kontroll over hvorvidt
transportørene faktisk holder det de lover.
Da vi besøkte Svinesund nylig, kunne
vi observere flere Euro III-lastebiler som
passerte over grensen. En av disse hadde
en Bring-tralle på slep. Vi sendte over et
bilde til pressesjef i Posten Norge John
Eckhoff og spurte hvordan dette kan skje

VIL TA AFFÆRE: Pressesjef John Eckhoff i Posten Norge

innrømmer at de kan bli ﬂinkere på kontroll av miljøstatus
på underleverandørenes kjøretøy. Foto: Birger Morken /
Posten

når Bring pålegger underleverandører et
minimumskrav om Euro IV. Han svarer
følgende:
– Kjøretøyet på bildet bryter med våre
miljøkrav og vi vil følge opp leverandøren
dette gjelder for å sørge for en utskiftingsplan. Det har ikke lykkes meg å finne en
slik plan i dag.
Samtidig er han åpen på at leverandøren slett ikke har tilbakeholdt informasjon:

DOBBELTMORAL: Dette merket setter LKW

Walter på alle sine traller. Selv de som
trekkes av Euro III-lastebiler. De har heller
ikke tenkt å endre praksisen.

HADDE GITT BESKJED: Transportøren hadde rapportert til Bring at de brukte Euro III-lastebiler. De ﬁkk likevel oppdraget, på
tross av et uttalt minstekrav fra Bring om Euro IV.

SLITEN: Den høyrestyrte bulgarsk-registrerte trekkvogna bar preg av å ha vært på vegen i 15 år.

– De har rapportert inn at de benytter
klasse III også. Det er vår oppfølging som
ikke har vært god nok, svarer Eckhoff i
en epost til NLF. Et par uker senere får
vi en oppdatering fra Bring hvor det sies
at transportøren ikke lenger benytter seg
av Euro III-lastebilen.

Ikke alene
Bring er slett ikke den eneste aktøren
med miljøverstinger på oppdragslisten.
Den østerrikske transportgiganten LKW
Walter utfører mange fraktoppdrag til og
fra Norge. På hjemmesidene kan vi lese
om deres ”Green Transport”-merke, som
erklærer at selskapet er best i klassen på
miljøvennlige transportløsninger og bærekraftig tankegang. Det aller første
punktet på erklæringen er bruk av lastebiler merket Euro IV eller høyere.
På Svinesund finner vi det samme
”Green Transport”-merket på en tralle
trukket av en bulgarsk-registrert Euro
III-lastebil. Vi tok kontakt med selskapet
og stilte noen spørsmål.
– Er det ikke misvisende å kjøre med
miljømerke på vogntog av Euro III-standard?
– Vi har hatt Euro VI som krav siden
høsten 2015. Dette er et tilfelle hvor en
Euro III-lastebil likevel ble brukt som
reserveløsning. Dette skjer fra tid til annen hvis vi ikke har noe annet alternativ,

SER MANGE GAMLE LASTEBILER: Inspektør Øyvind Ivar Grotterød ved Statens vegvesen i Østfold vil helst slippe å se Euro

III-kjøretøy på Svinesund.

sier talsmann Gerhard Müller i LKW
Walter.
Han mener praksisen kan rettferdiggjøres siden lastebilene brukes i kombi-

nert transport, hvor jernbane frakter godset store deler av veien og lastebilene tar
seg av den siste biten. Vi opplyser Müller om at det er

Dette er forskjellen
Høyere enn oppgitt: En Euro III-lastebil forurenser ti ganger så mye NOx og partikler som
en Euro VI-lastebil. Merk at utslippsgrensene
ikke nødvendigvis stemmer med de faktiske
utslippene. Analyser fra TØi antyder at utslipp
fra samtlige Euroklasser opp til Euro VI ligger
høyere enn grenseverdiene. Euro VI ligger derimot godt under kravene.

UTSLIPPSGRENSER (oppgitt i g/kWh)
Standard
Euro III
Euro IV
Euro V
Euro VI

Implementert
2000 – 2005
2005 – 2008
2008 – 2014
2014 -

NOx
5,0
3,5
2,0
0,4

PM
0,1
0,02
0,02
0,01
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EUROKLASSEKONTROLLEN
NLF kontrollerte Euroklasse-status
til over 100 vogntog som passerte
Statens vegvesens stasjon ved Svinesund. Her er resultatene.

akkurat på denne siste etappen inn mot
byene at NOx-utslipp er et problem, men
han står ved sitt:
– Så lenge utslippet for hele transporten
totalt sett er lav, kan vi rettferdiggjøre
unntaksvis bruk av Euro III på den siste
strekningen. Vi kan ikke se bort fra at
dette også vil skje i fremtiden.
– Så dere vil ikke fjerne miljømerkene
fra Euro III-vogntogene?

– Nei. Merkene vil ikke bli fjernet fra
vognene selv om de trekkes av Euro
III-lastebiler, forteller Müller.
Det hører også med til historien at flere LKW Walter-lastebiler med tydelig
Euro III-merking har blitt stoppet av
Vegvesenet i forskjellige sammenhenger.
Dette tyder på at bruk av Euro III-lastebiler slett ikke er en uvanlig praksis for
det østerrikske selskapet.

Totalt antall kontrollerte: 118
Opphavsland: Norge, Sverige, Danmark,
Tyskland, Polen, Nederland, Estland, Latvia, Litauen, Tsjekkia, Slovakia, Slovenia,
Østerrike, Ungarn, Bulgaria, Romania
Om resultatene: Kontrollen foregikk ved
Statens vegvesens stasjon på Svinesund i
april måned. Her ble alle lastebiler som
passerte kontrollstasjonen i det aktuelle
tidsrommet sjekket av NLF. Euroklasse ble
kontrollert enten ved visuell inspeksjon av
kjøretøyet, eller ved å spørre sjåfør der
Euroklasse-merking ikke var synlig på utsiden. De aller ﬂeste visste hvilken klasse
de kjørte med, noen få måtte dobbeltsjekke i papirene.
Antall etter Euroklasse:
Euro III: 5
Euro IV: 11
Euro V: 66
Euro VI: 37
De fem Euro III-bilene var registrert henholdsvis i Sverige, Litauen, Bulgaria og
Romania.

SVÆRT HØYT UTSLIPP: Disse fem Euro IIIlastebilene forurenser mer enn 50 Euro VIlastebiler.
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KONTROLL: Denne lastebilen ble stoppet i en kontroll da sjåføren manglet yrkeskompetansebevis. Legg merke til den

tydelige Euro III-merking i fronten. Foto: Statens vegvesen

ØNSKER UTSLIPPSKRAV
Det er på høy tid med en innstramming av euroreglene hos
lastebiler som kommer til Norge. Ikke bare for miljøet, men også
for å sikre rettferdig konkurranse.
– Vi ser daglig at det kommer utrangerte
kjøretøy med svært høye utslippsnivåer
over grensen, sier inspektør Øyvind Ivar
Grotterød ved Statens vegvesen i Østfold.
Han mener det er uheldig at det ikke stilles miljøkrav til disse lastebilene.
– Slik det er nå, er det ingen begrensinger på hva som kommer ut av eksosanlegget. Hvis man skal kunne ønske seg noe,
så må det vel være at det stilles strengere
krav til miljø og utslipp, også for de som
kommer til landet vårt, forteller Grotterød.
Administrerende direktør i Norges
Lastebileier-Forbund (NLF), Geir A.
Mo, har lenge etterlyst utslippskrav hos
utenlandske transportører som utfører
transportoppdrag i Norge.
– Det bør være et minstekrav at de som
konkurrerer med norske lastebiler ved
innenlands transport holder den samme

miljøstandarden. Vi ønsker ikke at aktører
med utrangerte og sterkt forurensende kjøretøy benytter disse til kabotasjeoppdrag i
andre land, sier Mo. Han har tatt opp temaet i Nordic Logistics Association
(NLA) som igjen påvirker EU i Brüssel.

Oppfordrer til skjerpet egenkontroll
Samtidig er Mo tydelig på at logistikkaktørene må være sitt ansvar bevisst.
– Inntil eventuelle sentrale og regionale Euroklassekrav kommer på plass, må
bransjen gjøre det de kan for å stimulere
til utskiftning. Det betyr at de også må
skjerpe sine egne rutiner og kontrollere at
underleverandører faktisk oppfyller kravene. Dette gjelder ikke bare logistikkfirmaene, men også transportkjøperne. De
bør ta sitt samfunnsansvar på alvor og
stille klima- og miljøkrav til transportørene, forklarer Mo.

ET UNIKT STYRINGSVERKTØY
SKREDDERSYDD FOR TRANSPORTOG ENTREPRENØRBRANSJEN.

AdmMit gir deg full oversikt
over personell og materiell,
eriell,
en på
slik at du kan bruke tiden
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

ELEKTRISKE
BUSSER

FELLES
LADESTANDARD
En pantograf senker seg
ned mot taket av Volvobussen. På bare noen minutter er bussen ladet og klar
for nye passasjerer.
Tekst og foto: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

Elektriske biler er ikke noe nytt her til
lands. Gigantiske avgiftskutt og
bruksfordeler i forhold til konvensjonelle biler har gjort elbilen populær,
men nyttetrafikken henger etter. For
eksempel er bare 0,4 av den samlede
parken av varebiler i Norge elektriske,
og elektriske distribusjonsbiler finnes
knapt.
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Forhjulsdrift

God komfort

Derfor er det interessant når en grønn
bybuss fra Volvo lydløst ruller inn på
Youngstorget i Oslo sentrum. Fra utsiden ser den ut som en hvilken som
helst bybuss – men denne er helelektrisk og bussen går allerede i rute i
Göteborg, Stockholm og i Hamburg.
Men det virkelig interessante er pantografen som senkes ned mot bybussens tak. Utviklet av Siemens danner
den standarden for hvordan elektriske
busser skal lades i fremtiden. I motsetning til elbilene, der standardene for
ladekontakter florerer, har en samlet
europeisk buss- og infrastrukturleverandører blitt enige om at pantografen
er systemet det skal satses på for lading
av elbusser, og da er det lett å se for seg
at teknologien også kan brukes på større vare- og distribusjonsbiler.

Det nytter ikke å fomle med en ladekladd og stikkontakter, som man må på
elbiler, når man skal lade større kjøretøyer raskt. Mengden av strøm som skal
overføres er formidabel, og i følge Siemens kan pantografen lade med effekter helt opp til 450 kW. Da kan selv
krevende lading gjennomføres på bare
noen få minutter uten at sjåføren trenger å forlate bilen.
Manøvreringen av pantografen skjer
automatisk der den er montert på en
stolpe eller på taket av et busskur. Når
bilen kjører under pantografen kommuniserer den trådløst med kjøretøyet, før
den senkes ned og ladeprosessen starter.
Det samme skjer når ladingen skal avsluttes. På Volvos buss avslutter den når
ønsket ladestatus er oppnådd eller når
føreren skrur av parkeringsbremsen.

ELEKTRISK: Fra utsiden er det ikke lett
å se at denne bybussen er elektrisk
drevet. Nå tror ﬂere at ladeteknologien
kan innføres på større varebiler og på
distribusjonsbiler som går i bymiljø.

PANTOGRAF:

Bussbransjen er enige i
at dette er standarden
som skal gjelde for
lading av elbusser. Det
åpner muligheter for
også å kunne lade
varebiler og
distribusjonsbiler.
AUTOMATISK:

Pantografen senker
seg automatisk ned og
starter ladingen uten at
føreren trenger å forlate
førerplassen. Ladingen
avsluttes når korrekt
ladestatus er nådd eller
når føreren løsner
parkeringsbremsen.
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MÅLER
DEKKTRYKKET
Korrekt dekktrykk øker sikkerheten og reduserer kostnadene. Med FleetFox har Dekkmann et kraftig verktøy
som gjør det enklere for lastebileieren å holde kontroll
på sine dekkostnader.
MÅLER TRYKKET: En sensor i dekket måler trykk og

temperatur kontinuerlig. Dataene sendes til en terminal
inne i bilen. Foto: Continental

Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

– Mange sjekker dekktrykket for sjeldent selv om man vet at riktig trykk i
dekkene både øker levetiden, gir bilen
bedre kjøreegenskaper og reduserer
kostnadene. Med FleetFox er vårt mål
å redusere ståtiden, sørge for at kundene får bedre utnyttelse av dekkene på
lastebilen og optimalisere forbruket,
sier fleet manager Milan Keckes i
Dekkmann.

– Nyttig verktøy
FleetFox lagrer informasjon om dekkk
dimensjoner, mønstertype, lufttrykk og
mønsterdybde på hver enkelt bil. Opplysningene kan deretter brukes til å
utarbeide statistikker og ulike analyser på dekk.
– Vi kan få ut data som pris per
kilometer, levetid og vi kan i god
tid også planlegge neste dekkk
skift. Den enkelte kunde kan i
tillegg hente ut rapporter og
analyser. På den måten får

lastebileieren en bedre oversikt over
kostnadene knyttet til dekk på bilene,

og vi kan være enda mer konkrete når
vi gir råd om valg av dekk, forteller
Keckes.

Varsler om tr
trykket faller
I det daglige er det likevel om å gjøre å
kjøre med korrekt
korre trykk i dekkene. Fra
personbil kjen
kjenner man allerede til
systemer som overvåker
o
dekktrykket,
og med ContiP
ContiPressureCheck blir tilsvarende systemer
system nå også tilgjengelig
for lastebileieren.
lastebileiere
– Sensorer in
inne i dekket måler trykket kontinuerlig,
konti
og dataene vises
på et display
d
inne i bilen. På
den måten
m
har sjåføren til enhver tid full kontroll over
lufttrykket. Systemet varsler
lufttr
også føreren dersom trykket
endres, sier Keckes.
endr
Han minner om at riktig
Ha
dekktrykk reduserer utslipp
dekk
av CO2
CO og senker forbruket.
– Feil
F dekktrykk påvirker
kjøreegenskapene
negativt,
kjøreeg
samtidig
samtidi som man får lengre
bremselengde, økt fare for vannbremsele
planing og
o dårlig dekkøkonomi,
sier Keckes
Keckes.

LAVERE UTGIFTER
UTGIFTER: Milan Keckes i Dekkmann

er fornøyd med FFleetFox. Systemet lager alle
opplysningene oom dekk i en database. Dermed
kan eieren utnytte
utny dekkene på lastebilen bedre.
Foto: Dekkman
Dekkmann
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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

MT00688

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

PRØVEKJØRT

OPEL VIVARO

LANG: Opel Vivaro er en komfortabel og

praktisk varebil. Over sommeren kommer
den også med Euro 6-motorer.

PERSONBILFØLELSE
Digitale instrumenter. Skinndetaljer og streaming.
Nei, vi snakker ikke om en luksusbil fra et prestisjetungt merke i
premiumklassen, men om en helt ordinær varebil signert Opel.
Tekst og foto: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

Opel Vivaro har siden starten vært nært
knyttet til varebilene Nissan Primastar og
Renault Trafic. Teknisk sett er bilene
nærmest identiske, men de har enkelte
designmessige forskjeller. Da Opel lanserte den nye Vivaro som 2015-modell
fortsatte samarbeidet. Derfor finner vi
flere deler som er merket Renault i ”vår”
Opel.

Antisladd er standard, og den har også
tilhengerstabilisering. Men der stopper
det dessverre også. Sammenliknet med
Volkswagen Transporter havner Opel
Vivaro i en førerassistert bakevje. Hvor er
for eksempel blindsoneassistenten og
nødbremseassistenen, som vi finner på
folkevogna?

To turboladere
Funksjonell
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Kanskje er det den franske innflytelsen og
den japanske snusfornuften som er med på å
gjøre Vivaro til den vellykkede varebilen den
er. For det er fint lite å sette fingeren på.
Krabber vi først inn bak rattet finner vi en
førerplass som er oversiktlig og som har god
ergonomi. Førersetet har justerbar korsryggstøtte og midtarmlene – i tillegg til de vante
justeringene. Vel på plass minner kjørestillingen mer om det man finner i en personbil
enn hva man forventer av en varebil.
De smarte løsningene er også på plass.
Med et håndgrep kan du legge ned ryggputen ytterst til venstre på sittebenken. Et
bord dukker opp – og en ekstra koppholder.

Motoren i testbilen er en dieselmotor med
biturbo. Blant de første som satte konseptet i serieproduksjon var italienske Maserati med modellen som så treffende het
nettopp Biturbo. Like sportslig avstemt
er ikke de to turboladerne i Vivaro, men
de er like fullt en nødvendighet. Slagvolumet på den firesylindrede dieselmotoren
er ikke på mer enn 1,6 liter – og turboladerne sørger for at den lille motoren blir
en kraftpakke. Derfor kan Opel vise til
en effekt på 120 hk, mens det maksimale
dreiemomentet på 320 newtonmeter står
klart fra 1500 omdreininger i minuttet.
Det gir lavt forbruk, god kjørbarhet og
totalt sett gode ytelser.

God komfort

Lasteluke i veggen

Ute på veien fortsetter Vivaro oppvisningen. Den kjører godt og komforten er
formidabel. Ikke minst skyldes det god
fjæringskomfort og et svært behagelig
innvendig støybilde. Bare på svært grov
asfalt, og når du kjører på motorvei, blir
dekk- og vindstøyen påtakelig.
Ingen skal noensinne forsøke å gi inntrykk av at en varebil er sportslig, men
sannheten er at Vivaro oppfører seg både
nøytralt og forutsigbart når svingene
kommer tett.

Åpner vi de todelte bakdørene finner vi et
lasterom med flatt gulv. Varerommet har
et volum på 5,2 kubikkmeter og den maksimale gulvlengden er 2537 millimeter,
mens bredden mellom hjulhusene er 1268
millimeter. En gjennomlastningsluke i
skilleveggen er på plass. Dermed har man
mulighet for å frakte gjenstander som er
4,15 meter lange ved å stikke de gjennom
luken og frem til fotbrønnen på passasjersiden.
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DØRER: Bakdørene er delt. Som standard kommer Vivaro
med skyvedør på høyre side. Skyvedør på venstre side
kan leveres mot et pristillegg på kr 3 500,-.

OPEL VIVARO

LUKE: Luken i skilleveggen er
praktiask når man skal frakte
lengre gjenstander.

MOTOR: Firesylindret rekkemotor.
2,3 liter. Biturbo.
YTELSE: 120 hk v. 3500 o/min.
DREIEMOMENT: 320 Nm v.
1500 o.min.
DRIVVERK: Forhjulsdrift.
Manuell 6-trinns girkasse.
FORBRUK (L/MIL): 0,57 (blandet)
EGENVEKT: 1585 kg
MAKS LASTEVOLUM (M3): 5,2
SERVICEINTERVALL: 2 år/
40000 km
PRIS FRA: 314.900,(329.900,- testbil)

DIGITALE: Vivaro deler til en stor del
interiør med Renault Traﬁc. Førermiljøet er
oversiktlig og velfungerende.
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REGION 1
ØSTFOLD OG
OSLO/AKERSHUS

Rører på seg

Det rører
på seg
Tekst: J. KRISTIAN BJERKE jkb@lastebil.no

Det åpnes for kjøring med modulvogntog
(25,25m) stadig flere steder i landet. Samtidig presser medlemsbedriftene på for at
nye strekninger skal godkjennes.

Rasjonelt
For kort tid siden fikk vi en mail fra Kingsrød Transport som oste av frustrasjon og
oppgitthet. Bedriften er en stor aktør i
transportbransjen hjemmehørende i Østfold, og merker daglig hardere konkurranse fra utenlandske selskaper. Det er viktig
å kunne frakte mest mulig gods på en forsvarlig og effektiv måte fordi det er kostnadseffektivt, rasjonelt og miljøvennlig.

Medlemsbedriftens frustrasjon skyldes
Vegdirektoratets sene saksbehandling.

Tre år
Daglig leder i bedriften, Roy Kingsrød,
kunne fortelle at de for tre år siden sendte
en søknad om å åpne siste del av RV 111
fra Rudskogen til Mysen for modulvogntog. Slik det er i dag må vogntoget kjøre en
flere mil lang omvei. Det oppleves som
unødvendig.
Etter flere tålmodige henvendelser til
Vegdirektoratet med spørsmål om det skjer
noe, og med tilsvarende avvisende svar, tok
medlemsbedriften saken opp med NLF.

Seniorrådgiver i NLF, Rune Damm, kontaktet regionsjef J.Kristian Bjerke i Østfold, Oslo & Akershus, som overtok stafettpinnen i kommunikasjonen SVV og
Vegdirektoratet.
Vegdirektoratet har brukt ressurser på
å utdanne medarbeidere som skal gjøre de
lokale vurderingene når det gjelder åpning for modulvogntog, og det var naturlig å kontakte Jan Ivar Nielsen i SVV
Østfold. Han er ansvarlig for de faglige
vurderingene rundt modulvogn i Østfold.
– Jan Ivar Nielsen var hyggelig og serviceorientert. Han kunne fortelle at den
aktuelle strekningen ligger til vurdering
nå og at man kan forvente en avgjørelse
i løpet av sommeren, sier Bjerke.
Dermed kan det se ut som at spørsmålet om modulvogntog i Østfold også
snart kan få sin løsning.
NLF lover å følge opp saken og vil
selvsagt bistå SVV hvis de trenger innspill og hjelp

NYTTETRANSPORT I KOLLEKTIVFELTET – NY NLF SAK?
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Det bobler og syder i Oslo og Akershus
for tiden. Hele samferdselssektoren er satt
under lupen, og mens fremkommelighet
og sikkerhet var hovedtema tidligere, så
er det miljø for (nesten) alle pengene nå.
-Vi må ikke slippe fremkommelighet av
synet, for det er mye god miljøpolitikk i
god fremkommelighet, sier regionsjef J.
Kristian Bjerke.
På grunn av de mange tunellerehabiliteringene i Oslo, ble nylig det tredje feltet
inne i Nøstvettunellen omgjort til kollektivfelt. Dette fikk NLF mange reaksjoner
på, siden fremkommeligheten ble dårligere for nyttetransporten, samt at det oppsto
flere uheldige situasjoner i tunellen.
Etter henvendelse til SVV, ble ordningen endret og det tredje feltet i tunellen er
igjen åpent for alle.
- Men vi har en utfordring i at det er
flere som ønsker å bruke kollektivfeltet,
sier Bjerke.

med de omtalte tunellarbeidene, men
mange trafikanter har lenge sett seg lei på
at matpakkekjørerne i el-bilene cruiser til
byen, mens f.eks lastebilen stanger i kø.
Nå har el-bilfolket kommet seg etter
«sjokket» og forlanger å få tilbake sine privilegier. For dem som daglig sitter timevis
i kø i lastebilen sin på vei med livsnødvendige varer, blir el-bilsutringen litt i meste
laget.

El-bil sutring

Kollektivlastebilen

Nylig bestemte myndighetene at el-biler
ikke lenger fikk surfe fritt i kollektivfeltene
på vei inn til Oslo. Dette skyldes først og
fremst trafikkutfordringene i forbindelse

- Den eneste grunnen til at det til tider
topper seg i kollektivfeltet, er den voldsomme økningen av matpakkekjørere i
el-biler. Når de nå for en stor del er henvist
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Bedre flyt – bedre miljø
NLF Oslo & Akershus med fylkesleder
Harry Nilsen i spissen, har lenge gått i
bresjen for en aktiv og offensiv miljøpolitikk. Vi har god dialog med byrådet i Oslo
og med den politiske ledelsen i Akershus.
Det blir imidlertid veldig mye prat om
begrensninger og hindringer og lite prat
om muligheter. Bjerke mener det kanskje
er på tide at NLF fronter en stor mulighet
som ligger rett for nesen på oss

til den ordinære veibanen, er mulighetene
for en langt mer effektiv og miljøvennlig
nyttetransport til stede, sier Bjerke.
Han vil slippe til lastebilen i kollektivfeltet og mener samfunnet og miljøet vil
tjene godt på dette.
- I dag står lastebiler og tunge vogntog
og stamper i kø inn mot Oslo. Start og
stopp. Start og stopp. Vi vet at dette er en
lite miljøvennlig måte å kjøre lastebil på.
Dessuten blir det dyrt for kunden og for
transportøren. Ting tar altfor lang tid og
varer blir forsinket. Dessuten har ikke lastebileieren noe alternativ. Han kan ikke ta
med seg 40 tonn med varer på bussen!
Derfor bør lastebilen slippes til i kollektivfeltene, sier Bjerke

NLF-sak
Bjerke er ikke den første som har tatt til
orde for dette, men enkeltbedrifters utspill
har falt rett på stengrunn. Det er kanskje
på tide at NLF setter saken på politikernes
dagsorden.
- Lastebilen må frem og kollektivfeltet
ligger åpent størstedelen av døgnet. Mener
man alvor med miljø, er dette er godt miljøforslag, mener regionsjefen.

BESØK VÅR STAND PÅ

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

FOLKEFEST OG
HESTEKREFTER
Stavsplassen er Innlandets hestemarked. Aldri før har så mange
hestekrefter vært samlet på Tretten. Og lastebilens dager ble en
folkefest i ﬂott maivær!
Tekst og foto: GUTTORM TYSNES hedopp@lastebil.no

Lastebilene sto på rekke og rad. Den eldste Helge Skjåks Chervrolet fra 1927.
Den yngste hadde ennå ikke fått på skiltene. Alle de fire store lastebilleverandørene stilte med flott utstyr. Til sammen
26 samarbeidspartnere var på plass. I tillegg hadde mange valgt å ta helgehvilen på Stavsplassen. Derfor kan en
trygt si at det ble satt ny rekord i antall
hestekrefter på den flotte markedsplassen.
Nærmere 1000 personer besøkte arrangementet til Gausdal og Gudbrandsdal
Lastebileierforeninger.

- Knallsuksess!
All ære til Gausdal og Gudbrandsdal
lastebileierforeninger. To steder der transport har en helt spesiell stilling. Det er

viktig at vi får vist fram bransjen til publikum. Og det er viktig for NLF-medlemmer og ansatte at vi har slike arrangementer. De er med på å styrke samholdet og
miljøet. Husk at jo flere vi er, jo sterkere
blir forbundet vårt, sier NLFs nestleder,
Tore Velten. Han fikk æren av å åpne
Lastebilens dager.
Lokalavdelingene hadde satt fram et
fint program. Det var kåringer av fineste
veteranbil, bruksbil, modell-lastebiler,
USA-trucks og tippekonkurranse for
publikum. Og både fredag og lørdag var
det sosialt samvær til langt på natt.
Vi sier vel blåst til generalene, Grethe
Dalbu og Åge Widme fra Gausdal og
Gudbrandsdal lastebileierforeninger – og
alle gode krefter i arrangørstaben!
MYLDER PÅ MESSEPLASSEN: Det krydde av mennesker i ﬁnt maivær.

FORNØYD TRIO: Forbundsnestleder Tore Velten (t.h.) sammen

Helge Skjåks Chevrolet fra 1927.

DØGNHVIL: mange tok helgepausen på Tretten. Bilene sto
oppstilt på rekke og rad.

LASTEBILFAMILIE: Reidar Engjom og Gunn Solberg er begge

UNG SJÅFØR: Simen Engen fra Heradsbygda koste seg bak

lastebileiere og sjåfører. Neste generasjon får inn yrket
med morsmelka. Til høyre Geir Kåre Hagen.

rattet på en av lekebilene på Stavsplassen. Simen kan bli
5. generasjon tømmerkjører!

BRANNMENNENE: jobbet intenst på vraket som var sluppet

med messegeneralene Åge Widme og Grethe Dalbu.
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GAMLE BILER: ﬂere stilte med gamle biler. Den eldste var

i bakken fra drøye 15 meters høyde.

REGION 2
HEDMARK/OPPLAND

GOD STEMNING: på Stavplassen under Lastebilens dager.

FORBUNDSNESTLEDER: Tore Velten sto på stand. Han koste

seg sammen med barn og voksne.

FAUN ZR: Håkon Kråbøl har grunn til å være stolt av sin
1949-modell Faun ZR.

MELDTE SEG INN: Fersk lastebileier Bjørn Solberg fra

Gausdal meldte seg inn i NLF. Han har nylig kjøpt
tømmerbil. Sønnen Emil må vente litt før han går inn i
NLF…
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REGION 3
BUSKERUD, VESTFOLD
OG TELEMARK

KMV og På Riktig Side
Vestfold og Buskerud NLF-medlemmer
ﬁkk i mars mulighet for en innføring i våre
utmerkede programmer KMV og På Riktig
Side. Jørn Henrik Andersen og Jens Olaf
Ruud presenterte hvordan disse programmene kan hjelpe deg som bedriftsleder og
ditt ﬁrma til en enklere og tryggere hverdag. Mange av de fremmøtte, på møtene i
Sandefjord og på Hokksund, grep muligheten som KMV-systemet gir for å komme
for eksempel Arbeidstilsynets kontrollører
i forkjøpet.

Tankevekkende om
kollegahjelpen

SVAR FØRST: KMV gir et godt grunnlag dersom
Arbeidstilsyndet dukker opp. Her fra Hokksund
hvor Jørn Henrik Andersen fra forbundet fortalte
om KMV.

Flere jubilanter
Ikke alle jubilanter kunne være til stede
på årsmøtene på Storefjell i mars. Det
ordnet NLF Telemark opp i ved en uformell
sammenkomst i Kragerø. Merker for 40
års NLF-medlemskap ble overrakt til Lindkjend Transport (ved Erlend Wennersten),
Ronald Bjerva, Gunnar Mastereid og Vidar
Kåsene. Seremonimestere fra NLF var
fylkets nestleder Ragnhild Berg og leder
av lokalforeningen, Svein Harry Bakke.

JUBILANTER: Ronald Bjerva, Vidar Kåsene,

Gunnar Mastereid og Erlend Wennersten. Til
venstre Svein Harry Bakke, i midten fylkets
nestleder, Ragnhild Berg
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VIS OMSORG: Styreleder Anne Lise Øverland er også kollegahjelper. Hennes innlegg på beredskapsseminaret i Bø var

tankevekkende og viktig.

Kollegahjelpen til NLF ﬁkk fortjent
anerkjennelse av mer enn femti
deltakere på Telemark Bilruters
beredskapsseminar i Bø i april.
Tekst: OLAV KLASSON VEFALD btv@lastebil.no

Konsernet Telemark Bilruter, med datterselskapene Telemark Godslinjer og
Telemark Transportservice (alle er NLFmedlemmer), hadde innkalt administrasjon, verkstedansvarlige, tillitsvalgte og
AMU folk og verneombud til et heldags
beredskapsseminar lørdag 2. april. Som
det het i innkallingen «Er først hendinga
skjedd er det mange aktørar som kan og
vil bli involvert i prosessen under og etter
at ulykka har skjedd.»
Mer enn femti deltakere fikk denne

dagen høre tankevekkende innlegg fra
representanter for Nor-Way Bussekspress,
politi- og vegvesen, ambulansetjenesten
og kommunenes beredskaps-grupper.
NLF i Telemark hadde også blitt invitert
til å presentere hva vi gjør for å forberede
våre medlemsbedrifter på ulykker.
Kollegahjelper og styreleder Anne Lise
Øverland fortalte om NLFs kollegahjelp.
Ved bruk av anonymiserte historier fra sin
virksomhet som kollegahjelper kom hun
med råd om hva som kan gjøres for å bistå
en kollega etter en ulykke. På en flott
måte fikk hun frem verdien av NLFs
Kollegahjelp. Trampeklapp får man ikke
for et innlegg om et så dystert tema, men
en innleid medierådgiver og NRK-veteran som skulle oppsummere alle innleggene startet med å si «Anne Lise, ditt
innlegg var det suverent mest tankevekkende i dag, ikke minst budskapet: Lytt
og vis omsorg.»

Se fire utrolige nyheter!
Multilift XR21

Hiab 1058

Markedets raskeste krokløft.

Verdens mest effektive storkran.

Hiab T-kraner - 5 år garanti

Loglift og Jonsered jubileum

på nye kraner kjøpt i Norge.

Nytt enestående førermiljø.

BESØK OSS PÅ MESSA
Forbered deg til VM kvalifiseringen. Kom innom for
prøvekjøring torsdag 9. og fredag 10. juni. Du kan
melde deg på www.kran2016.no
Besøk oss på stand: C02-02
Vinneren i VM får et gavekort på kr. 225.000!
Dersom du bestiller en Loglift eller Jonsered
tømmerkran på messa så får du med en X53 griper
på kjøpet, og en tur til vår fabrikk. Det er nå et gunstig
tidspunkt å handle på.

Finale i uttak til VM

Lørdag 11.juni kl. 11-13
(Kommentator: Geir Schau)

Vi gleder oss til å møte deg og vise våre nyheter.
Hiab Norway AS, tlf. 67 06 75 00
hiab.no

REGION 4
AUST-AGDER, VEST-ADGER
OG ROGALAND

Kjell N. Nilsen 70 år 30. mai

TOLV ÅR SOM
FYLKESLEDER
Kjell N. Nilsen er fylkesleder i Vest-Agder, noe han har vært
siden i mars 2006, men hans engasjement i NLF startet allerede
i 1982.
Tekst: REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no

I tillegg har han hatt sentrale verv både i
lokalavdelingen, samtidig som han har
sittet som vara i valg og organisasjonskomiteen. Siden 2004 har han også vært
kollegahjelper.
For NLF har Kjell N. Nilsen lagt ned
enormt med tid og ressurser, og ifølge
sønnen Kai Nilsen er nettopp NLF Kjells
store hobby. Akkurat det er det mange
som kan være glade for.

Første tur i 64
Kjell fikk førerkortet én dag før bursdagen, mot at han lovet å ikke kjøre før
han fylte år. Dermed gikk den samvittighetsfulle sørlendingen med lappen i lomma ett helt døgn før han satte seg inn bak
rattet. Men på selve bursdagen klatret han
opp i førerhuset i lastebilen til faren hans.
Den første turen gikk til Kvås med bensin.
Og det var nettopp for sin far, Knut
Nilsen, han jobbet den første tiden. Faren
hadde kjøring for Shell. Men i 1979 startet han opp for seg selv, og dannet Kjell
N. Nilsen Tankbiltransport.
I dag driver han og sønnen Kai en bedrift med syv ansatte. Norsk Protein er
den største kunden og nettopp kundene
står i sentrum for Kai og Kjell N. Nilsen.

langsiktig og ansvarlig arbeid har NLF
blitt en naturlig samarbeidspartner
innenfor flere områder i regionen. Samtidig har Kjell og styret styrket tilliten til
NLF og på den måten sikret full aksept
for nytten godstransporten utgjør.
Men heller ikke medlemmene er glemt.
Gjennom flere årsmøte og på ulike messer
har Kjell og styret i NLF Vest-Agder
jobbet for en mer fleksibel handlefrihet
for medlemmene. Det kommer medlemmene til gode på flere måte, men er kanskje aller mest tydelig gjennom de ulike
aktivitetene som arrangeres i Vest-Agder.

Rolands og rekruttering
Derfor har Rolands blitt en merkevare.
Over 120 menneseker deltar hvert år, og
gjennom nitid arbeide har de sørget for
god rekruttering. Dermed stiger medlemstallet i regionen. For medlemmer er noe
Kjell brenner for. Han legger en formidabel jobb ned i å skaffe nye og er helt
klar på at den beste rekrutteringskanalen
er de eksisterende medlemmene. Derfor
er det heller ikke overraskende at han
oppfordrer medlemmene til å gjøre en
innsats for å rekruttere nye.

Facebook, NLF og politikk
NLF Vest-Agder
Kjell og styret i Vest-Agder vært med på
å utvikle NLF til å bli en aktør som lyttes
til når det er spørsmål rundt næringen,
infrastruktur og lignende. Gjennom
70

NLF MAGASINET 2016 • NR 3

REKORD: Kjell har en brennende interesse for gamle biler. Selv eier han

Kjell er aktiv på Facebook. Her lufter han
sin politikk, sin iver for NLF og for biler.
Den gamle Opel Rekorden er et kjært eie.
Men nå om dagen er det landsmøtet i
Alta som står på dagsorden. Kjell har vært

JUBILANT: Kjell N. Nilsen fyller 70 år den 30. mai. Her

sammen med kona Nina. Foto: Reidar Retterholt

på de fleste landsmøter siden 80-tallet og
er spent på årets møte i Alta. Han er
levende interessert i vedtektsarbeidet og ser
hvor viktig det er å modernisere vedtektene. Samtidig ser han frem til en rekke
spennende valg og de mange gode diskusjonene som et landsmøte fører med seg.
Litt fritid blir det også tid til. For etter
landsmøtet har Kjell leid en bil. I løpet av
en liten uke skal naturen i vårt nordligste
fylke nytes og kjente steder besøkes.

REGION 4
AUST-AGDER, VEST-ADGER
OG ROGALAND

Medlemsmøte hos
Mercedes i Arendal
Arne Midstøl 50 år som medlem
Tekst: ARNE BRÅTEN

Rundt 40 lastebilinteresserte kollegaer
hadde møtt frem til en sosial kveld hos
Bertel O. Steen i Arendal. I vårsola ute
var lastebilene utstilt, mens det inne i butikken stod ustilt varebiler fra Mercedes-Benz og nye personbiler fra koreanske KIA.
Selve arrangementet stod BOS i Agder,
NLF Aust-Agder og Østre Agder Lastebileierforening for.

Rita ønsket velkommen
en Opel Rekord. Foto: Reidar Retterholt

Rita Birkeland, fylkesleder for NLF i
Aust-Agder, ønsket alle velkommen og
orienterte om sakene som styret arbeider
med. Det var ståa på «rikets tilstand».
Hun oppfordret de fremmøtte til å fremme saker som de brenner for, og som
lokalavdelingene skal jobbe videre med.

Jubilant
Arne Midtstøl som har 50 års medlemskap
i NLF fikk overrekt nålen, plakett og en
fin rosebukett. Vi gratulerer Arne så mye.

HEDRET: Arne Midstøl ble feiret etter å ha vært NLF

medlem i 50 år.

Morten Moe fra BOS i Agder holdt et
foredrag om hvordan man skal lykkes i
fremtiden. Et interessant tema, som han
hadde gode synspunkter på.
En stor takk til BOS og NLF i
Agder-fylkene for en hyggelig kveld og
for god mat og drikke.

Samarbeid med Trygg Traﬁkk
MINDRE KJØRING: Kjell har trappet ned kjøringen og bruker

mer og mer tid på kontoret – hvor han blant annet jobber
engasjert med saker for NLF. Foto: Reidar Retterhol

Bilkjøringen liker han fortsatt selv om
han har trappet ned kjøringen med lastebil. Det administrative tar stadig mer tid,
samtidig som han setter av mer og mer tid
til NLF og politikken rundt godstransport. En av fanesakene den siste tiden er
å opprettet et felles Agder i NLF-sammenheng.
Og om du lurer; Kjell er hjemme på
dagen den 30. mai.

Herman Berg tok initiativ til et møte med Trygg
Traﬁkk i Rogaland 26. april. Berg vil skjerpe oppmerksomheten rundt traﬁkksikkerheten i skolene, samtidig som han ønsker å gi mer informasjon
om lastebilen og dens samfunnsoppgave.
Sammen med Trygg Traﬁkk vil han se om vi kan
komme ut til ﬂere skoler for å snakke om lastebilen og viktigheten den har for samfunnet. Det er
avtalt nye møter etter ferien. Blant annet ett
møte der alle lærere som arbeider med traﬁkk
som valgfag vil være til stede.

VIKTIG: Herman Berg, Francis Hess og Ingrid Mæland
møttes for snakke om hvordan man kan øke fokuset på
traﬁkksikkerhet i skolene.

Midt i visjonen vår
Arbeidet passer som hånd i hanske når vi ser opp
mot våre vedier og målsetninger. Herman Berg er

svært opptatt av omdømmet vårt - og jo ﬂere vi
får fortalt om våre viktige samfunnsfunksjoner jo
bedre.
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REGION 5
HORDALAND, SOGN OG FJORDANE
OG MØRE OG ROMSDAL

Seminar
om traﬁkksikkerhet i
Molde
Rundt 80 deltakere møtte opp
på seminar om traﬁkksikkerhet i
Molde. Bak seminaret stod traﬁkktryggingsutvalget i fylket, og
målet var å få til enda bedre
samarbeid på tvers av etatene.
Roar Melum fra NLF var første innleder
på seminaret med foredraget ”Veien som
arbeidsplass”. Han fokuserte på dieselsmugling, sjåfører som kjører med flere
sjåførkort og på den tekniske tilstanden
på mange av bilene de kjører. I foredraget
fokuserte Melum også på at transportkjøperne må ha et ansvar for lovbrudd om de
kjøper ulovlige transporttjenester.
Innlegget dannet et viktig bakteppe for

80 FREMMØTTE: Fremmøtet var stort på seminaret om traﬁkksikkerhet i Molde.

etatene som hadde møtt frem. Og dem
var det mange av. Rundt 80 deltakere
hadde tatt turen og representanter fra
Statens vegvesen, Politiet, Tollvesenet,
Trygg Trafikk og fra fylkeskommunen
hadde alle tatt turen til seminaret.
Et økt samarbeid mellom de ulike etatene er viktig og nettopp det er også ett av
trafikktryggingsutvalgets prioriterte oppgaver. Derfor var det også stor enighet på
møtet om at alle etater bør jobbe tettere
sammen for bedre å bekjempe lovbrudd
og for bedre å nå ut med holdningsskapende arbeid.
Nettopp fordi Møre og Romsdal nå har

blitt ett politidistrikt, kan reaksjonen
være felles for hele fylket.
Målet med samlingen var å skaffe et
innblikk i kompetansen til de ulike etatene og hvilke ressurser de rår over. På den
måten kan ressursene bedre utnyttes og
man slipper å bruke store ressurser på å
avdekke ulovligheter som ikke følges opp.
For mange var samlingen også en arena
for å samle inspirasjon for videre arbeid
med trafikksikkerhet.
NLF benyttet møtet til å skaffe nye
kontakter, samtidig som vi fikk viktig
kunnskap i vårt arbeid med å gjøre veiene
enda sikrere.

Fergetilbudet i Møre og Romsdal det neste året
I begynnelsen av april ble NLF, avd Møre og
Romsdal, invitert av samferdselsavdelingen i
fylket for å komme med innspill rundt en ny
fergerute som åpner 1. mai.
Ett av ønskene fra medlemmene var permanent nattferge på strekningen Sølsnes-Åfarnes.
I og med at tunellene på sørsiden av Romsdalsfjorden er stengt for rehabilitering i lengre

ANBUD: NLF blir

rådgivende organ når nye
anbud på ferger skal
inngås.

72

NLF MAGASINET 2016 • NR 3

perioder er det en problemstilling som i det siste
har blitt enda mer aktuell.
En tidligere avgang fra Kvanne på strekningen
Kvanne – Røkkum var også ønsket.
Samtidig er det fortsatt problemer med fergen
som traﬁkkerer mellom Hareid og Sulesund.
Stadige forsinkelser, som skyldes at det tar lang
tid å laste og losse fergen har blitt et problem for

bransjen som til daglig bruker fergen.
Dessverre er det få erstatningsferger å oppdrive, og derfor er det heller ikke noen bedring i
sikte på strekningen før i 2020.
På møtet ﬁkk NLF gehør for å bli med som et
rådgivende organ når nye anbud på ferger skal
inngås.

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 6
TRØNDELAG

Asfaltlukt
Tohjulinger ut av vinterdvalen
Tekst: ROAR MELUM rmv@lastebil.no

Selv om kong vinter har kjempet for å holde seg på tronen, har nok varmen gradvis
tatt mer og mer over. Et sikkert vårtegn er
at asfaltbilene kommer på veien med sårt
tiltrengt asfalt til våre veier. Dette gir også
arbeid til mange etter en mager vinter. I
tillegg har man kommet i gang med byggingen av E6 over Heimdalsmyra til Klett,
noe som også merkes i næringen. Et annet
vårtegn er scooter og motorsykkel. Husk
at disse er litt «rustne» etter en vinter i
opplag, så jeg ber om at vi alle er ekstra
oppmerksom på disse.

Rute 30
Den 18. april ble det konstituering av nytt
samarbeidsforum for FV30 mellom Røros
og Støren – Rute 30. Ordfører Jan Håvard
Refsethås ble gjenvalgt som leder, samt at
forumet ble utvidet med NLFs regionsjef.
Dagen startet med befaring langs veien
mellom Støren og Ålen, der bussjåfør Stein
Kåre Holden ga oss en grundig
orientering om yrkessjåførens hverdag
langs veien. Det er ingen tvil om at forfallet har eskalert de siste årene og at noe
må gjøres. Finansiering er nok nøkkelen
til fremdrift og bompenger ble derfor diskutert som et alternativ for å komme i
posisjon. Det er ingen tvil om at veiprosjekter som fremmes med bompenger som
en del av finansieringen, blir prioritert. Det

Traﬁkksikkerhetsdag i Molde
Den 15. april holdt regionsjefen foredrag om hvordan vi
opplever livet på veien, med fokus på organisert kriminalitet. Dieseltyverier og ulovlig kabotasjekjøring er
brikker i vår hverdag som påvirker forholdene rundt
transporten, også traﬁkksikkerheten. Over 80 deltakere fra Politi, Statens vegvesen, Toll og Møre og Romsdal Fylkeskommune deltok på seminaret. Formålet var
å fremme samarbeidet mellom etatene slik at man blir
bedre til å ta ut de useriøse på veien. Viktig at man
klargjør ansvaret i transportkjeden, noe som også
innebærer at transportkjøper og vareeier kan stilles til
ansvar for transporten.

Helix 6000 med integrert kortterminal

DÅRLIG: Øystein Digre orienterte om elendig vei mellom
Røros og Støren.

blir en mager trøst å sitte på jumboplass
når pengene fordeles. Derfor konkluderte
Rute 30 med at vi er positiv til bompengefinansiering av FV 30. Nå blir det viktig å
opprettholde trykket slik at vi raskest mulig kommer i posisjon opp mot fylket.

Fylkesvei 704, Sjøla – Tanem
Regionleder Niklaus Haugrønning møtte den 15. april
i Klæbu kommunehus der planene for utbygging av
ny Fv 704, og utbygging av Heggstadmoen terminal
ble presentert. I tillegg ble tema vinterdrift tatt opp.
Det var komite for infrastruktur i Sør-Trøndelag
Fylkeskommune som hadde møte med Klæbu Kommune, Statens Vegvesen og Jernbaneverket.
Ny Fv 704 Sjøla – Tanem bygges med en veibredde på 8,5 meter. Veien bygges uten midtdeler, selv
om traﬁkken (ådt) tilsier at det skulle vært midtdeler. NLF pekte på at dette er uheldig. I dag er det få
alvorlige ulykker på denne strekningen på grunn av
kronglete vei og lav hastighet. Man kan risikere
ﬂere alvorlige møteulykker på ny vei uten midtdeler

på grunn av høyere fart. Hvor er det blitt av nullvisjonen?
I tillegg skisserte Statens vegvesen at det var
planlagt en periode med total stenging av veien
under utbyggingen. NLF og næringsforeningen var
tydelige på at dette er en uakseptabel løsning.
Vegvesenet og NLF innledet under tema vintervedlikehold. Her tok NLF blant annet opp regimet i
funksjonskontraktene, som vi i lang tid har hevdet
ikke er gode nok.
Temaet ga en god debatt, og ﬂere av politikere ga
uttrykk for at dette tegnet et litt annet bilde av
tingenes tilstand enn hva de hadde som utgangspunkt.

Helix 6000 med integrert
AdBluepumpe og kortterminal

Kontakt salg: 04862 - salgno@wennstrom.com - www.wennstrom.com
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REGION 6
TRØNDELAG

Stenging av FV 715 ved Osavatnet
I forbindelse med stenging av fv 715 ved Osavatnet i
Rissa kommune, inviterte Statens Vegvesen til orienteringsmøte den 20. april i Vanvikan. Nestleder
Gunni Amundal og regionsjef deltok på møtet der vi
ﬁkk orientering om planene, samt at vi ﬁkk kommet
med innspill til planene. Når det gjelder stengetidene
så er de som følger:
• Korte stengeperioder i hele anleggsperioden
• 18. mai til 22. august, nattestengt mellom
kl 2200 – 0500
• 22. august til 11. november, total vegstengning
Det jobbes med å få ned stengetiden og det vil informeres om dette fortløpende. Statens vegvesen
oppfordrer tungtransporten til å kjøre om Ørlandet,
fordi omkjøringen rundt Fevåg ikke er egnet for tungtraﬁkk. Det vurderes å ty til ekstraordinære tiltak, som
kolonnekjøring og lysregulering på denne veien for å

FARLIG: Nestleder Gunni Amundal poengterte at

omkjøringen via Fevåg ikke er traﬁkksikker med mindre
man setter inn ekstra tiltak for å unngå at store kjøretøy
møtes.

unngå at store kjøretøy møtes, noe vi vet at det ikke
er plass til. Foruten skilting og opplysninger i medier,
vil det være en SMS-tjeneste man kan melde seg på.
Vi får håpe at man ﬁnner løsninger som korter ned
stengeperioden.

ENGASJERT: Karl Øyvind Lomundal er meget engasjert for å få i gang veiprosjektene i regionen. Her i møte med sentrale
politikere på Stormyra. Fra venstre Ola Rognskog, Gunn Stokke, representant fra Halsa, Odd Jarle Svanem og Karl Øyvind
Lomundal.

E 39
Den 29. april var det møte om veiforholdene i Hemne.
Fylkets varaordfører Gunn Stokke møtte ordførere og
næringsliv i regionen for å få et bedre innblikk i status
og utfordringer. Først så man på forholdene i sentrum
av Kyrksæterøra hvor man må iverksette tiltak for å
bedre fremkommeligheten og øke traﬁkksikkerheten.
Det ﬁne er at man med enkle grep kan oppnå dette uten
at det trenger å koste så mye. Det ligger muligheter

gjennom å bli traﬁkksikker kommune, samt at det er
mulig å søke om traﬁkksikkerhetsmidler.
Deretter gikk turen til Stormyra der vi møtte en
delegasjon fra Halsa kommune. Foruten ordfører Ola
Rognskog var det representanter fra næringslivet på
Nordmøre. Temaet nå var selvsagt E39 og det er ingen
tvil om at man sammen må trykke på for å få de nødvendige oppstartsmidlene.

Seminar for
transport av
levende dyr
Den 15.-16. april møttes over 90 deltakere på
Stjørdal for å få faglig påfyll og hyggelig tid
sammen med kollegaer. Fredagen var avsatt til
bedriftsbesøk. Først gikk turen til Nortura Malvik
der vi ﬁkk en ﬂott gjennomgang av slakteriets
fasiliteter og rutiner. Deretter gikk turen til Auka
AS der Olav Aune orienterte om ﬁrmaets 80-årige
historie. Auka AS har vært ledende på utviklingen
innenfor påbyggerbransjen. Påfølgende omvisning på anlegget bekreftet at ingen oppgave er
for stor for Olav Aune med sin stab.
Dagen ble avsluttet med middag og hyggelig
samvær på Scandic Hell.
Programmet på lørdag inneholdt viktige tema
for transport av levende dyr.
Bjarne Sandnes fra Statens vegvesen orienterte om regelverket rundt kjøre- og hviletid. Det
ble en heftig diskusjon rundt transport av levende ﬁsk. Det er helt klart forskjellig oppfatning av
hvordan man skal tolke lovverket på dette punktet. Bedre informasjon ble også etterlyst.
Steinar Johnsen fra Mattilsynet orienterte
overtredelsesgebyr innen transport av levende
dyr. Dette er et viktig virkemiddel for å ivareta
dyrevelferden og heldigvis er det så langt utstedt
veldig få gebyr.
Inge Midtveit fra Animalia foredro om dyrevelferd og deres arbeid med transport av levende
dyr. Det er viktig å påpeke at 99,8% av transporten fungerer svært godt, men at man må gjøre alt
for å lukke de avvikene som er der. Videre må
også dyretransporten tilpasse seg den grønne
utviklingen. Kompetanse, bedre planlegging og
ny teknologi skal sikre dette.

Nye yrkessjåfører
I uke 16 og 17 var det jobbsøking som sto i fokus for elevene ved vårt AMO-kurs. Proff Bemanning står for
opplegget og ikke minst tilretteleggingen opp mot våre bedrifter. Foruten den teoretiske delen så er utplasseringen i bedriftene helt avgjørende for å komme frem til hvilken transportform som er den rette for elevene. Det er ingen tvil om at nivået er meget høyt. Har dere bruk for sjåfører så er det bare å ta kontakt med
NLF kontoret. Kurset er ferdig den 20. mai Trenger dere sjåfører så ta kontakt med Proff Bemanning AS
Roar Nessø, telefon: 982 21 465, roar@proffbemanning.no

ENGASJERT: Forbundsleder Per Madsen holdt et
engasjerende åpningsinnlegg på konferansen om
transport av levende dyr.
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REGION 7
NORDLAND, TROMS
OG FINNMARK

50-årsjubilanter
fra Finnmark
Dialogmøte NTP
Fylkesråd for samferdsel i
Troms Ivar B. Prestbakmo
inviterte til dialogmøte om
fagetatenes forslag til nasjonal Transportplan 2018-2029 i
Tromsø 19.-20. april.

NLF Finnmark blir 50 år i 2016, det er derfor gledelig at ﬂere av de som
var med å stifte avdelingen fortsatt er medlemmer.
Under årsmøtet på Kielferga var vi heldige å ha 2 av disse med oss. Jan Petter
Holmgren fra Skaidi og Oluf Johannes
Flage fra Alta. Begge fikk utdelt 50-års
plaketter og -nåler av administrerende
direktør i NLF Geir A. Mo og Fylkesleder i NLF Finnmark Yngve B. Harila.
Jan Petter driver fortsatt med transport
og bilberging på Skaidi sammen med

sønnen Stian. Oluf Johannes Flage er
også involvert i næringen som medeier i
sønnen Øystein Flage sitt firma. Han
stepper også inn som sjåfør ved behov. Vi
samstemmer i gratulasjon til 2 hedersmenn i transportbransjen.
Den tredje 50-års jubilanten Torbjørn
Mikalsen fra Kautokeino vil få sin utmerkelse på høsttreffet i oktober.

I tillegg til NLF var NHO , Samferdselsforum Nord, Sjømat Norge, Jernbaneverket, Kystverket og en rekke ordførere og
regionrådsledere med på møtet.

Dette er en fin arena for innspill og
meningsutveksling om dette viktige dokumentet som er med på utforme rammebetingelsene for næringsutvikling og
bosetting i vårt langstrakte land.
Gjennomgangsmelodien for de fleste
som hadde innlegg og for paneldebatten
senere var behovet fo r å se helhetlig på
riks- og fylkesveier når man diskuterer
veiutbygging og veivedlikehold. Det bør
i større grad fokuseres på viktige transportkorridorer for næringstrafikk i stedet
for hvem som eier veiene, i så måte er
Nasjonal transportplan som den fremstår
i dag ikke et velegnet verktøy. Nord–
Norge er en stor leverandør av laks og
hvitfisk til verdensmarkedet og har behov for effektive transport ut av landsdelen, det er derfor viktig også å fokusere
på utbedring av Ofotbanen og Nordlandsbanen.
NLF var representert på møtet ved
regionsjefen som holdt en presentasjon
med våre innspill samt deltok i panelet
under paneldebatten.
NLF region Nord-Norge vil utarbeide
sitt høringssvar til NTP forslaget for de
3 nordligste fylkene, i tillegg vil NLF
sentralt gi ett samlet høringssvar for hele
landet.
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JAN PETTER HOLMGREN: får utmerkelsen av NLFs direktør Geir A. Mo.

HEDRET: ble også Oluf Johannes Flage.

REGION 7
NORDLAND, TROMS
OG FINNMARK

NRK-FOKUS
Våren nærmer seg så smått, og med den et
veinett i distriktene som er i full oppløsning. NRK fokuserte på differansen mellom vedlikeholdsposten på riksveinettet
kontra fylkesveiene.
Det var lite som minnet om vår da NRK
sendte fra den nye innkjøringen til Bodø
direkte på nett og på TV. Bildene av et
veinett som skriker etter vedlikehold var
mange, etter at en rekke veier ble overført
fra staten til fylkeskommunene i 2009.
Målsetningen var at fylkeskommunene
skulle forvalte vedlikeholdspotten bedre
enn det Statens vegvesen var i stand til
gjennom sin lokalkunnskap. Resultatet er
beklageligvis det totalt motsatte. Fylkesveiene blir nedprioritert av fylkesadministrasjonen og resultatene er katastrofale.
Det er nå på høy tid at et samlet krav om
bedre veistandard fremmes. Både landet

INTERVJU: NLF, ved Frank Lauritz Jensen ﬁkk frem lastebilnæringens syn på vedlikeholdsetterslepet.

og landsdelen er avhengige av effektive
transportruter - både for ut- og inntransport til landsdelen.
Med i sendingen var foruten NLF, også
Veisjefen i Nord-Norge og Allan Ellingsen

fra Fremskrittspartiet. Et positivt tegn, og
helt i tråd med NLFs forslag, er det at det
ser ut til å være politisk vilje til å tilbakeføre enkelte fylkesveier til Statens vegvesen.

Harstad Næringsforening:

Oppstart av Transport- og logistikkgruppe
Harstad Næringsforening
hadde invitert til oppstartsmøte for ressursgruppen
innen transport og logistikk.
Oppmøtet på over 90 prosent viste at
interessen for denne faggruppen er stor.

NLF var selvfølgelig invitert for å
fortelle om de prosjektene og temaene
som organisasjonen arbeider med. Det
var også viktig for NLF å understreke
betydningen av denne ressursgruppens
politiske arbeid på lokalplanet.
Etter en kort presentasjonsrunde
startet Tor Ivar Johnsen fra Statens
vegvesen med å orientere om pågående prosjekter. NLF gjennomgikk organisasjonens fokusområder og la spesielt stor vekt på vegvedlikehold.
Det ble etablert en kontakt som

ENGASJEMENT: Flott engasjement under Harstadregionens Næringsforenings etableringsmøte.
Ole-Jonny Korsgård, leder for Næringsforeningen skal bruke som ressurskontakt. Dette ble Elling Hauke-

bø - en ringrev fra våre egne rekker.
Dette vil sikre NLFs synspunkt i lokalpolitikken.

NLF MAGASINET 2016 • NR 3

77

JUBILANTER

15.06

50

JOHN ARNE AASEN, 7383 HALTDALEN
Det begynte med en Volvo F7 lastet med Rockwool for Vaadan Tranport. Over hele landet kjørte John Arne Aasen sin last. I noen
år kjørte han også for Tamnes Transport. Det ble meste stykkgods mellom Oslo og Trondheim, men noen turer til Finland ble det
også. Buss har han også kjørt, før han kjøpte sin første Scania i 2002.
I dag har han Volvo kranbil som primært brukes til trelast og frakt av høyballer.

I tillegg til transporten driver John Arne også med sau – og på fritiden jakter han rype og reinsdyr.

22.06

50

FRANK SÆTHER, 6300 ÅNDALSNES
Frank Sæther har vært bileier siden 1989, men begynte å kjøre lastebil tre år tidligere.
I dag har han fem biler og driver med anleggskjøring og brøyting. Bilmerkene er Scania og Volvo. Dermed er det åpenbart at
lastebilinteressen står høyt, men også fjellturer og skiturer er interesser som Frank setter høyt.

23.06

50

ENDRE BRENNUM, 2619 LILLEHAMMER

Endre Brennum er en aktiv herremann. Han jobber mye, men står også på slalom med ungene om vinteren – og på sommeren
trives han med vannski. Brennum er i tillegg motorsportinteressert. Han er kartleser i rally og i løpet av sesongen får han med
seg et løp eller to. På arrangørsiden er han også aktiv.
Lastebil begynte han å kjøre i 1986 for Peder Sertnan Transport. Han har kjørt både Volvo FL 616 og Volvo F10 – i tillegg til en
Scania 76 Super bergingsbil i Viking redningstjeneste.
Brennum har også sittet som befrakter i Nor-Cargo og i Litra, før han startet eget entreprenørﬁrma i 2011.
I dag har han tre Volvoer og en DAF. Han kjører både tipp, asfalt, kran og langtransport – i tillegg til å montere hus.

19.06

60

BJØRNAR IVERSEN, 5232 PARADIS
Det startet med en Ford Transit i 1976. Da var han medlem av Transportsentralens leiebilkontor i
Bergen.
I dag kjører Bjørnar nasjonal og internasjonal møbeltransport og stykkgods med sin DAF XF 105/510. En Ford F-250 Pickup
har han også i aktiv tjeneste.

På fritiden liker han å jobbe med hus og hage – og i garasjen har han noen gamle biler som han pusler med.

05.06

70

ARNE LANGKAAS, 3811 HØRTE
I 1964 startet Arne Langkaas sin lastebilkarriere, med en Bedford som gikk på tømmerkjøring og noe plankjøring.
Inntil nylig hadde Arne tre biler, men disse er nå overtatt av sønnen. Dermed er et langt liv bak rattet over.
På lokalplan har Arne Langkaas vært engasjert i NLF.
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JUBILANTER

13.06

70

JORULF ANDERSEN, 7053 RANHEIM
Jorulf startet å kjøre lastebil i 1977. Da kjørte han både kranbil og drev i tillegg med brakkekjøring. Brakker kjører han også i dag,
med sine ﬁre biler.
På fritiden er det hytte- og båtliv som står høyest i kurs.

25.06

70

GUNNAR MARTHINSEN, 1621 GRESSVIK
En legende både på sjø og land - og en av de få Norske transportører som fortsatt kjører på kontinentet - fyller 70 år.
Som 9-åring spurte læreren Gunnar om hva han skulle bli og den lille gutten svarte høyt og klart: først sjømann, så trailersjåfør!
Dette ble hans vei. I 1984 gikk Gunnar i land som sjømann og begynte å kjøre på kontinentet med egen bil for Kingsrød Transport.
Det gjør han den dag i dag – og alderen på 70 stopper han ikke.

Gunnar har sett og opplevd det meste, samtidig som han har kjørt de ﬂeste steder man kan kjøre med lastebil. Han har vært steder som i
Øst-Tyskland, Italia, Sicillia, Malta, Istanbul, Ankara, Izmir, Kosovo og Casablanca. På fritiden tar han frem sin Harley Davidson og farer i vei,
men også ﬁske interesserer Gunnar.

FØDSELSDAGER I JUNI
45 år

22. Arnodd Berg, 9415 Harstad
27. Torger Ekra, 3536 Noresund

14. Roar Nervik, 7690 Mosvik
19. Bjørnar Iversen, 5853 Bergen
22. Ståle Nakjem, 3274 Larvik
25. Ottar Atle Lauvås, 5955 Lindås
25. Terje Bye, 1258 Oslo
28. Jan Inge Sundstrøm, 9011 Tromsø
29. Alf Idar Hansen, 9276 Tromsø

70 år

55 år

40 år

5. Arne Langkaas, 3811 Hørte
13. Jorulf Andersen, 7053 Ranheim
13. Oddvar Moen, 7563 Malvik
15. Knut Brekke, 3513 Hønefoss
20. Kåre Myrvang, 4857 Arendal
23. Ingvald Nedreaas, 5993 Ostereidet
25. Gunnar Martinsen, 1621 Gressvik
25. John Gadderud, 0875 Oslo

1. Inge Hoemsnes, 6408 Aureosen
3. Kai Kristensen, 4848 Arendal
5. Ståle Richardsen, 9373 Botnhamn
8. Hans Kristian Ask, 2022 Gjerdrum
15. Karl Vidar Farmen, 3267 Larvik
15. Anders Kolbjørnsrud, 2224 Austmarka
22. Hugo Johansen, 4360 Varhaug
23. Stein Haga, 9900 Kirkenes
26. Ivar Gåsland, 5437 Finnås
29. Roger Granly, 1654 Sellebakk

30. Dag Helland, 3623 Lampeland

80 år
2. Tobias K. Sæther, 3475 Sætre
4. Kjell Ofte, 3891 Høydalsmo

75 år

65 år
9. Thor Englund, 2609 Lillehammer
12. Inge Nordtømme, 7224 Melhus
14. Ove Hjortland, 5888 Bergen
16. Fred R. Osen, 4438 Sira
21. Oddbjørn Bårdstu, 7374 Røros
22. Ulrik Kristensen, 0482 Oslo
24. Arnﬁnn Telhaug, 4596 Eiken
26. Hans Gunnar Stenskjær, 2120 Sagstua
29. Inger Soﬁe Sjøli, 7716 Steinkjer

60 år
1. Olav T. Ueland, 4376 Helleland
2. Atle Gåsbakk, 7884 Sørli
11. Jarl Kvam, 5570 Aksdal

50 år

2. Andre Sørhage, 2686 Lom
4. Ulf Christer Halfdansen, 3070 Sande i Vestfold
10. Per Egil Sunnarvik, 6900 Florø
20. Gunvald Heisel, 4700 Vennesla
22. Sverre Sagevik, 5144 Fyllingsdalen
26. Bjørn-Erik Unneberg, 1950 Rømskog

35 år
3. Einar Garte, 6650 Surnadal
5. Glenn Andre Lie, 1890 Rakkestad
11. Erik J. Martinsen, 1403 Langhus
28. Kjetil Solum, 3127 Tønsberg

30 år
1. Tommy Engen, 2210 Granli
7. Kjell-Harald Moen, 9415 Harstad
16. Justin Roberts, 5141 Fyllingsdalen

2. Vegar Hansen, 3070 Sande i Vestfold
13. Svein Ivar Andersland, 5217 Hagavik
15. John Arne Aasen, 7383 Haltdalen
15. Jan Ivar Simensen, 2338 Espa
16. Stein Rise, 7288 Soknedal
20. Jånn Håkon Vangerud, 2264 Grinder
21. Roald Berentsen, 4365 Nærbø
22. Frank Sæther, 6300 Åndalsnes
23. Endre Brennum, 2619 Lillehammer
24. Nils Ivar Heggem, 6300 Åndalsnes
26. Odd-Arild Aasen, 6829 Hyen
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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

E-post

Mobil

Ledes av
Sverre-Jan Rønneberg

sjr@lastebil.no

90 86 60 00

Ledes av
Kjell Haugland

kh@lastebil.no

91 13 53 00

Fagansvarlig
Thorleif Foss

tf@lastebil.no

41 40 35 99

Fagansvarlig
Jan-Terje Mentzoni

jtm@lastebil.no

41 50 67 80

Region 1: Egil Nicolaysen

ﬁrmapost@nicotrans.no

90 16 16 50

Region 1: Bård Solberg

bard@solbergtransport.no

90 78 22 12

Region 2: Henrik Ånerud

heiki80@hotmail.no

90 09 53 99

Region 2: Ørjan Bråthen

orjan.brathen@martinsen.no

98 21 56 08

Region 3: Torﬁnn Brenna

torﬁnn@bat.no

91 13 82 82

Region 3: John Erik Kjettorp

johnerik@dgm.no

98 24 10 21

Region 4: Tor Bjarne Asheim

tbasheim@online.no

91 13 65 25

Region 4: Børre Leirvik

borre@myrvang-transport.no

90 58 18 26

Region 5: Bjørn Rivenes

bjorn@rivenes.no

93 00 65 20

Region 5: Nils Anders Larsen

nils-ala@online.no

90 03 52 18

Region 6: Arnt Egil Aune

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

Ressurspersoner

Ressurspersoner

BILBERGING

TEKNISK GRUPPE
E-post

Mobil

Ledes av
Alv Ervik

aer@lastebil.no

90 94 14 30

Ledes av
Jan Yngvar Tømmerholt

jyt@lastebil.no

90 91 82 02

Fagansvarlig
J. Kristian Bjerke

jkb@lastebil.no

90 18 94 44

Fagansvarlig
Rune Damm

red@lastebil.no

90 62 57 21

Ressurspersoner
NLF: Kjetil Meaas

km@lastebil.no

97 64 06 36

Region 1: Jan Slettevold

jan@spesialtransport.com

95 89 30 50

Region 1: Geir Homlund

geir@bkranservice.com

92 85 78 76

Region 3: Jan-Petter Abrahamsen

semijan@online.no

95 19 94 46

Region 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
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.

Sliter du med tunge
tanker etter en ulykke?
KONTAKT KOLLEGAHJELPEN!
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

Psykologvakten
Gjennom medlemskapet i NLF og i samarbeid med forsikringssel-

Navn

Ulykker i utlandet

skapet If, får du ved behov tilgang til psykologisk førstehjelp, uten
Ved ulykker i utlandet fungerer Sjømannskirken som NLFs
henvisning fra allmennpraktiserende lege. Du kan benytte tjekollegahjelp.
nesten i forbindelse med alvorlige hendelser på arbeidsplassen

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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Statoil Fuel & Retail Norge AS blir Circle K Norge AS
Med virkning fra 1. april skiftet 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 og bankkontonummer forblir uendret, 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.
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.
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 oss på vår stand på Transportmessa 2016.
Velkommen til Circle K!

STOLER DU PÅ EKSPERTENE?
Det har vi gjort siden 1974. Samarbeidsavtalen mellom If og NLF
har gitt bransjens beste vilkår i over 40 år – nettopp fordi dere som er
bransjen og kan bransjen har vært med på å utforme betingelsene.
Kanskje utrolig, men absolutt sant. Resultatet er Norges beste
totalpakke av forsikringer. Alt du trenger, alt på ett sted.
For å snakke med en av våre NLF-eksperter, ring 815 11 566.
Du kan også lese mer på www.if.no/nlf
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