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vi velger volvo
Aune Transport AS, Støren

VOLVO DYNAMIC STEERING SKAL vi bare ha på alle våre
biler! - Våre sjåfører er vårt største konkurransefortrinn, og
da er det helt nødvendig at de har det beste arbeidsverktøyet
som finnes på markedet, sier Arnt Egil Aune, daglig leder i
Aune Transport AS.
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I tillegg til at de har innført VDS som standard på alle sine biler, satser de også på
Volvos nye off-road chassis og I-Shift. Totalt har firmaet 12 biler, 10 av disse er Volvos
nye FH-modell, og ytterligere tre er i bestilling. Da vil de også prøve Volvos nye
I-Shift Dual Clutch på en av disse.
Les mer og se video om AUNE TRANSPORT på volvotrucks.no
Volvo Trucks. Driving Progress

15.06.2016 12:48:08

LEDER
Geir A. Mo

Vårt nyvalgte forbundsstyre
med nyvalgt forbundsleder Tore
Velten i spissen får nok å henge
fingrene i. De har imidlertid alle
et brennende engasjement for
både trafikksikkerhet, innovasjon og bransjevilkår og med
et solid apparat rundt seg er
forbundet godt rustet!

VEL BLÅST!

En spennende og hektisk periode for NLF er over: I juni
fikk vi ikke bare oppleve den fantastiske transportmessen
på Lillestrøm, vi ble også kastet inn i et intenst tariffoppgjør
som – heldigvis – endte med enighet på overtid. Forrige
helg var det så duket for landsmøte der forbundets kurs
de neste to årene ble staket ut.
En svært viktig sak var forslaget til nye vedtekter. De vil gjøre det lettere for
medlemmene å påvirke forbundets virksomhet, samtidig som selve strukturen
og språket i vedtektene er kraftig oppdatert. De nye vedtektene ble, med få
unntak, vedtatt av landsmøtet. Medlemmene har talt!
Forslag til nye kontingentsatser ble også vedtatt etter heftig diskusjon om
fortiden og flere forslag. Forbundsstyrets innstilling ble vedtatt med solid
flertall. Medlemmene har talt!
To innkomne forslag som hadde som formål at NLF ikke skal ha eiendeler
i kommersielle selskaper og at NLF skal selge seg ut av Transportkompetanse
ble også heftig debattert. Forbundsstyrets innstilling ble imidlertid vedtatt
med solid flertall. Medlemmene har talt!
Forslaget til rammebudsjett for de neste to årene ble også vedtatt etter en
viss diskusjon. Medlemmene har talt!
Det er godt å være vitne til at det bor et levende og aktivt engasjement blant
NLF-folket. Det er slik det skal være i en levende organisasjon. Vi skulle
imidlertid ønsket oss et større engasjementet i den næringspolitiske debatten,
strategidebatten og resolusjonsdebatten Landsmøtet er jo den beste arenaen
for idémyldring og meningsutveksling. Vi ønsker oss dette fordi det bl.a. fra
talerstolen ble hevdet at NLF er for sentralstyrt og at medlemmene har for lite
innflytelse. Dette synspunktet er vanskelig å dele så lenge det ikke er noen
debatt eller forslag om verken strategi, program eller uttalelser. Nå er
politikken for den neste to årene fastsatt – og det er forbundsstyret og
administrasjonens oppgave å markedsføre og fremme landsmøtets vedtak i alle fora der det er naturlig. Medlemmene har talt!
Kommende landsmøteperiode kan fort bli en av de mest krevende i
NLFs historie, med små marginer, et økende kabotasjeproblem, tøff
konkurranse og stadig sterkere klimakrav. Forbundsstyret, med
nyvalgt forbundsleder Tore Velten og nyvalgt nestleder Alv Ervik i
spissen, får nok å henge fingrene i. Hele styret har imidlertid et
brennende engasjement for både trafikksikkerhet, innovasjon og
bransjevilkår, og med et solid apparat rundt seg er forbundet godt
rustet! Vi gratulerer med valgene. Medlemmene har talt!
Det er nå vi skal vise at vi er et samlet NLF, at vi står bak våre
ledere at vi alle har den samme agenda. Sakene vi behandlet på landsmøtet er ferdigdrøftet og det er tid for handling. Gevinsten er et NLF
som ikke bare sørger for gode vilkår for medlemsbedriftene, men som
også bidrar med en reell, målbar samfunnsnytte i form av en bærekraftig
transportnæring. Stikkordene er høy kvalitet, helhetlig miljøbevissthet og
arbeidslivets beste innsats for trafikksikkerhet.
Medlemmene har talt. Vel blåst – og lykke til!

YOUR CO2NCERN,
OUR MISSION.

TAKE CO2NTROL.
RIGHT HERE. RIGHT NOW.
CO2-reduksjon pleide å være komplisert og tidkrevende. Ikke nå lenger.
I dag har vi biler som går på alternative drivstoff som naturgass, biogass,
HVO, biodiesel, bioetanol/ED95 og en hybrid. Med Scanias smarte
transportløsninger oppnår du gode resultater på svært kort tid,
takket være et komplett utvalg av Euro6-kompatible biler.
Ta kontroll, her og nå! Les mer om alternative drivstoff på scania.no.

Facebook.com/NorskScania

Instagram: NorskScania

#ScaniaFamilien

scania.no

Telefon: 05464
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750 000
Vivaro

Gjerrigere T
Mindre enn tre år etter lanseringen oppgraderer Renault Trucks sin T-modell. Både
chassis og drivlinje er endret. Lettere vekt på
bilen øker nyttelasten med 140 kilo, mens
bedret aerodynamikk skal redusere forbruket.
Samtidig får bilen et avansert navigasjonssystem som deler ruteinformasjon med
andre biler fra merket. På den måten vet NY: Svingskiven på den nye Renault T er lettere – og
bilen når det kommer en bakke eller en bidrar dermed til at nyttelasten kan økes. Bilen har
sving. Dermed kan elektronikken selv passe også fått ny drivaksel og forbedringer i luftfjæringen.
på at hastighet, girvalg og akselerasjons- Foto: Renault
punkter blir optimale i forhold til veien man
kjører på. Renaults beregninger viser at systemet skal kunne gi drivstoffbesparelser på opptil
fem prosent.
DTI 11 og DTI 13 motorene oppdateres begge slik at de klarer Euro6-kravene som innføres
ved årsskiftet, og den største motoren får også Common-Rail innsprøytning på samme måte
som i DTI 11-motoren. En ny generasjon Optidriver automatisert manuell girkasse lanseres også
i forbindelse med oppgraderingen
Renault T ble kåret til Truck of The Year i 2015.

Siden Vivaro ble lansert i 2001 har
750 000 biler forlatt samlebåndet i
Luton, og i Norge er Vivaro Opels
mest populære nyttekjøretøy.
– Med tanke på konkurransen blant
varebilene er 750 000 solgte
biler et imponerende tall, sier Steffen
Raschig som er sjef for nyttekjøretøy
hos Opel.
I følge Raschig har Opel mål om
å øke salget av nyttekjøretøy med
80 prosent innen 2022 – til 150 000
biler i året. I tillegg til Vivaro, har
Opel også varebilene Combo og den
større Movano.
Over sommeren oppgraderes alle
Opels varebiler med nye motorer
som tilfredsstiller utslippkravene
til Euro-6.
POPULÆR: Siden 2001 har det blitt
produsert 750 000 Opel Vivaro. Foto: Opel

LETTERE: Ved å spare vekt på

selve bilen har Renault økt
nyttelasten på den oppgraderte
T-modellen med 140 kilo.
Samtidig sørger bedre
aerodynamikk for lavere
forbruk. Foto: Renault

Nye dekk
Dunlop lansererer nå en helt ny serie av lastebildekk. I serien finnes det egne dekk for
styrende aksel, drivaksel og for tilhengere. I følge Dunlop skal dekkene gi 10 prosent
lengre kjørelengde samtidig som lav rullemotstand skal være med på å senke forbruket.
Dekkene har i tillegg M+S-merking, og er konstruert for regummiering og mønsterskjæring.
Dunlop lanserer også dekkene TreadMax SP446 og SP246 som begge er regummierte.
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RENAULT TRUCKS T380 SKAPBIL
LEASING KAMPANJE
En godt utstyrt skapbil til en god pris - med full service og rep.avtale inkludert i prisen!
Lastebilen har alt nødvendig utstyr og er klar til bruk.
Standardutstyret omfatter blant annet:
- 19 paller skap med ryggekamera,
sideåpning og lift.
- 11 l. motor med 380 hk
- Optidrive automat gir
- Optibrake retarder
- Sleeper Cab med luftfjæring og køye
- Regulerbar takdeflektor
- Solskjerm
- Standard farge i hvit

KAMPANJEPRIS LEASING
KR

16.700,- PR MND

-

Komfort førerstol med luftfjæring
Bluetooth handsfree
Skinnratt
Automatisk vindusvisker med regnsensor
Motorvarmer og klimaanlegg
Ekstra isolering av førerhus
Drivstofftank på 315 l.
Continental HSW og HDW 2 Scandinavia dekk
Totalvekt 18 tonn / vogntogvekt 50 tonn

INKL. SERVICE
OG REPAVTALE!

Alle priser er eks. mva og forutsetter 3 år leie / 70.000 km pr år og kr 99.662,- 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

AKTUELT

LAVERE LUFTMOTSTAND:

Luftmotstanden er kraftig
redusert sammenliknet med
en tradisjonell lastebil. På
den måten kutter man
effektivt forbruket.

To nye
fra Kögel
På den store anleggsmessen Bauma i
München lanserte Kögel to nye tilhengere. Den ene var en fullisolert asfalthenger som kan utstyres med enten to eller
tre aksler. Lastevolumet oppgir Kögel til
å være 24 kubikkmeter, mens den andre
hengeren er en tralle med flatt plan uten
overbygg. Ifølge Kögel skal tralla være
spesielt godt egnet for frakt av byggematerialer og for gods som tåler å fraktes uten ekstra værbeskyttelse. Tralla
kan også leveres med containerfester.

TIL ASFALTSESONGEN: På Bauma i München
presenterte Kögel en isolert asfalthenger.
Foto: Kögel

30 prosent reduksjon
Denne lastbilen, som fortsatt bare en en konseptbil, skal kutte forbruket med en tredjedel. Hemmeligheten
ligger i utstrakt bruk av avansert aerodynamikk og lavere egenvekt.
Konseptbilen fra Volvo er utviklet med støtte fra energimyndighetene i Sverige, og Volvo Concept Truck
som den heter, er resultatet av et forskningsprosjekt som har strukket seg over en periode på fem år.
- Vi jobber hele tiden med å utvikle mer energieffektive kjøretøy. Dette er et område vi prioriterer høyt,
både av miljøhensyn, men også for å hjelpe våre kunder til å redusere kostnadene, sier Claes Nilsson som er
administrerende direktør før Volvo Trucks.
Nøkkelen til drivstoffreduksjonen ligger i all hovedsak i bedret aerodynamikk. Både trekkvognen og
hengeren har en aerodynamikk som er 40 prosent bedre enn på tradisjonelle lastebiler.
- Vi har omarbeidet hele vogntoget, og optimalisert det med tanke på å få så lav luftmotstand som mulig.
Vi har for eksempel byttet ut speilene med kameraer, ifølge Åke Othzen som er sjefsprosjektleder.
I tillegg er både bil og henger utstyrt med lettrullende dekk, og tilhengeren veier to tonn mindre enn en
tradisjonell tilhenger som Volvo har brukt som referanse. Samtidig er også drivlinjen optimalisert med tanke
på å redusere forbruket mest mulig.
Fordi lastebilen er et forskningsprosjekt kommer den aldri til å se dagens lys, men teknologiene og mange av de aerodynamiske nyvinningene vil se dagens lys på fremtidige lastebiler.
Konseptbilen er basert på en FH420 med Volvo D13 motor som møter kravene i Euro 6.

Tar opp kampen
Fiat kvesser klørne og tar går løs på konkurrentene med lånte fjær. Pick-upen Fiat
Fullback er basert på Mitsubishi L200,
mens varebilen Talento er bygget på Opel
Vivaro. Fullback er rett rundt hjørnet for
norske kunder, mens Talento kommer
tidlig på høsten. Norske priser er i skrivende stund ikke klare.
FRA JAPAN: Fiat Fullback er i bunn og grunn en

Mitsubishi.
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LETTERE: Tilhengeren er også optimalsiert med tanke på

luftmotstand. I tillegg er vekten redusert med rundt to
tonn sammenliknet med en tradisjonell tilhenger.

IKKE I PRODUKSJON: Bilen er og blir en del av et

forskningsprosjekt og vil aldri bli serieprodusert. Mange av
løsningene kommer likevel på nye lastebiler fremover.

Aerodynamiske forbedringer:
– Optimalisert aerodynamikk på tilhenger og trekkvogn.
– For å redusere luftmotstanden har tradisjonelle speil blitt erstattet av kameraer. Dette gir i tillegg bedre
sikt og økt sikkerhet.
– Aerodynamisk optimaliserte sideskjørt dekker bakhjulene på trekkvognen og alle tilhengerhjulene.
– Aerodynamiske spoilere forlenger tilhengeren og reduserer luftmotstanden.
– Optimalisert luftstrøm til kjølesystemet i motoren.
– Minimalisert luftmotstand ved fronten av trekkvognen, hjulbrønnene og innsteget.

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

– VIKTIG MED VEISATSNING
– Lastebilsbransjen går i bresjen for å kutte utslipp, og det
er en ære å få lov til å åpne Transport 2016 som representerer en samfunnsnyttig bransje.
Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

– Jeg gratulerer med Norges største
messe, strålte samferdselsminister
Ketil Solvik-Olsen (FrP) da han åpnet
Transport 2016 foran en fullsatt sal på
Transport 2016.
Med lastebiler, kraner, kjettinger og
alt annet som hører næringen til er
Transport 2016 Norges desidert største
messe der de 170 utstillerne fyller alle
hallene og uteområdene på Lillestrøm.

– Næring i vekst

VIKTIG: Lastebilen er viktig for samfunnet
og vi må satse på å legge forholdene til
rette gjennom å bygge god infrastruktur
og ruste opp den vi allerede har, sa Ketil
Solvik-Olsen foran en fullsatt sal på
messen.

– Som samlingsplass
for bransjen er messen
uvurderlig. Her feier vi
alle de som betyr noe i
Norsk transport, og vi
viser frem en bransje
som opptrer bærekraftig, sa NLFs Geir
A. Mo under åpningen.
– Vi er en næring i
vekst og transportøkning-

ØNSKET VELKOMMEN: Geir A. Mo i NLF ønsket samferdselsminister Ketil

Solvik-Olsen velkommen til åpningen av Transport 2016.
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en i de neste årene kommer på vei. Alt
annet er festtaler, sa Mo.

– Nytter ikke å nedskalere

Det var ikke Solvik-Olsen uenig i, og
i sin åpningstale understreket han også
viktigheten av at man satser på utbygging av infrastruktur på både vei og
bane.
– Det nytter ikke å nedskalere
veiprosjekter bare fordi man ikke liker
biler slik enkelte politikere tar til orde
for. Vi skal satse mye på jernbane mellom de største byene i årene fremover,
men vi kan ikke møte transportøkningen med jernbane eller båt. Lastebilen er en uvurderlig ressurs hva
gjelder godstransport i årene som
kommer, og derfor er det også veldig
viktig å sørge for at infrastrukturen på
vei rustes opp. Vi må bygge bedre vei
og utbedre de veiene vi allerede har, sa
Solvik-Olsen før han erklærte Transport 2016 for åpnet.

KJØRTE KRAN: Ketil Solvik-Olsen fikk prøve å kjøre kran når han gjestet

messen.

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.

UENIGE: Debatten mellom Erling Sæther fra NHO og

Geir A. Mo i NLF, viser med all tydelighet at de to
organsiasjonene står et stykke fra hverandre i
spørsmålet om kabotasje. Foto: Stein Inge Stølen

NLF OG NHO UENIGE I
KABOTASJESPØRSMÅL
– Det er bileieren som har det direkte ansvaret for om det begås
kabotasje. Slik åpnet Erling Sæther i NHO en temperaturfylt
debatt med Geir A. Mo på Transport 2016.
Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

Uenigheten rundt kabotasjeregister er
fortsatt stor mellom NHO og NLF. For
mens NLF mener at transportørkjøperne
bør ta et større ansvar for å holde kontroll
med kabotasjen enn hva de gjør i dag,
kontrer NHO med at det er transportørenes ansvar.

Ikke nok

– Vi har avtaler med våre transportører
der det står i avtalen at man forplikter seg
til å rapportere alle kabotasjeturer til
NHO. I tillegg gjør vi stikkprøvekontroller ut fra terminal og på SMS, sa Erling
Sæther.
Det var et svar NLFs Geir A. Mo var
lite fornøyd med.
– Dette handler om ansvarsfraskrivelse.
NHO har mye mer makt enn hva du gir
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uttrykk for, og dere har makt til å kreve
at de som kjører for dere også kjører
lovlig. Det er kort og godt ikke nok med
en underskrift.

Byrdefullt

– Løsningen er at transportkjøper registrerer kabotasje og at transportkjøper
gjøres ansvarlig, sa Mo.
Det er et krav NHO har vansker med
å svelge.
– Vi har tro på automatiske kontroller
hvor Statens vegvesen registrerer og overvåker utenlandsk transport i Norge, men
manuell registrering blir altfor byrdefullt.
I tillegg er det høyst sannsynlig heller
ikke mulig å få til, fordi det vil bryte med
EØS-avtalen, ifølge Sæther.
– Dette er jeg helt uenig i. Mye av

informasjonen har dere allerede. Det
handler om å koble sammen informasjon
som allerede ligger i systemene. At dette
blir for byrdefullt for transportkjøperne
er derfor ikke noe godt argument. Det er
ikke mye som skal til før man får dette til,
svarte Mo.

– Liten andel

Han er bekymret over utviklingen fremover.
– Det eneste vi ber om er like vilkår og
like konkurranseforhold. Kabotasje åpner
for at transportører kan operere på siden
av lovverket, uten å betale skatter og avgifter nasjonale transportører må forholde
seg til. Det forstyrrer markedet og det er
urettferdig, sa Mo.
Det argumentet kjøpte ikke HNO, og
kontret med at de mener at kabotasje ikke
er noe stort problem.
– Det er et felles regelverk for kabotasje
i hele Europa. Vi tror ikke at dette er noe
spesielt stort problem i Norge. Det har vi
også tall på. En måling hos våre medlemsbedrifter viser at kabotasje omfatter
i underkant av to prosent av alle turer, sa
Sæter.
– Vi vet at godsmengden kommer til å
øke. Spørsmålet er hvem som skal kjøre
det godset. Det viktige spørsmålet er
hvordan det blir når godsmengden øker.
Vi må begynne å konsentrere oss om det
nå, avsluttet Mo.

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

GLIMT FRA GIGANTMESSEN
Med et areal på 60 000 kvadratmeter både inne og ute på Lillestrøm er det
ingen messer i Norge i år som blir større enn Transport 2016 – og utstillingen
hadde mye å by på for alle transportinteresserte.

DEBATT: Ingen messe uten politisk ordskifte. Tidligere TV2-profil, Stein Kåre Kristiansen, ledet åpningsdebatten mellom samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (t.v), Heikki Holmås (SV), Nikolai Astrup (H) og Karianne Tung (Ap) på messens første dag.
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FOLKEFEST: Det var mye å se på Transport 2016. Sammen med Volvo var
standen til ARKA en av de mest imponerende

KONSENTRASJON: Uttak til VM i presisjonskjøring med kran var en av
mange aktiviteter på messen.

MOTORINTERESSERT: På sin rundtur i messehallene lot Solvik-Olsen seg fascinere av store motorer. Her på Scanias stand hvor han slår
av en prat med fremtiden for norsk transportbransje, nemlig lærlingene Ellion Hauan, Sebastian Van Veen og Erik Mjønerud

LEK OG MORO: Radiostyrte lastebiler og anleggsmaskiner var et underholdende skue på messen. Mange lot seg imponere av de teknisk svært
avanserte, og naturtro, modellene.

FELLES: Utrykningspolitiet, Skatt Øst, Statens vegvesen, Datatilsynet, Arbeidstilsynet og Ambulansetjenesten hadde en felles stand på
messen.
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SJARMERENDE: En gammel Setra.

SPESIALBYGGET: En Scania P450 det ikke finnes mange av. Bilen er spesialbygget med nye hjul. Dermed kan den fungere både som
anleggsbil og som dumper. Det senker driftskostnadene. Bilen har en totalvekt på 41 tonn. Lasteevnen er 25 tonn på lukket anlegg.
Bilen er bygget hos Istrail og det finnes tre slike biler i Norge

FULL PAKKE: Avtakbar bakstuss med hengerfeste og ryggekamera, kran,
mulighet for båtfrakt og containerfeste. Bilen fra Rolands Lastebilpåbygg
var en av nyhetene på messen.

VEISJEFEN: Terje Moe Gustavsen var også innom Transport 2016. Her i samtale med Tore Velten fra forbundsstyret og Geir A. Mo.

SPESIALMODELL: Volvo hadde laget en egen spesialmodell av FH til
Transport 2016. I alt er det bygget 40 helt like FH540 med DualClutch. Alle
bilene er nummererte, og det følger også med spesielle matter og en egen
kleskolleksjon

UTVIKLING: Det har skjedd litt med varebilene siden den første
Transporteren ble lansert. Bilen stod utstilt på standen til Volkswagen
Nyttekjøretøy.

TIL YRKES-NM: Totalt 19 ungdommer konkurrerte om å komme til finalen i Yrkes-NM i Bergen. Nivået var høyt og oppgavene krevende.
Best i klassen for godstransport kom Stian Antonsen som kjører for Posten Norge, fulgt av Mads Anton Skjønhaug fra Posten Norge på
tredjeplass og Karl Berger fra Transportør1.I klassen for persontransport gikk Andreas K. Karlsen fra Nettbuss til topps, fulgt av Kenneth
Leander Dahle fra Unibuss og Anders Svan Vikeby som kjører for Nettbuss.

NLF-MAGASINET 2016 • NR 4
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TK BEDRIFTSLEDER: Geir A. Mo, Erik Engelien,
Stig Lunde, Ketil Lundgaard og Svein Ove Vetrhus
vil heve kompetansen i bedriftene gjennom en ny
lederskole som ble presentert på Transport 2016.

18
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VIL GJØRE NORSKE
TRANSPORTØRER
STERKERE
En samlet næring har lenge etterspurt kompetansehevende
kurs. På Transport 2016 lanserte Transportkompetanse og NLF
TK Lederskole.
Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

– Ideen bak TK Lederskole er å bygge
ledere i alle ledd i transportbedriftene. På
den måten kan sjåføren rustes opp til å bli
mellomleder, samtidig som topplederen
kan utdannes til å tenke i de store linjene.
Målet er å tilby kompetanseheving i alle
ledd, sier Svein Ove Vetrhus i Transportkompetanse.

Tre moduler

Kurset er delt opp i tre ulike moduler. En
modul for trafikkledere, en for bedriftslederen og til sist en modul for topplederen.
– Alle kursene er skreddersydd for de
ulike lederne, men det holder ikke å bare
gå på kurs om
man ikke også
forankrer det
man lærer i bedriften. Vi er
spente på hvordan mottakelsen blir. Det er
ingen tvil om at
det er et stort
behov for denne typen av kurs i bransjen,
men ofte ser vi at hektiske dager hindrer
deltakelse på denne typen av kurs, sier
daglig leder i TK Lederskole, Stig Lunde.

– God investering

Han er likevel optimistisk, ikke minst fordi kursene er utformet med tanke på at de
er intensive og går over kort tid.
– Ett eksempel er trafikklederprogrammet. Det består av to kurskvelder, mens

bedriftslederprogrammet strekker seg over
tre dager. Vi mener det er en god investering i bedriftens fremtid, samtidig som
kursene er målrettede nettopp for det deltakerne jobber med hver dag, sier Lunde.

– Jobbet lenge for

– Heving av kompetansen i transportsektoren er svært viktig. Ikke bare fordi det
handler om å bedre kunne møte en stadig
økende konkurranse fra blant annet utlandet, men også fordi økt kompetanse i næringen vil heve statusen og anseelsen til
bransjen som helhet, sier Lunde.
Han mener det er svært viktig ikke å
miste synet av
menneskene
i
transportbedriftene.
– Ofte er det foGOD INVESTERING:
- Å delta på TK Lederskole
kus på bilene og på
er en viktig investering i
transportoppdrabedriftens fremtid, sier Stig
get, mens mennesLunde som er daglig leder i
kene glemmes.
TK Lederskole.
Nettopp det å ta
vare på menneskene i organisasjonen og se
på dem som den ressursen de er, er en viktig del av det vi tilbyr i TK Lederskole, sier
Lunde.
For NLF er kompetanseheving i bransjen noe man har etterspurt lenge.
– Dette har vi jobbet for i mange år. Når
Transportkompetanse i samarbeide med
NLF nå lanserer TK Lederskole er det et
viktig steg videre for bransjen, sier Geir A.
Mo i NLF.

NLF-MAGASINET 2016 • NR 4
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HVO-testen:

FORNØYDE SJÅFØ

PÅ MESSEN: Sjåførene sammen med
Tore Velten og Geir A. Mo i NLF under
presentasjonen av testresultatene på
Transport 2016.

Fire lastebiler med HVO100 på tanken har til sammen brukt
nærmere 29 000 liter drivstoff. På Transport 2016 oppsummerte
vi sjåførenes inntrykk.
Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

Den første mars gikk startskuddet for
NLFs brukerrettede test av HVO100.
Ett kvartal senere har de fire bilene som
er med i testen tilbakelagt en kombinert
distanse på 62 500 kilometer. Fordi
drivstoffet gir en CO2-besparelse på
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85,4 prosent, sammenliknet med ordinær diesel, har de fire lastebilene i testen hatt en samlet miljøpåvirkning tilsvarende to personbiler. Med en
gjennomsnittlig kjørelengde på 62 500
kilometer i året vil dermed en enkelt

lastebil kunne fjerne 82 tonn CO2 fra
miljøregnskapet.

Fornøyde sjåfører

Totalt fire sjåfører har brukt HVO100 i
sine biler, og de er fornøyde med hvordan drivstoffet fungerer.
– Drivstoffet fungerer veldig bra. Det
er renslig og fint, lukter ikke og på bilen
merker jeg ingen forskjell. Jeg fortsetter
å kjøre med HVO100 og er spent på
hvordan det vil fungere når det er kaldt
ute, sier Ole Birger Skrebergene som
kjører for Litra.

RER
UTSTILT: To av bilene som var med i testen var utstilt på Transport 2016.

FORNØYD: - Jeg opplevde ingen problemer med HVO 100.

Drivstoffet fungerte perfekt, sier Ole Birger Skrebergene i
Litra.

LITE LUKT: - HVO er renslig og lukter lite. Nå gleder jeg
meg til å prøve det videre når det blir kaldere i været, sier
Odd Inge Hovin i Digre Transport.

SOM VANLIG DIESEL: - Sammenliknet med vanlig diesel
merket jeg ingen forskjell når jeg kjørte med HVO 100, sier
Torbjørn Hansen som kjører for Rune Jørgensen

DÅRLIG TILGANG: - Ennå er det litt vanskelig å få tak i HVO
100, men drivstoffet som sådan fungerte veldig bra, sier Anders
Sørum som blant annet kjører brøytebil for Rune Jørgensen.

Også de andre sjåførene som var med
i testen var også fornøyde med hvordan
drivstoffet har fungert.
– Jeg var spent på HVO100, og lurte
på hvordan det skulle fungere. Men jeg
har ikke merket noen forskjell sammenliknet med vanlig diesel, forteller Thorbjørn Hansen som til daglig kjører for
Rune Jørgensen.

Chris Gregers, som er Senior Key
Account Manager i Circle K, kan imidlertid berolige.

fører til lavere NOx utslipp fra lastebiler
som ikke har Euro-6-motorer, sier han.

«Drivstoffet
fungerte perfekt»

Reduserer også utslipp av NOx

– Drivstoffet har like gode, om ikke
bedre, vinteregenskaper enn vanlig diesel. Samtidig sørger det høye Cetantallet
for at drivstoffet tenner lettere, noe som

– Det er ikke noen grunn til å ikke bruke HVO100. Dette er et spennende
produkt som bidrar til å redusere utslipp
og vi må berømme de som har vært med
på å utvikle dette, sier Tore Velten i
NLF.
Han mener tilgangen må bli bedre.
– Det er for lite med 12 stasjoner og
det er viktig at man jobber med å bedre
tilgangen på drivstoffet, sier han.

Flere av sjåførene er likevel spente på
hvordan drivstoffet vil fungere når det
blir kaldt i været.

Ole Birger Skrebergene

Få stasjoner
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Yrkessjåførkompetanse:

DU KAN FÅ
KJØREFORBUD
Alle lastebilsjåfører som
driver med godstransport i
yrkessammenheng må ha
yrkessjåførkompetanse – og
fristen for å få det på plass
nærmer seg.
Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

Har du ikke eget yrkessjåførbevis eller
kode 95 ført inn i førerkortet kan du få
kjøreforbud fra den 10. september i år.
Det er nemlig siste frist for å ta det obligatoriske kurset.

Lik pris

– Vi tilbyr etter- og videreutdanningskurs over hele landet. De som ennå
ikke har tatt kurset finner kurskatalogen
vår på våre hjemmesider, sier Bjørn Johan Haugen i Transportkompetanse.
Han sier at kurset koster det samme
uansett hvor i Norge man tar det – og
minner om at Transportkompetanse
også kan gjennomføre skreddersydde
opplegg.
22
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– For større bedrifter, med flere sjåfører, kan vi sette opp egne kurs. Den 10.
september er aller siste frist for å få dette i orden. Innen denne datoen må alle
ha gjennomført kurset, sier han.
– Vi har også et gratis kartleggingsprogram hvor man kan registrere seg.
Deretter følger vi opp og varsler automatisk når det er 6 måneder igjen til utløp
av et sertifikat eller av en godkjenning,
forteller Haugen.

Ikke alle

Selv om fristen for å inneha yrkessjåførkompetanse er den 10. september gjelder
det ikke alle.

KJØREFORBUD: Har du ennå ikke
yrkessjåførkompetanse risikerer du
kjøreforbud fra den 10. september.
Foto: Illustrasjonsbilde

I følge Statens vegvesen ble det nemlig
ved en feil registrert gyldig yrkessjåførkompetanse på enkelte som har norske
førerkort i klassene C1, C1E, C og CE
som ble fornyet eller utstedt i Norge i
2006 eller i 2008. For disse er fristen den
31. desember i år.
– Det er likevel en liten felle her.
For dette gjelder bare dersom man kjører
i Norge. Har man kjøring til utlandet
må alle papirer være i orden innen
10. september uansett om fristen som
står på førerkortet er den 31.12, sier
Haugen.

Dette er formålet med etterutdanningen
Målet er å heve kompetansen til sjåførene ved å jevnlig tilføre nye kunnskap om de endringer
som skjer i samfunnet, regelverket og den teknologiske utviklingen. I tillegg er det et mål at
sjåførene blir mer bevisste på egen kjørestil når det kommer til økonomi og miljø. Et av målene
er at økt kompetanse hos sjåførene skal bidra til å bedre trafikksikkerheten på veiene, ved at at
antall ulykker og uhell som innbefatter tunge kjøretøy reduseres.
Kilde: Statens vegvesen

Tariffoppgjøret 2016:

ØKNING AV
MINSTELØNNEN
Litt over kl. 04.00 natt til 15. juni kom tariffoppgjøret for lastebilnæringen i havn etter krevende forhandlinger.
Tekst: OLAV G. HERMANNSEN ogh@lastebil.no

– Det har vært svært krevende mekling
etter at arbeidstakersiden fremmet krav
som var særdeles urealistiske og himmelhøyt over det norsk transportnæring kunne tåle, sier Einar Løndal, lederen for
NLFs forhandlingsdelegasjon.

Transport på arbeidsgiversiden. Arbeidstakerorganisasjonene, NTF og YTF, sender nå det anbefalte resultatet til uravstemning blant medlemmene. Frist for tilbakemelding er 8.juli.

Følger frontfagene

Resultatet er en økning av minstelønnen
på 5,8 prosent med utgangspunkt i
2014-oppgjøret, noe som løfter minstelønnen opp på samme nivå som frontfagene.
Resultatet er godkjent av NLF og NHO

•	Det gis et generelt tillegg til alle
på 2,- kr per time.
•	Minstelønnssatsene for sjåfører distribusjon-/nærtransport heves slik:
Ansiennitet
0-3 år kr 27 000,95 per måned
		
(165,65 kr per time)
3-6 år kr 27 326,95 per måned
		
(167,65 kr per time)
6 år + kr 27 652,95 per måned
		
(169,65 kr per time)
•	Satsene inkluderer det generelle
tillegget.
•	Sats for produktiv tid for langtransportsjåfører heves til 99,61 kr.
•	Satsen inkluderer det generelle
tillegget.

Overhengende konfliktfare

– Faren for konflikt var overhengende. Og
vi måtte strekke oss svært langt for å unngå en ødeleggende konflikt. Det har ikke
vært streik i godstransportnæringen siden
1998, og en konflikt i den situasjonen
næringen er i nå ville kunne medført tap
av kunder og sterkt svekket konkurranseevne. Det var derfor svært viktig for
arbeidsgiversiden å unngå dette.

Nye satser

Andre nyheter
fra meklingen
•	Partene er enige om å videreføre
arbeidet med forsøksordningen for
utvidet arbeidstid og innarbeidingsordninger i tariffperioden 2016 - 2018.

•	Satsene for verkstedarbeidere,
hjelpearbeidere, renholdere og vaskere
(slik de var per 01.04.15) heves med
4 kr per time, inkludert det generelle
tillegget.

•	Et nytt bilag om yrkeskompetansebevis
• Matpengesatsen økes til kr. 82,50
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Karttjeneste fra Statens Vegvesen:

PÅ RETT VEI
FERGETIDER: Ved å aktivere ferger i kartet kan
også informasjon om veiarbeider, stengninger,
vegvesens kameraer som står langs veien.

VIKITG: Odd-Willy Aas er fornøyd med Vegvesen Trafikk. Selv om det bare er betaversjonen som ligger ute på Statens

vegvesen sine nettsider har den mye viktig funksjonalitet for lastebilsjåfører. Foto: Jan Harry Svendsen
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OVERSIKTLIG: Rødt betyr kø, mens grønt betyr
ruteplanlegger der man får opp ulike rute
bompenger. Kartet har også dynamisk veiled

Statens vegvesens nye karttjeneste – Vegvesen Trafikk – kan
fort vise seg å bli gull verdt for lastebilsjåfører.
Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

– Foreløpig er det bare en betaversjon som
ligger ute på nettsidene til Statens vegvesen, men vi jobber iherdig for å legge til
funksjonalitet som skal gjøre kartløsningen enda mer skreddersydd for transportnæringen, forteller senioringeniør Odd
–Willy Aas i Veg og transportavdelingen
i Vegdirektoratet.
man få full oversikt over fergetidene. Kartet innholder
bomtakster og man har full tilgang til Statens
Bilde: Skjermdump

Sanntid

Allerede i dag finner brukerne mye funksjonalitet i karttjenesten. Ved hjelp av
Autopass-brikkene logges det hvor lang
tid kjøretøyer bruker på utvalgte strekninger i Trondheim, Bergen, Stavanger,
Oslo og på Østlandet. På den måten får
man hele tiden oppdatert informasjon om
kjøretider. Det samme gjelder dersom det
er hendelser, stengninger eller ulykker på
veien.
– Visningen er dynamisk og endrer seg
hele tiden i takt med hva som skjer på
veiene. Det brukerne ser på kartet er den
samme informasjonen som man sitter å
jobber mer på vegtrafikksentralene i Norge og den oppdateres kontinuerlig. Så kan
brukerne selv velge hvilke opplysninger
de ønsker å se, forklarer Aas.

Mye nytt neste år
at trafikkflyten er normal. I kartet finnes det også en
forslag og et overslag over hvor mye man må betale i
ning som kan lede en forbi ulykker. Bilde: Skjermdump

Dermed er det allerede nå mye viktig
informasjon i kartløsninger som har stor
betydning for yrkessjåfører. Men ifølge
Aas er dette bare starten.
– I løpet av 2017 vil vi implementere
tekniske løsninger i bakgrunnen som tar
hensyn til blant annet aksellast, høyde og

bredde på kjøretøyet. Ved å legge inn
disse opplysningene vil så tjenesten vise
hvilke veier som er egnet å kjøre på.
Allerede i dag tilbyr tjenesten med dynamisk navigasjon som leder deg utenom
ulykker eller veiarbeid om du ber om det.
Dette er ting som kan automatiseres for
fremtiden, sier Aas.
Han understreker at dette likevel bare
er starten.
– Fremover vil vi kunne legge ut informasjon om hvileplasser, tilpasse til modulvogntog, ADR-transport og mye mer.
Vi håper på å ha dette på plass i løpet av
2018.

Veivær før vinteren

Allerede før vinteren kommer imidlertid
tjenesten til å bli enda mer relevant for
sjåførene enn hva den er i dag.
– Vi satser på at vi har veivær på plass
før vinteren slår til. Da kan man sjekke
værforholdene på veien og få viktig informasjon om vind, snø, nedbør og om temperaturer, sier Aas.
Han konstaterer at Statens vegvesens
intensjon med tjenesten er å lage den mest
mulig nyttig for brukerne.
– Målet er at vi skal legge ut alt av informasjon som vi og vegtrafikksentralene
sitter på. Vi skal ikke sile hvilken informasjon som deles, det er bedre at brukerne heller siler hva de ønsker informasjon
om. Samtidig er vi lydhøre for tilbakemeldinger. Denne tjenesten er laget for
brukerne og vi lytter til de tilbakemeldingene vi får, avslutter Aas.
NLF-MAGASINET 2016 • NR 4
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VENNER PÅ VEIEN

ASSISTENT: Isak Eide Berrefjord (9)

synes det er stas å sitte i lastebil.
Å få en samferdselsminister som
assistent, er også en bonus.

INNGANGSORD: Selv om lastebilsjåføren ser deg, kan

det fortsatt komme biler på siden.
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BLINDSONE: Hvor mange barn får du plass til i en
blindsone? Det er ikke få.

I KLASSEROMMET: Ved hjelp av figurer og modeller får
barna først en teoretisk innføring i klasserommet.

HOFFSVANGEN SKOLE: Hvor mange barn

kan du gjemme i en blindsone? Det er
ikke få, finner samferdselsminister
Ketil Solvik-Olsen ut.

Venner på veien
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen deltok nylig på NLFs trafikksikkerhetsopplegg Venner på veien, og fikk oppleve barnas trafikale
utfordringer på nært hold. – Dette er viktig informasjonsarbeid,
forteller han.
Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

– Du kan sikkert gjemme et hundretalls
barn i disse blindsonene, hvis du pakker
dem tett nok sammen, sier statsråden mens
han sitter bak rattet på Palmer Høgvolls
strøkne Renault T.
Solvik-Olsen var til stede da NLF avholdt Venner på veien-opplegget for tredje
klassetrinn på Hoffsvangen skole på Toten. Gjennom både teoretisk og praktisk
undervisning får de aller yngste trafikantene lære hvordan en best kan forholde seg
til store lastebiler i trafikken, i tillegg til
andre viktige sikkerhetsaspekter.

Engasjert undervisningsleder

Det var påtroppende forbundsleder i NLF,
Tore Velten, som sto for undervisningen
på Hoffsvangen skole. Han brenner for
trafikksikkerhet og legger gjerne inn et
ekstra gir for å få det viktige budskapet ut
til barna. En av beskjedene som blir formidlet, er at de må vinke til lastebilen og
gjøre seg til kjenne i trafikken. Hvis sjåføren ser deg, er dere venner på veien.
Det var også Tore Velten som først satte
i gang med Venner på veien. Det hele begynte i hjembygda Hernes tidlig på nittitallet, før han fortsatte på andre skoler i
Hedmark og Oppland. Engasjementet har
ikke gått upåaktet hen; i 2002 mottok han
Ludvigprisen, som deles ut til personer
som gjør en særskilt innsats for trafikksikkerhet.

Storfornøyd samferdselsminister

Både barna og Ketil Solvik-Olsen så ut til
å kose seg under opplegget.
– Det skal være trygt å ferdes i trafikken.

Å sørge for at de omgås lastebiler på en
sikker måte, at de er klar over blindsoner
og stoppelengder, er informasjon som er
viktig å få ut til barna, sier Solvik-Olsen.
En av de heldige som får sitte bak rattet
på en ekte lastebil, er Isak Eide Berrefjord
(9). Med samferdselsministeren som assistent blir blindsonene foran og på sidene
grundig undersøkt. Likevel greier han ikke
å få øye på alle barna som står plassert
rundt lastebilen.
– Det er utrolig mye en ikke ser, konkluderer han. Dette kan Isak bekrefte.
Han og vennene i tredje klassetrinn på
Hoffsvangen skole tar nå med seg en helt
annen forståelse for lastebilen hjem i skolesekken.

Trafikksikkerhetskampanjen Venner på
veien er et initiativ fra Norges Lastebileier-Forbund (NLF) i samarbeid med If, med
støtte fra Samferdselsdepartementet og
Trygg Trafikk. Målgruppen er barn i de tidligste skoletrinnene, som får besøk av en
lastebil på skolen og blir fortalt om de
viktigste trafikksikkerhetsfaktorene. Undervisningsopplegget blir ledet av NLF-representanter med spesialkompetanse
innen trafikksikkerhet og opplæring. Venner på veien blir allerede utført på skoler
over hele Norge. Målsetningen er å nå ut
til flest mulig barn i alderen 6-9 år.

Ros fra rektor

Lærerne ved Hoffsvangen skole kan ikke
få fullrost Venner på veien.
– Vi skal drive forebyggende trafikkopplæring i barneskolen og drive holdningsskapende arbeid. Denne undervisningen blir langt bedre med en stor trailer
i skolegården som øvingsarena. Det er
også veldig fint med lekebil, lego og refleksdemonstrasjon slik at vi kan få vist
situasjonene for elevene, sier rektor Kjell
Erik Vingebakken.
– Det er ikke tilstrekkelig med fysisk
god tilrettelegging hvis ikke elevene og de
voksne ferdes på en hensynsfull og årvåken
måte i trafikken. Det er ikke minst positivt
for elevenes motivasjon at fagfolk på området kommer inn i skolen og viser elevene
det som er viktig utfra deres egne erfaringer som sjåfører, mener Vingebakken.

GJORT SEG TIL KJENNE: Barna viser at de ikke går over
veien før de har gjort seg til kjenne for sjåførene.
Undervisningsleder Tore Velten følger nøye med.

STORFORNØYD: Samferdselsminister Ketil
Solvik-Olsen er storfornøyd med opplæringsprogrammet.
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TØFF BRANSJE: Ordføreren i Alta, Monica
Nielsen, har selv ledet en transportbedrift og
vet hvilke utfordringer bransjen står ovenfor.
Hun roste NLFs arbeide i sin åpningstale.

VERDIG ÅPNING
– Jeg takker for at dere har lagt landsmøtet hit til Alta og beklager været, sa ordfører Monica Nielsen i sin tale under åpningen.
Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

En fullsatt sal på Scandic i Alta dannet
rammen rundt landsmøteåpningen mens
regnet vasket Altas gater på utsiden av
hotellet. Men det dårlige været hindret
ikke en samlet organisert lastebilnæring
i å suge til seg innledningen fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Lovte en lys fremtid

– Jeg håper vi kan ha et godt samarbeid
i tiden fremover. Lastebilnæringen er
svært viktig for Norge, den gir nytte for

SALEN: I denne salen ble landsmøtet holdt.

28

NLF-MAGASINET 2016 • NR 4

samfunnet og den sørger for sysselsetting og at mindre lokalsamfunn fungerer, sa Solvik-Olsen da han på video overbragte sin hilsen til landsmøtet.
Og på mange måter kunne ikke samferdselsministerens hilsen ha truffet bedre.
– Vi skal jobbe for at dere får gode
rammevilkår, vi skal jobbe videre med
kabotasje og stille krav til førerferdigheten om vinteren, fortsatte han.
Foran en fullsatt landsmøtesal lovet han
en lys fremtid for næringen.

KULTUR: Hege Sofie Nilsen sørget for det kulturelle under
åpningen av landsmøtet i Alta.

Roste NLF

Ordføreren i Alta hadde likevel en litt
mer nøktern fremstilling av rammebetingelsene bransjen jobber under.
– Transportbransjen er en tøff bransje,
og jeg kjenner næringen godt. Før jeg ble
ordfører jobbet jeg som leder i en bedrift
som drev transport. Jeg kjenner problemene rundt kabotasje og sosial dumping
og utfordringene som preger hverdagen
til de som jobber på veiene, sa hun.
Samtidig roste hun NLF sitt arbeid.
– Jeg vet at forbundet jobber hardt for
like vilkår transportører i mellom. Det
er viktige områder å ivareta. Samtidig
ser vi at transportnæringen her oppe i
nord er hardt rammet av nasjonale regler
rundt arbeidsgiveravgift og merverdiavgift.
Landsmøtet i Alta, som gikk av stabelen i perioden fra den 17. til den 18. juni,
er det første landsmøtet i NLFs historie
som er lagt til Finnmark.

PYNTET: Hotellet i Alta var behørig dekorert med NLF-flagg.

Nydelige Sorrisniva
Rett ved Altaelva ligger Sorrisniva. Navnet Sorrisniva stammer fra den finske innvandringen og og betyr
berusende strøm, men stedet er kanskje aller mest kjent for sitt ishotell.
For nøyaktig på stedet der ishotellet normalt huser sine gjester var det denne regntunge fredagskvelden satt opp en diger lavvo. Den ble raskt fylt opp av feststemte landsmøtedeltakere som nøt nydelig og tradisjonsrik mat i et genuint miljø.
Underholdning var også på plass og den lokale artisten Marit Hætta Øverli trollbandt sitt publikum med
sin joik.
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FEM PÅ
LANDSMØTET
Erik Hauge

GOD STEMNING: Nydelig mat i tradisjonsrike omgivelser gav en fin ramme rundt kvelden i Sorrisniva

Per Atle Ådland

Ny storstue
En hel busslast med landsmøtedeltakere tok turen til
Statens vegvesen sin nye storstue rett utenfor Alta.
Kontrollstasjonen er den nyeste i landet og ble åpnet
den 29. april i år. Stasjonen blir en sambruksstasjon
hvor man kan kontrollere alle typer av kjøretøyer og
hvor man også kan utstede prøvekjennemerker. Byggekostnaden var på 24 millioner kroner og to identiske
kontrollstasjoner skal bygges på Hesseng ved Kirkenes
og på Øyjord.

– Jeg syntes vi blir litt mye
overstyrt av styret i NLF og
opplever at medlemmene har
litt lite å si og ikke så mye påvirkningskraft. Landsmøtet ellers er rolig og saklig.

– Dette er et bra landsmøte,
men næringsdebatten burde
vært annerledes med mer
spørsmål fra salen. Jeg opplever at vi får svært mye igjen for å være NLF-medlem.

John Reidar
Solstad
ELEKTRONISK: Jørn Simonsen som er seksjonsleder ved

Utekontrollseksjonen i Statens vegvesen viser stolt frem
hvordan man ved et tastetrykk kan endre skiltene og på
den måten varsle kontroll.

– Enkelte saker har nok ikke
blitt drøftet godt nok, men opplegget på landsmøtet er veldig
bra. Alta er en fin plass.

Svein Erik Aure

Nye vedtekter for NLF
De nye vedtektene til NLF ble vedtatt på landsmøtet i Alta med nødvendig flertall. Med unntak av visse detaljer
var det få innvendinger fra salen. Bare paragrafen som omhandler om forbundsstyret skal gis myndighet til
å fastsette kontingent og øvrige betingelser for transportselskaper med samme eier (konsern) og transportselskaper vakte noe debatt. To forslag ble fremmet. Det ene gikk på å stryke paragrafen, mens det andre forslaget
gikk på at man skulle la paragrafen stå men tilføye at 85 prosent skal være medlemmer i transportselskapene.
Begge forslagene falt ved votering.
Arbeidet med de nye vedtektene startet i september 2014 etter at landsmøtet samme år ga forbundsstyret myndighet til å foreta en full gjennomgang av vedtektene med tanke på å modernisere dem.
De nye vedtektene styrker medlemsstyringen av NLF.

– Mange viktige saker er behandlet og det grundig – selv
om behandlingen av de nye
vedtektene ble langtrekkelig.
Ordstyrerne var gode og arrangementet godt.

Geir Eikodd
– Et ryddig og konstruktivt
landsmøte med få konflikter og
fin ledelse på scenen. Det har
vært lett å følge med på de
ulike sakene.

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!
NLF-MAGASINET 2016 • NR 4

29

LANDSMØTE 2016
SCANDIC ALTA

– VI MÅ STILLE TRANSPORTK
Når en lastebil blir stoppet på toppen av Måbødalen med 700
grader på bremsene er det fordi noen har bestilt den bilen dit.
Nå må transportkjøper i større grad stilles til ansvar, krevde
Geir A. Mo i NLF i sin åpningstale til landsmøtet.
Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

– Vi er inne i en tid der konkurransen blir
tøffere og tøffere hver dag og hvor kravene
til næringen blir større. Innen 2030 skal
utslippene fra transport halveres, samtidig
30
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som godsmengden som skal transporteres
vil øke drastisk. Vi må vise at vi er en del
av løsningen og at norske transportører er
det beste alternativet, sa Mo.

Enorm utvikling

Utfordringene for bransjen står i kø,
enten det gjelder lokale forhold rundt
veistandard og bompenger eller om det
gjelder internasjonale spørsmål om
kabotasje og sosial dumping.
– Derfor trenger NLF fremoverlente
ledere og ansatte som tør å stikke hodet
frem med ideer, forslag og handlinger
til det beste for norske transportører.
For bransjen står foran en enorm utvikling og kravene til bransjen blir større
og større. Vi må vise at norske transpor-

ENGASJERT: Geir A. Mo i NLF holdt et flammende
innlegg under sin åpningstale til landsmøtet.

piratkjøring, og det må sees i lys av den
organiserte virksomheten som ligger
bak. En virksomhet som alt for ofte har
forgreninger til andre lyssky sider ved
transportnæringen, tordnet Mo.
Men det egentlige problemet ligger i
Brüssel.
– EU har laget et system som i dag
utnyttes av aktører som med parlamentets godkjenning driver rovdrift på det
internasjonale markedet. Det kan vi ikke
lenger overse, sa Mo.

Må stilles til ansvar

Han mener mye av løsningen er å
ansvarliggjøre transportkjøperen.
– Om transportkjøperne hadde krevd
nye lastebiler og skikkelig kompetanse
hadde de fått det. Men det gjør de i liten
grad fordi de ikke vil betale hva det koster. Vi mener transportkjøperen i langt
større grad bør stilles til ansvar, fordi det
er de som har makt til å gjøre noe med
problemet. Søkelyset må settes på transportkjøperen, og akkurat det jobber vi
nå sammen med våre nordiske venner for
å få på plass, sa Mo.

Hvor blir responsen av?

JØPER TIL ANSVAR
tører er en del av løsningen og at norske
transportører er det beste alternativet,
sa Mo.

– Avstanden mellom Brüssel og
Brummundal er kort

80 prosent henlegges

– Dagens regelverk for markedsadgang
er ikke holdbar. Vi trenger et kabotasjeregister. På Romerike henlegges 80 prosent av alle anmeldte kabotasjesaker, noe
som forteller oss at det i praksis er fritt
frem for å drive ulovlig kabotasje i denne
delen av Norge. Her må det gjøres noe.
Ulovlig kabotasje er det samme som

Men også de lokale utfordringene er
mange.
– Er det rettferdig at lastebilen som
leverer varer til hotellet som ligger ved
siden av vårt kontor i Oslo skal betale
rushtidsavgift, mens bussen som frakter
gjestene dit slipper? Vi syntes ikke det,
og kan heller ikke akseptere at politikerne har helt forskjellig innstilling til
disse to kjøretøyene. Men også veiene er
en utfordring. Vi har 45 000 kilometer
med fylkesveier i Norge og etterslepet er
enormt. Her må sentrale politikere ta
grep, og de må også stille krav til at man
iverksetter systematiske kompetansekrav
og stille krav til utslipp i grensekryssende transport. Regjeringen har pekt på et
såkalt vinterførerkort. Det har også vi
lansert, men hvor blir det av responsen
og oppfølgingen fra myndighetene?

MÅ ANSVARLIGGJØRES: Ett av hovedpoengene i talen var at
transportkjøper i større grad må ansvarliggjøres.

– I NLF har vi dyktige ansatte og gode
programmer som sikrer at dere som er
våre medlemmer leverer sunne og bærekraftige transporter hver dag. Men det
hjelper lite hvis fremtidens transportkjøpere tar mindre og mindre hensyn til
det. Derfor må vi fortsette å jobbe. Avstanden mellom Brüssel og Brummundal er nemlig kortere enn hva det kan se
ut som på kartet.
NLF-MAGASINET 2016 • NR 4
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Tore Velten:

DEN NYE
LEDEREN
av forbundsstyret
MILJØ: – Bland inn biodrivstoff i all
diesel, og forbeholdt HVO til Euro-5-biler.
Der har det størst effekt med hensyn til
lokal forurensning.Miljødebatten er svært
viktig, og vi må jobbe for at produksjonen
av biodiesel øker, sier Tore Velten.
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På NLFs landsmøte i Alta ble Tore Velten offisielt valgt til ny leder av
forbundsstyret. Men hvem er Tore Velten – og hva blir hans fanesaker?
Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

T

ore Velten har lang fartstid i NLF. Allerede i 1979 ble han medlem, og siden har
han hatt en rekke verv i forbundet. Men
gjør ikke feilen å tro at Tore ikke kan håndtere
en storbil. Allerede som 20-åring begynte han å
kjøre gods mellom Elverum og Oslo, og før han
solgte Tore Velten Transport til Østerdal Billag
i 2008 hadde han 15 biler i bedriften. I dag er
Tore Velten eier og daglig leder i Tamnes Transport som har 65 biler.

– Danner grunnlaget

Dermed kjenner Tore Velten godt hvor skoen
trykker når han nå blir leder av forbundsstyret i
NLF. Han brenner for trafikksikkerhet, for lik
konkurranse og for sikkerheten til sjåførene.
Tore Velten var en av ildsjelene bak På riktig
side. Trafikksikkerhetsprogrammet til NLF som
i første omgang kun var ment for å trygge Rv3 –
men som i dag er med på å gjøre sjåførlivet mindre
stressende og tryggere for de sjåførene som har en
bedrift som er med på opplegget.
– Sjåførene er det viktigste for bileierne. De
danner bedriftsgrunnlaget og derfor er det også
så viktig å passe på at de har en god hverdag, forteller Velten.

– Eksempel til etterfølgelse

I en mannsalder har Tore Velten jobbet for trafikksikkerhet. Allerede midt på 90-tallet startet
han Venner på veien hvor skolebarn gjennom lek
og moro selv får oppleve hvordan det er å kjøre
lastebil og hvordan de skal forholde seg til den
når de møter den på skoleveien.
– Tore Velten tar trafikksikkerhet på alvor,
både som privatbilist og lastebileier. Han er opptatt av samspillet mellom alle trafikanter og er
en pioneer hva gjelder sikring av last. Han er et
eksempel til etterfølgelse.
Ordene kommer fra Marit Nyhus under utdelingen av Hedmark fylkeskommunes trafikksikkerhetspris, Ludvik-prisen, i 2002.

Samlende

Kanskje er det også derfor han brenner slik for at
sjåførene må få skikkelige døgnhvileplasser.
– Politikerne må på banen og vi må være enda
tydeligere på hvorfor dette er så viktig. Når sjåførene må sove på usikrede busslommer går det
utover sikkerheten fordi de sover dårligere og starter dagen uopplagte. Døgnhvileplassen på Minnesund er fin, men vi trenger en døgnhvileplass i
Oslo. Mange av sjåførene fra Minnesund skal
videre til Oslo, og må kaste bort verdifull kjøretid
på å stå i kø inn til byen. Oslo er navet, og der må
man få etablert en plass hvor sjåførene kan ta
døgnhvilen, sier han.

Innad i NLF er Tore opptatt av å opptre samlende og å styrke sosiale bånd. Han er tydelig på at
dette ikke er noe one-man show, men at man må
løfte i flokk. Samtidig ser han mange utfordringer i horisonten.
Derfor fremhever han kabotasje, samordnet
kontrollvirksomhet, problematikk rundt modulvogntog, sikkerhet og miljø som viktige
saker.
– Jeg frykter at vi kommer til å se at vi får
store problemer med modulvogntog. Problemet
er at omkjøringsveiene ikke er dimensjonerte for
disse kjøretøyene om en hovedvei skulle bli
stengt. I tillegg har vi problematikken knyttet til
kabotasje. Vi vet at transportveksten de neste
årene blir stor, vår oppgave er å sørge for at økningen kommer norske transportører til gode,
sier Velten.
– Egentlig er det ganske enkelt det vi skal gjøre. Vi skal jobbe for å nå våre mål og for å følge
handlingsplanen fra Landsmøtet. Men det aller
viktigste vi skal gjøre er jobbe for det beste for
lastebileierne, sier den nyslåtte lederen av forbundsstyret.

BROBYGGER: En viktig rolle for Tore Velten er å jobbe inn mot politikerne.
Her i lystig passiar med Ketil Solvik-Olsen under åpningen av Transport 2016.

ENGASJERT: Venner på veien er Tore Veltens hjertebarn. I 2002 fikk han
Hedmark fylkeskommunes trafikksikkerhetspris, Ludvik-prisen.

Vil ha hvileplass i Oslo
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VEDTEKTER: Som en av arkitektene bak NLFs nye vedtekter fokuserte Madsen på hvor viktige de er for den fremtidige utviklingen av NLF.

– VIKTIG Å STÅ SAMLET
Sittende forbundsstyreleder, Per Madsen, tok et oppgjør med
lederstriden i NLF og understreket viktigheten av å stå samlet
da han åpnet landsmøtet i Alta.
Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

– Det har vært en tøff vinter med mange
søvnløse netter. Jeg reagerer på at det ble
igangsatt en prosess med å finne en ny
forbundsleder uten å informere den sittende. For fremtiden håper jeg vi slipper
dette og at vi kan velge ledere med åpenhet, sa Madsen i sin åpningstale til
Landsmøtet.
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Viktige vedtekter

I åpningstalen understreket Madsen også
viktigheten av at NLF vedtar de nye vedtektene.
– Jeg vil understreke viktigheten av fortsatt medlemsstyre i NLF. Vi må sikre et
sterkt reisverk i organisasjonen. Disse vedtektene er reisverket, og jeg håper og tror at
dere viser vilje til å godkjenne vedtektene,
sa Madsen i sin tale.

Vaktbikkje

Beklaget

Stridens kjerne var kjøpet av eierandelen
i Transportkompetanse som ble kunngjort på forrige landsmøte for to år siden.
– Jeg beklager fremgangsmåten på det
sterkeste. Vi skulle ha forslått kjøpet av
eierandelen i Transportkompetanse for
representantskapet før dette ble vedtatt og
tar også det fulle ansvaret for at dette ikke
ble gjort, sa Madsen.

– Jeg føler det imidlertid sårt at man denne gangen tok mannen og ikke ballen.

VAKTBIKKJE: Per Madsen understreket viktigheten av å
fortsette å jobbe med kabotasjespørsmålene

Han understreket også viktigheten av å
fortsatt jobbe med kabotasjespørsmålene og
med økt kontrollvirksomhet på veiene.
– Kabotasje er et langt større problem enn
hva mange sier at det er. Allerede i 2017
kommer en ny pakke fra EU som vil gå i
retning av ytterligere liberalisering av kabotasjereglene. Vi gjør lurt i å forberede oss på
dette, samtidig som det understreker viktigheten av å fortsette å jobbe med kontroll.
Bare på den måten får vi avdekket de som
ikke har noe på veien å gjøre, sa Madsen.

Stor interesse
Det var stor interesse rundt samarbeidspartnernes stands på landsmøtet i Alta.
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Tore Velten
ny leder av
forbundsstyret

– Må stå samlet
– Vi representerer 20 000 transportbedrifter i Norden
– og vi blir hørt på EU-nivå. Det viser at den eneste
veien vi kan gå er ved å samarbeide på tvers av landegrensene, sa formann i NLA og direktør i DTL Erik
Østergaard på landsmøtet i Alta.
Han understreket også viktigheten av å satse videre
på hovedtemaer som kabotasje og kontroll.
- Vi ser at kabotasje øker voldsomt. I Skandinavia nå
går det biler som driver med fast grenseoverskridende
transport. Det har aldri vært flere østeuropeiske
lastebiler på veiene i Danmark enn hva det er nå, sa
direktøren.

I ALTA: Direktør for DTL i Danmark og formann i NLA, Erik
Østergaard, var i Alta.

Ingen endringer rundt eierinteresser for NLF

Tore Velten ble valgt som ny leder av forbundsstyret på landsmøtet. Han er klar på at kabotasje blir ett av de viktigste satsningsområdene for NLF i tiden fremover.
– Uten NLF står den norske transportnæringen helt ubeskyttet mot et system som i
økende grad belønner prisdumping. Det være
seg statlige aktører med ansvarsfraskrivelse
som beste verktøy, eller utenlandske logistikkgiganter som spiser lavkostsjåfører til frokost,
sa den nyvalgte lederen.
Han mener utfordringene i tiden fremover er
mange.
– Vi har en stor jobb å gjøre, og vi må gjøre
den selv. Innen 2030 skal ytterligere 125 millioner tonn ut på veiene og mesteparten av dette må vi sørge for at våre medlemmer skal
frakte. Samtidig skal vi bli enda mer synlige,
og ingen skal lengre tro at det er lastebilen som
forpester nabolaget, sa Velten.
I tillegg til Tore Velten ble Alv Ervik valgt til
nestleder, mens Bjørn Ivar Gunhildgard (Region
2), Kjell Haugland (Region 4), Sverre Jan Rønneberg (Region 5) og Øyvind Lilleby (Region 6) ble
valgt inn som styremedlemmer.

Det ble flertall i avstemningen om hvorvidt NLF, eller virksomheter NLF eier 100 prosent, kan ha eierinteresser i
andre kommersielle selskaper. Men dramatikken rundt avstemningen var stor da Østfold lanserte benkeforslag
om at NLF ikke skulle ha anledning til å ha noen eierinteresser i annen virksomhet, og at de samtid skulle selge
seg ut av Transportkompetanse dersom det ikke førte til økonomisk tap. Dermed gikk Østfold lengre enn Oslo og
Akershus som i sitt forslag vill hindre NLF i å ha eierinteresser i kommersielle virksomheter. Heller ikke forslaget
fra Oslo og Akershus fikk tilslutning på landsmøtet.

Avbrøt ferien
Tommy Engan i Tommy og
Gunnar Transport avbrøt
ferien for å være med på
landsmøtet i Alta. Dermed
ble det fly fra Alicante til
Alta, med retur tilbake til
ferie umiddelbart etter møtet. Tommy Engan er fra
Kongsvinger og har vært
med i regionstyret i noen år.

VIKTIG: Tommy Engan
sammen med Johan
Kristian Bjerke (t.h) fra
Region 1.

Uendret kontigent
i 2017
Forbundstyrets forslag om å holde satsene for
kontigent, konsulentavgift og bilavgift fast i
2017 og å øke den i samsvar med konsumprisindeksen i 2018 ble vedtatt på landsmøtet i
Alta.
Dermed satte landsmøtet Akershus sitt
forslag til side, som inneholdt forslag om å
redusere medlemskontigenten.
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FEST

LANDSMØTE 2016
SCANDIC ALTA

I LANDSMØTESALEN

Etter åtte år som leder av
forbundsstyret i NLF ble Per
Madsen takket av på høytidelig vis under festmiddagen i
etterkant av landsmøtet. Her
er glimt fra festen.

FORTJENESTEMEDALJE: Her mottar avtroppende leder av forbundsstyret, Per Madsen, NLFs fortjenestemedalje i gull av
påtroppende leder av forbundsstyret Tore Velten.

PRISVINNERE

TAKKER: Formann i NLA, Erik Østergaard, takket også Per
Madsen for sin innsats i NLF og for norske transportbedrifter..

Les mer om vinnerene i neste nummer av NLF-Magasinet

TRANSPORTØRPRIS: Den lokale Alta-bedriften Oleif
TRAFIKKSIKKERHETSPRIS: Helles Thermotransport fikk utdelt NLF og IF trafikksikkerhetspris på landsmøtemiddagen.
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Simensen transport fikk NLF og BILs transportørpris.
Det var en svært rørt Oleif Simensen som mottok prisen
på 25 000 kroner.

ARRANGEMENTSKOMITEEN: Uten den gode innsatsen til denne gjengen ville det ikke blitt noe landsmøte.

HEDRET: Fylkeslederne takket Per Madsen for sin innsats, og ønsket han god tur med et reisegavekort.

TAKK FOR MATEN: Sametingsråd Silje K. Muotka takket for

maten.

GODE HISTORIER: Toastmaster Kai Kiil fra Banana Airlines

sørget for god underholdning med sine mange gode
historier.

ROS: Også forbundsstyret i NLF takket Per Madsen for innsatsen har har lagt for dagen i sine åtte år som forbundsleder.
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GODE DEKK

SPARER
PENGER
Billige dekk betyr ikke nødvendigvis
lavere kostnader. Ved å legge på noen
kroner kan du få premiumdekk med lav
rullemotstand, som snur opp-ned på
totalregnestykket, i tillegg til å styrke
trafikksikkerheten.
Tekst: STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

UTGJØR STOR FORSKJELL: Drivstofforbruk

og kjøreegenskaper er tett forbundet til
kvaliteten på gummien, derfor lønner det
seg både økonomisk og sikkerhetsmessig
å montere de aller beste dekkene.
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Å

skifte dekk på en lastebil er en
betydelig investering. Som
mange andre driftsaspekter i
transportnæringen lønner det seg også
her å tenke langsiktig. Mange blir dessverre fristet til å velge alternativet med
lavest utsalgspris. Resultatet ser kanskje
bra ut på bunnlinjen, i alle fall på kort
sikt, men trafikksikkerheten lider.
Bremselengde, egenskaper på våt
vegbane og stabilitet er faktorer som
ofte er avgjørende i kritiske trafikksituasjoner. Tommelfingerregelen er enkel:
Kvalitetsdekk med høyere utsalgspris
har generelt bedre egenskaper enn de
rimeligere dekkene. Derfor er dette et
argument i seg selv for å bruke noen
ekstra kroner ved dekkbytte.

«Kvalitetsdekk med
høyere utsalgspris har
generelt bedre egenskaper
enn de rimeligere
dekkene.»
Seks prosent bedre forbruk

Som om trafikksikkerheten i seg selv
ikke var god nok grunn, finnes det også
et annet insentiv som klinger godt i enhver bedriftseiers ører: Du kan spare
penger på det. Nøkkelordet er rullemotstand.
Kort fortalt: Det finnes dekk i alle
mulige prisklasser, med mange forskjellige egenskaper. Men når du kommer
inn i det øvre prissjiktet, kan du få dekk
som ikke bare har gode kjøreegenskaper, men også lav rullemotstand. Dette
fører igjen til lavere drivstofforbruk,
siden motoren ikke trenger å jobbe like
hardt for å opprettholde hastigheten.
Regnestykker utført av Dekkmann
viser at forskjellen i forbruk på et dyrere dekk med lav rullemotstand og et
«vanlig» kvalitetsdekk er markant. Tor-

VELGER KVALITET: På Dekkmanns
trucksenter på Furuset er det kort vei
fra utvalg til ferdig påmontert dekk på
lastebilen. Her blir en Scania R580
forsynt med et helt nytt sett kvalitetsdekk med lav rullemotstand.

leiv Haukenes i Dekkmann forklarer:
– Vi har sammenlignet to premiumdekk, begge med gode kjøreegenskaper, men med forskjellig
rullemotstand. På en semitrailer
med trekkvogn kunne vi se en forskjell i forbruk på hele seks prosent.
På en lastebil med skap øker det
ytterligere, til syv prosent.
Han legger også til at forskjellen
blir enda større om en sammenligner med de billigere dekkene på
markedet.

Sparer inn et helt dekksett

Et lastebildekk har en typisk levetid på mellom 100 000 og 150 000
kilometer. På denne tiden vil en
spare inn en sum som tilsvarer pri-

sen på et helt nytt dekksett til en
6x2 trekkvogn, som med NLF-rabatt hos Dekkmann koster rundt
25 000 kroner.
– Allerede ved 100 000 kilometer vil en drivstoffbesparelse på
seks prosent utgjøre rundt 22 000
kroner, forteller Haukenes.
I løpet av dekkets levetid sparer en
altså ikke bare inn differansen mel-

lom det dyrere premiumdekket og de
såkalte billigdekkene: En sparer inn
hele dekkbudsjettet for lastebilen. På
toppen av dette kommer miljøbesparelsen ved redusert CO2-utslipp som
følge av lavere forbruk. Kort fortalt:
Ikke kjøp det billigste dekket. Det er
ingen tjent med – hverken lommeboka di, sjåføren, medtrafikantene
eller miljøet.
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Endringer i lastebilundersøkelsen
Et helt nytt, elektronisk lastebilskjema basert på Altinn som
innrapporteringskanal, en ny måte å trekke utvalg på for å sikre
jevnere oppgavebelastning for foretakene og bedre metoder for
å beregne resultater. Dette er noen av endringene som nylig er
gjennomført for lastebilundersøkelsen.
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Mange fordeler

og forbedret. Det som likevel vil ha størst
praktisk betydning for alle som rapporterer inn opplysninger om godstransport
med lastebil, er nok at skjemaet fra 1.
kvartal 2016 kun foreligger elektronisk i
Altinn.

Selv om det for enkelte er noen ulemper
knyttet til at skjemaet nå kun er elektronisk, er det også en del fordeler både for
oppgavegiver og SSB. Skjemaet er dynamisk i den forstand at oppgavegiveren
kun blir presentert for spørsmål som er
relevante for hva som besvares på de ulike
spørsmålene. Oppgis registreringsnummeret på bilhengeren slipper man å svare
på spørsmål om antall akslinger, totalvekt
og nyttelast. For mange andre felter er det
nedtrekksmenyer, hvor det riktige alternativet kan velges fra en liste. Oppgis
postnummer, kommer kommunekode og
kommune opp automatisk.

Elektronisk lastebilskjema

Ikke bare i Norge

Tekst: ASBJØRN WETHAL Seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå

Fra og med 3. kvartal 2015 er det gjort en
del endringer i lastebilundersøkelsen. Det
ble laget et nytt opplegg for å trekke utvalg av lastebiler. Dette skal sikre at belastningen med å rapportere generelt
spres på flere foretak, samtidig som de
store foretakene får en jevnere belastning
med hensyn til hvor mange biler de må
rapportere for hvert kvartal. Metodene for
å beregne landstall er også gjennomgått

ringslivet. Statistisk sentralbyrå (SSB) er
derfor i ferd med å fase ut papirskjemaene
for alle sine undersøkelser. Dette gjelder
også skjemaet til lastebilundersøkelsen.
Det nye Altinn-skjemaet har allerede
vært i drift i snart to kvartaler, og det ser
ut til at de fleste rapportørene har taklet
overgangen rimelig greit – selv om noen
klager over at de ikke finner skjemaet.

Fra og med 2016 er det offentlige pålagt
å kommunisere kun digitalt med næ-

Lastebilundersøkelsen gjennomføres på
omtrent samme måte i alle EU- og EFTA-landene. Årsaken til det er en
EU-forordning som alle landene er forpliktet til å følge. I flere land gjennomføres undersøkelsen kun elektronisk som
hos oss i Norge. Enkelte land har, eller er
i ferd med, å utvikle rapporteringsløs-

Mange slurver
Det er mange som slurver med utfyllingen
av skjemaet i lastebilundersøkelsen, og
som ikke fører opp all kjøringen som er
gjennomført i tellingsuka. Særlig er det
påfallende at mange svarer at bilen står
stille i tellingsuka. Med dagens kostbare
materiell og harde konkurranse i bransjen,
er det oppsiktsvekkende at bilene ikke er i
drift i det hele tatt i løpet av en uke. SSB
vil derfor særskilt følge opp foretak som
gjentatte ganger rapporterer at biler står i
ro i tellingsuka, og kreve dokumentasjon
på at bilen faktisk har vært ute av drift.
LASTEBILGJENGEN i Statistisk sentralbyrå.

ninger med bruk av apper både tilpasset
smarttelefon og nettbrett.

Veien videre

Stadig mer av SSBs statistikkproduksjon
baserer seg på register og/eller uttrekk av
opplysninger fra fagsystemene hos foretakene. For lastebilundersøkelsen brukes
allerede flere registre, og antall spørsmål i
skjemaene blir færre. Eksempler på slike
registre er motorvognregisteret og register
over kjørelengder. Neste skritt vil være å
hente inn data elektronisk fra flåtestyringssystemer eller ERP-systemer i foretakene. Vi vet at det er vanskelig å få tak i
alle dataene som kreves, men det vil være
fullt mulig å beregne noe av det som ikke
finnes. Noen land har kommet i gang med
denne type datainnhenting. Samtidig som
oppgavebyrden med å fylle ut skjemaet vil
bli sterkt redusert eller falle bort, vil kvali-

teten øke fordi en kan hente ut alle transportene som gjennomføres i ett kvartal og
ikke bare for en uke som nå.

Vil ha tilbakemeldinger

Trenger samfunnet disse dataene?

Dataene fra lastebilundersøkelsen er helt
nødvendige for å beskrive omfanget av
godstransporten og for å synliggjøre lastebilenes betydning overfor myndigheter
og andre. Dataene inngår i transportmodellene som er et viktig grunnlag for analysene som gjøres i forbindelse med utformingen av Nasjonal transportplan.
Sammenstilt med transportdata fra bane
og sjø, får en fram et bilde av hvordan
varene transporteres internt i Norge og
hvordan import- og eksportvarer transporteres. Statistikken er følgelig et viktig
grunnlag når det skal tas avgjørelser om
investeringer i infrastruktur, til nytte for
samfunnet og næringen selv.

FastlandsNorge.
Tonntransport i 2014 fordelt
på ulike transportmåter i
prosent
Sjøtransport.............. 23%
Jernbanetransport..... 3%
Veitransport ............. 74%
Lufttransport............ 0%

Det er sikkert også svakheter i skjemaet og
rettledningen kan også forbedres. Har du
synspunkter og innspill til forbedringer i
skjemaet, vil SSB sette stor pris på å få
tilbakemeldinger, gjerne via kommentarfeltet på skjemaet.

Hvor finner jeg
dataene?
SSB publiserer lastebilstatistikken hvert
kvartal her: http://www.ssb.no/transport- og-reiseliv/statistikker/lbunasj
Vil du se hvordan lastebilen klarer seg i
konkurransen mot de andre transportformene kan du se her: http://www.ssb.no/
transport-og-reiseliv/statistikker/
transpinn/aar/2015-07-02
Vil du ha mer informasjon om det nye
Altinn-skjemaet og hjelp til utfyllingen,
sjekk: http://www.ssb.no/innrapportering/naeringsliv/lastebil
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TOLLVESENET OG FRAMTID
Etter oppsplittingen av Toll- og avgiftsdirektoratet er mye av
den økonomiske kontrollen lagt til Skatteetaten. Men der er
fremdeles tollerne som våre sjåfører treffer på grensen. Så
hva kan vi forvente oss av «nye tolletaten» stilt overfor
forventningene fra lastebileierne?
Tekst: OLAV G. HERMANSEN ogh@lastebil.no

Godsvolumet som fraktes i 2050 vil være
på omlag det dobbelte av hva det er i dag,
og mesteparten av veksten vil skje med
lastebil, ifølge tall hentet fra Nasjonal
Transportplan.
Det betyr at også grensekryssende
transport med lastebil vil økes kraftig i
samme periode. Spørsmålet er hvordan
trafikkveksten blir håndtert på grensen.

Direktekjøring

Tollprosedyren med direktekjøring er et
viktig virkemiddel samlastere og andre
bruker for å forenkle grensepasseringen.
Med direktekjøring menes at varene
kjøres direkte til vare-mottakeren der-
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som en tollagerholder har tillatelse fra
tollmyndighetene til å lagre varene hos
mottakeren fram til fortolling.
Men dette er bare en del av bildet.
Eller som en av våre medlemmer forteller:
Slik situasjonen er på Svinesund i dag
kan bilene bli stående flere timer i kø på
grensen. Som sjåfør kan du oppleve at
70-90 lastebiler står foran deg og at køen
går til langt inn i Sverige.
Med dette bakteppet er det ikke rart
at flertallet av mine samtalepartnere
hadde betydelige forhåpninger til det
nye prosjektet med ekspressfortolling.
Ekspressfortollingen betyr kort fortalt:

1. Elektronisk oversendelse av forhåndsinformasjon (les: før grensepassering)
av tolldeklarasjon, lasteinformasjon
mv.
2. Løpende risikovurdering av informasjon
og trafikk fra tollvesenet i forkant av
grensepasseringen
3. Elektronisk registrering av grensepassering om bilen har fått klarsignal til å
«kjøre på grønt»
Et pilotprosjekt skal her startes opp på
Ørje tollstasjon høsten 2016. Spesielt for
de av våre medlemmer som kjører partilaster på etablerte avsender-mottaker-ruter
kan ekspressfortol ling bli en spennende
løsning.

Grenseoverganger – men er de åpne?

At svenske Tullverket har rasjonalisert bort
en rekke grensepasseringer koster blant
annet norske lastebilsjåfører mange ekstra
kilometere bak rattet. Men vi skal ikke
bare skylde på svenskene. Standardargumentene for å stenge grensestasjoner for
trafikk helt eller delvis er for lite trafikkgrunnlag og behov for budsjettinnsparing
hos norsk, svensk og finsk tollvesen. Det
de byråkratiske planleggerne dessverre

IGE GRENSEPASSERINGER
ikke har fått med seg er den stadig økende
trafikken fra Sør-Norge til Troms og
Finnmark via Sverige og Finland. Eller
som en lastebilsjåfør med lang fartstid sier
det:
Mye av trafikken til Nord-Norge går i
transitt via Sverige og Finland både pga.
av veistandard og topografi. Disse forskjellene gjør det klart mer økonomisk å kjøre
via våre naboland.
Med muligheter for forhåndsregistrering
av grensepasseringer, elektronisk skiltavlesning mv. er spørsmålet om en grensestasjon nødvendigvis må være bemannet i
framtiden for at en lastebil skal passere.
Budskapet til tollvesenet er således: Ta i
bruk moderne overvåkingsteknologi slik
at Norden kan bli mest mulig «døgnåpent»!

Hvem og hva skal kontrolleres?

Fantomets kontrollfilosofi er noe tollvesenet både i Norge og i andre land kan slutte seg til : Vær hard mot de harde og myk
mot de myke! Sagt med andre ord, gi vareeiere og transportører som har ting på
stell skal gis tollettelser enklere grensepasseringer. De som verken har orden i sy-

sakene eller har skumle hensikter skal derimot tas hardere.
Et paradoks i dag er at mens tollvesenet
vet relativt mye om trøbbelmakerne har
man i for liten grad klart og skille ut de
skikkelige – eller «myke» i Fantomet-språk.
Bedre it-systemer og datafangst kan gjøre
tollvesenet i mye bedre stand til å utøve
målrettet kontroll. Men dette har også
med metodikk og holdninger å gjøre. Vi
trenger, som flere i tollvesenet også er oppmerksom på, en kontrollmetodikk som
fokuserer på virksomhetene og ikke blindt
tar utgangspunkt i at «nå må vi kontrollere igjen». Slik det har vært inntil nå stoppes streite transportør igjen og igjen mens
de som ikke har rent mel i posen altfor ofte
går fri.
En fordel vi nyter godt av ved grensepasseringer til og fra Norge er at det norske
tollvesenet også står der på vegne av 27
andre norske etater. En grensekontroll som
framstår med «ett ansikt» sparer norske
næringsdrivende for mye tid og heft. Det
vet alle de av oss som har passert grenser i
det østlige Europa utenom EU eller i mer
fjerntliggende land.
Men også her er det forbedringsmulig-

heter. Mattilsynet, Miljødirektoratet og en
del andre offentlige kontollinstanser insisterer fremdeles på papirdokumenter. Og
på dette området har også tollvesenet et
forbedringspotensial. Når dette er sagt er
det viktig at bedriftene selv bidrar til en
smidig grensepassering. Et enkelt, men
likevel talende eksempler fra en av våre
medlemmer på dette er følgende:
Vi har laget en rutine hvor informasjon
– MRN-nummeret (det unike referansenummeret som gis ved enhver transittering) sendes på SMS til sjåførene i forkant
av grensepasseringen. Sjåføren tar opp
meldingen på grensen og viser den eller
leser nummeret til tolleren. Dette har vi
erfart at fungerer effektivt.
Sist, men ikke minst har vi i NLF tatt
opp hvor viktig det er at en etat som fysisk
er på grensen også aktivt bistår andre
offentlige etater med kontroll, det være seg
av kjøretøysikkerhet, lønns- og arbeidsvilkår, betaling av bompenger mv. Tolletaten må med andre ord også kunne bakke
opp Vegvesenet, Arbeidstilsynet, skatteetaten og politiet som en del av et utvidet
transportpoliti.
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Volvo med krabbegir:

BAKKESTART

MED 120 TONN
Midt i bakken med 12 prosent stigning får jeg beskjed om å
stoppe. Ikke hverdagskost når bilen veier 120 tonn og har en
lengde på 31 meter.
Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

Fortsatt husker jeg kjørelæreren da jeg
tok tunglappen på en manuelt giret Volvo FH12. Aldri i livet ville han tillatt
det jeg nå skal til med. Hans klare råd
var å sky bakkestart med mindre det var
helt nødvendig – og nå er jeg altså i
gang med å blåse i alle hans formaninger. Endatil med en totalvekt på 120
tonn.

Opptil 325 tonn

Det er drøyt 14 år siden Volvo lanserte sin første i-Shift girkasse. I
2002 var rundt 17 prosent av alle
nye Volvo lastebiler utstyrt med den
nye girkassen. I dag er det bare 8 prosent av lastebilene som ruller ut fra
samlebåndet som fortsatt har manuell girkasse. Resten har i-Shift.
Og bilen foran meg har den aller
siste utgaven, i-Shift med «crawler-gear», eller krabbegir.
Systemet kan leveres til FM,
FMX, FH og FH16 med 13 og 16
liters motorer.
På svanehengeren står en dumper
fullastet av grus. Likevel er de 120 tonnene som bilen veier barnemat for
systemet. For med en utveksling på 32:1
kan bilen jeg nå kjører starte fra stillestående med en totalvekt på opptil 325
tonn.
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Perfekt for tømmer

Men det er ikke bare evnen til å slepe tungt
som imponerer denne dagen. Det mest
imponerende er lettkjørtheten og kjørbarheten. Bakkestarten går som en lek, også
uten assistanse fra bilens hill-hold-system
– og farten kan jeg enten styre med gasspedalen eller ved en bryter
på rattet.

Men denne nye girkassen kan langt
mer enn bare å flytte tunge laster. Ett
eksempel er tømmerbiler som nå ikke
bare får kraften til å komme seg ut av
skogen – men som dermed også kan
bestilles med en utveksling som gjør at
forbruket senkes på landeveien.
Volvo kan levere girkassen med ett
eller to krabbegir forover, i tillegg til to
på reversj. Innsatsspektrumet er enormt.

Knapper styrer farten

I terrengløypa med en fireakslet FMX
merker vi det. Ved hjelp av knapper på
rattet styrer vi enkelt hastigheten opp
den bratte og sleipe bakken, samtidig
som banen som aller mest minner om
bakken hvor Kari Trå tok OL-medalje
i kulekjøring forseres enkelt og effektivt.
Nedkjøringen av selv de bratteste kneiker er omtrent like dramatisk som det
bakkestarten med 120 tonn var, det er
bare å slippe gassen. Resten styrer bilen.
i-Shift med Crawler gear var bare en
av nyhetene Volvo presenterte på testbanen denne dagen, men det var utvilsomt den som imponerte aller mest.
Så får det ikke hjelpe at læresetningen
fra min kjørelærer står for fall.

VOLVO-NYHETER

DIGER: 31 meter lang og 120 tonn tung – likevel var bakkestart enkelt med Volvos nye girkasse. Foto:Jan Harry Svendsen

– Elektronisk bremsesystem for
bilen med trommelbremser (EBS)
Noen foretrekker fortsatt trommelbremser
– og på anleggsbiler kan det være fornuftig. Med EBS kan man nå tilby bakkstarthjelp og Brake Blending hvor man kombinerer motorbrems og retarder. Med EBS
kan bilen også utstyres med Volvo Dynamic Steering.

– Automatic Traction Control (ATC)

EFFEKTIVT: i-Shift med krabbegir fungerer like godt i anleggstrafikk som når man skal trekke tunge laster. Foto: Jan

Harry Svendsen.

AUTOMATISK: Bilen avgjør selv om den skal legge inn

krabbegir og hvilket gir den legger inn. Det beregnes
blant annet ut i fra tyngden på lasten i tillegg til om det
er bakke eller ikke. Ved hjelp av girskiftindikatoren vet
man til enhver tid hvilket gir som ligger inne. Foto: Volvo

LENGRE: Girkassen er 12 centimeter lengre enn en
ordinær i-Shift girkasse når den får krabbegir. Den blir
også noe tyngre, men er likevel lettere enn en manuell
girkasse. krabbegirene er markert i blått.
Foto: Volvo

GOD FREMKOMMELIGHET: De to drivakslene
på denne bilen løper fritt helt til bakhjulene
begynner å spinne. Da kobles de automatisk inn.
Foto: Jan Harry Svendsen

Volvo er først ute av lastebilsprodusentene
til å kunne tilby automatisk allhjulsdrift på
sine lastebiler. Fordelen med systemet er
at forhjulene ruller fritt helt til man trenger drift på forakselen eller på forakslene.
Dermed sparer man drivstoff, samtidig
som bilen blir mer lettkjørt og man øker
fremkommeligheten. Systemet kobler inn
forhjulene når det merker at bakhjulene
begynner å spinne. Det hele skjer i løpet av
millisekunder og uten at fremdriften stopper opp.

– Volvo Dynamic Steering
Volvo kan nå tilby dynamic steering på
biler med doble foraksler. Fordelen med
systemet er at det reduserer kick-back i
rattet samtidig som bilen blir lettere å
styre.

– Luftfjæring
Nytt er også muligheten til å levere luftfjæring på modeller med to styrende aksler foran. Det øker ikke bare komforten,
men sørger også for at man kan redusere
høyden på lastebilen. Med luftfjæring på
akslene foran kan bilene ha en aksellast
på 16 eller 18 tonn.

– Tandem akselløft
Løft på tandem er i første rekke beregnet
på biler som frakter tung last den ene veien, for så å kjøre tomme tilbake. Ved å
løfte det bakre hjulparet, som da frikobles
helt fra resten av drivlinjen, kan man spare opptil fire prosent diesel. Samtidig reduseres dekkslitasjen.
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MED EN TOUCH

CAYENNE
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NYTT: Interiøret er nytt og virker langt
mer forseggjort enn hva det gjorde i
den forrige utgaven av bilen.

VOLKSWAGEN
AMAROK V6
Nytt interiør og V6er fra Porsche
løfter Volkswagen Amarok. Vi har kjørt bilen
som har ambisjoner om å flytte SUV-kunder
inn bak rattet i nyttekjøretøy.
Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

KULTIVERT: V6eren finnes i både Porsche
Cayenne og Audi Q7. I Amarok løfter den bilen til å
bli et seriøst SUV-alternativ.

Fortsatt er Volkswagen Amarok først
og fremst et nyttekjøretøy for de
som ofrer litt lengde på planet mot
plassen og komforten en dobbeltkabin gir.
Men etter oppgraderingen er bilen også så veldig mye mer – noe
ikke minst motoren sørger for.

Tre ytelsesnivåer

Egentlig er dette historien om kjerringa mot strømmen. Downsizing
er nyordet som beskriver trenden
der mindre motorer leverer høyere
ytelser om lavere forbruk – og den
har også nådd nyttekjøretøyene.
Men Volkswagen gjør det motsatte.
De hiver ut den tradisjonelle firesylindrede TDi-motoren og erstatter
den med en tre-liters V6er som med
få unntak er samme motor man finner i Porsche Cayenne og Audi Q7.
Selvsagt er ytelsene noe mindre,
i Q7 yter den opp til 326 hester,
mens den i Amarok kommer med
ytelser på 163, 204 og 224 hestekrefter.
Og med sistnevnte, som også
leverer 550 Nm i dreiemoment, er
Amarok en rakett. Men viktigere er
komforten i drivlinjen, som med
den nye 8-trinns automatiske girkassen er ekstremt høy.

Få assistenter

Det rimer også godt med det nye
interiøret. Sammenliknet med forgjengeren er det langt mer eksklusivt og påkostet. Samtidig gir de nye

setene et hav av justeringsmuligheter og komfort man knapt før har
kunnet oppleve i et kjøretøy som i
bunn og grunn er et renspikket
arbeidsredskap.
Skuffende er det derimot at en del
av de mange assistentsystemene,
som man blant annet finner på
Caddy og Transporter, ikke har
funnet veien til Amarok. Vi savner
kollisjonsvarsler med autobrems
aller mest, men gir likevel honnør
for at multikollisjonsbrems nå er
standard. Systemet aktiverer bremsene automatisk etter en ulykke for
å hindre ytterligere kollisjoner.

Følger kundene

Selv om Amarok fortsatt er et nyttekjøretøy er det helt åpenbart at
Volkswagen har planer om å snike
til seg andre kundegrupper med
denne oppgraderte versjonen. Komforten er upåklagelig, kjørestillingen er god og drivlinjen viser en
grad av finesse som man tidligere
kun fant i amerikanske varianter
med silkemyke V8ere – og i følge
Volkswagen har en V6er i Amarok
vært etterspurt av kundene.
Dermed følger Volkswagens kundenes ønsker fremfor trendene når
de hiver ut den firesylindrede dieselmotoren og setter inn en større og
sterkere enhet - samtidig som de
håper på at de skal kunne friste de
som egentlig er på jakt etter en SUV
inn bak rattet på Pick-upen. Og tro
du meg – de blir ikke skuffet.
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FORD TRANSIT

EURO 6: Den minste motoren i Transit og Transit Custom

har nå 105 hk og 360 Nm, mens forgjengeren med et
slagvolum på 2,2 liter hadde en ytelse på 100 hk og
310 Nm. Motorene finnes også med 130 og 170 hk.

NYE MOTORER OG ØKT SIKKERHET
som kan utvikle seg til å bli en ulykke.
Om føreren ikke griper inn når systemet
varsler bremses bilen automatisk opp.

Det er oppsiktsvekkende
nyheter under skallet på Ford
Transit. Men fra utsiden ser du
lite til endringene.
Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

En enkelt kromlist i støtfangeren. Det er
alt som avslører at du ser på den nye Ford
Transit – men vri om nøkkelen og du vekker til live en helt ny Euro 6-motorserie
som imponerer med sin rolige gange.

Øker effekten

LIST: En liten kromlist i støtfangeren er det eneste på

utsiden som sladrer om oppgraderingen, som også
inneholder en rekke førerassistenter.

Inntil 50 kilometer i timen

På to år har salget av Fords nyttekjøretøyer økt fra rett over 3000 biler i året, til
over 5000 biler her i Norge. Det er en
formidabel økning, og det er ikke noen
grunn til å tro at det skal stagnere når
Ford nå lanserer helt nye motorer og
assistentsystemer i Transit og Transit
Custom.
For Ford blir ett av de ledende merkene
hva gjelder sikkerhet i varebilsegmentet,
når de nå lanserer bremseassistent med
fotgjengervarsling, vingleassistent, blindsoneassistent, trafikkskiltgjenkjenning og
trøtthetsvarsler på sine nyttekjøretøyer.
48
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AVANSERT: De nye motorene er avanserte konstruksjoner
der man har jobbet spesielt mye med å øke gangkulturen
og å senke støynivået. Motorene skal også brukes i Fords
personbiler.

På vår testtur fikk vi heldigvis ikke oppleve hvordan bremseassistenten jobber,
men på samme måte som i personbiler
bygges bremsetrykket automatisk opp
dersom systemet identifiserer en situasjon

De nyutviklede Euro 6-motorene er en
del av Fords helt nye serie av dieselmotorer som også vil finne veien til Fords personbiler. Det sier ikke så rent lite. For har
nemlig jobbet mye for å redusere støynivå
og vibrasjoner – samtidig som både kjørbarhet og motorkarakteristikk er bedret.
Slagvolumet er redusert fra 2,2 til to
liter, men motorene har fått økt ytelse.
Spesielt den minste motoren med 105
hestekrefter gjorde en god figur. Med sine
360 Nm i dreiemoment er det krefter nok,
faktisk så mye at vi stiller spørsmålstegn
ved hvem som nå trenger å velge den nye
130 hesteren med 385 Nm eller den største motoren med 170 hk og 405 Nm. Selv
med 600 kilo i lasterommet hadde 105
hesteren mer å by på når vi svevde lavt
over Autobahnens jevne asfalt i drøyt 140
kilometer i timen...
Senere i år lanseres også en automatisk
girkasse. Ford øker også serviceintervallet
fra 2år/50000 kilometer til 2år og 60000
kilometer – samtidig som de lover et forbrukskutt på inntil 13 prosent sammenliknet med 2,2-literne som nå fases ut.

ET UNIKT STYRINGSVERKTØY
SKREDDERSYDD FOR TRANSPORTOG ENTREPRENØRBRANSJEN.

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

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

Se admmit.no og følg oss på Facebook

/admmitas

TILGA
OVER ANLG
T!

Tilpasset
P
nettbrett C,
og
mobil

REGION 1
ØSTFOLD OG
OSLO/AKERSHUS

Retvet – Vinterbro:

Kan stoppe opp
I Norge bygger vi vei litt etter innfallsmetoden.
Litt her og litt der. Plutselig finner Stortinget ut
at vi kan vente litt, og så gror resten av veiparsellen igjen. Slik er det med den siste, og aller viktigste, delen av strekningen E-18 fra svenskegrensen til Vinterbro. For rett etter grensen mellom
Østfold og Akershus, ved Retvet, stopper EUROPAveien opp - og i NTP foreslås det utsettelse av
den siste biten på ca 16 km.
- Det er ikke mulig, tenkte styremedlem i NLF
Oslo & Akershus, Bård Solberg veldig høyt, da
nyheten ble spredt gjennom Østlandets Blad.
Regionsjef J.Kristian Bjerke jaget representanter
i Transportkomiteen på Stortinget, og så langt har
vi truffet den borgerlige fraksjonen.
- Nils Aage Jegstad (H) samlet representanter
på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og
Kristelig Folkeparti og vi fikk fremføre våre reaksjoner rett over bordet. Det tror jeg var bra, ikke
minst fordi flere av representantene kommer fra
andre deler av landet og er mindre kjent med prosjekter i Oslo, Østfold og Akershus.
Poenget er at SVV har truet med å nedlegge
prosjektgruppen for den siste delen av parsellen
hvis oppstarten utsettes.
- Dette er jo meningsløst siden hele prosjektet
startet i feil ende, sier Solberg. Den viktigste, men
også politiske vanskeligste delen gjenstår. Stortinget må ikke svikte nå, var budskapet fra Solberg og NLF

Nytt transportsenter
ved Svinesund
Halden Arbeiderblad kunne for kort tid siden melde
at grunneiere i Halden har
planene klar for å bygge
et nytt, moderne transDe skal satse
TUNGT her
portsenter i Svinesundparken.
I følge eierne i Svinesund Transportsenter er planen å være i drift fra
påsken 2017.
Det fremgår av artikkelen i HA at dette blir et
stort og moderne senter med både drivstoffstasjoner, dekksenter, tungbilverksted og servicesenter for lastebilsjåfører med dusj, matservering
og kiosk.
Styremedlem i NLF Østfold og leder i Halden
NLF, Erik Hauge, ønsker senteret velkommen og
tror det kan bli et kjærkomment tilbud til sjåfører
i langtransport.
"

SIGNERT

Så da må det gjelde togreisende uten oblat, som har
betalt 20 kroner pr. døgn til automaten på plassen. Så
hva er da logikken i å gjøre hele plassen om til oblatparkering? Potensielle parkeringsplasser for togreisende
uten oblat går da fra 70 til 0!
«DEN SORTE SKYGGEN»
SIDE 6 OG 7

TIRSDaG

Halden Arbeiderblad

14. JUNI 2016

Nr 133 • Årgang 87

Abonnementspris kr. 10,00 - Løssalg kr. 30.00

HaR plaNER: Svinesund transportsenter er rettet mot tungtrafikken. Det forteller Martin Grimsrud (tv) og Per Puck.

FOTO: HaNNE ERIKSEN

SaTSER: Nå blir det liv på den gamle skøytehalltomta ved Svinesundsparken. I første omgang satses 160
millioner kroner i et nytt servicesenter beregnet på tungtransportører. Målet er åpning til påsken 2017. Ny
og større rundkjøring kommer også.
SIDE 2 OG 3
● NYHETER

SIDE 8 OG 9

● SpORT

SIDE 13

Frykter at vi vanner oss til krise Klar for tålmodighetsprøven
Thor Egil Sæthre (til v.) og avdelingsleder Rune
Løkkeberg ber haldensere skru igjen krana.
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Til helgen skal Andreas Bye og resten av «Haldengjengen» sykle for seier i Vätternrundan.

● SpORT

SIDE 14 OG 15

Jubel-Dixon reddet tamt Kvik

Jonathan Dixon traff blink og feide inn 2-0 da Kvik
Halden vant en heldig 2-1 seier mot FK Tønsberg.
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Oslopakke 3 og bomavgifter:

Halv seier, men kampen
fortsetter
NLF avdeling Oslo og Akershus har de
siste ukene gått inn og ut av møter med
sentrale politikere i Oslo og Akershus. Slaget har stått om profilen på Oslopakke 3,
ny E-18 vestover fra Oslo og ikke minst
hvor mye avgifter næringslivet skal betale.
– Vi fryktet en katastrofe, men ser at vi
har fått gjennomslag for noen av våre krav.
Vi merker også at politikere fra alle sider
av det politiske landskapet, åpner både
øyne og ører når vi kommer, sier fylkesleder Harry Nilsen

Euro 6 – en seier

Hittil har det automatisk blitt krevet tre
ganger så høy avgift gjennom bomringene
rundt Oslo hvis du kjører lastebil. Etter å
ha dokumentert overfor sentrale politikere
at Euro 6-lastebilen forurenser mindre enn
en vanlig personbil, har beslutningstakerne kommet oss i møte.
– En Euro6-lastebil vil fra mars neste år
betale kun 2 ganger det en personbil gjør,
og det er jo en betydelig bedring sammenliket med dagens nivå. På den annen side,
skulle det bare mangle, siden vi også forurenser mindre, sier regionsjef J.Kristian
Bjerke i NLF.
Han er imidlertid mindre fornøyd med
avgiften på Euro5-lastebiler og ikke minst
med rushtidsavgiften.
– Vi kjempet for en overgangsordning
for Euro5-motorer som ville gitt en gradvis
opptrapping av avgiften for disse bilene. Vi

innså tidlig at gamle biler var en tapt sak,
men relativt nye og miljøvennlige Euro5-motorer, ønsket vi å skjerme. Men
politikerne valgte å legge hele miljøprofilen i Euro6-potten, sier Bjerke.

Rushtidsstraff

Både Bjerke og fylkesleder Nilsen er imidlertid opprørt over beslutningen om å
straffe nødvendig næringskjøring i rushttiden.
– For å si det enkelt: en Euro6-lastebil
forurenser mindre enn en personbil, den
lager mindre kø enn personbilene, men
den straffes tre ganger så sterkt for kjøring
i rushtiden. Det hører ingen sted hjemme.
Vi unngår allerede rushtiden for vi har
ikke tid eller råd til å sitte i køer. Men noen
MÅ kjøre til og fra og gjennom Oslo på
denne tiden av døgnet. De straffes urettmessig. Vi vil kjempe mot denne avgiften
så lenge det er mulig, understreker Nilsen.

50 øre

NLF har regnet ut at det myndighetene vil
kreve inn i rushtidsavgift fra lastebileieren,
utgjør omtrent en 50-øring i ekstra rushtidsavgift for matpakkekjøreren!
– Det blir for dumt å straffe de som MÅ
kjøre i rushtiden, fremfor de som har flere
alternativer, sier Bjerke. Det blir nok flere
politiske møter på oss i ukene fremover,
avslutter han.

REGION 2
HEDMARK/OPPLAND

DIALOGMØTE: Erik Engelien fra Valdres var tydelig:
E16 må bli bygd ferdig! Samferdselsminister Ketil
Solvik-Olsen lytter interessert.

Hør nå, herr statsråd!

Vegutbyggingen i Innlandet
virker og må fullføres!
Det var hovedbudskapet da
samferdselsminister Ketil
Solvik-Olsen kom på lyttemøte
med næringslivet i Hedmark
og Oppland angående ny
nasjonal transportplan.
Tekst og foto: GUTTORM TYSNES hedopp@lastebil.no

NLF Hedmark og Oppland har i 12 år
jobbet sammen med andre aktører i
Vegforum Innlandet. Ved oppstarten
kom det svært lite vegpenger til våre fylker. OL i 94 fikk skylda. «Innlandet hadde fått nok!».
Etter at Vegforum Innlandet ble etablert, samlet fylkene seg om felles prioriteringer. Lottorekka 2-4-6-16 + 3 og 35,
ble et begrep. Budskapet ble gjentatt gang
på gang i møter med sentrale politikere.
Planer ble lagt. Anleggsmaskinene
startet opp både i Odal, Valdres, på
Hadeland, langs Mjøsa, i Gudbrandsdalen og i Østerdalen. Nå er vi halvveis.
Vi ser at innsatsen gir resultater. Hedmark og Oppland er blant de fylkene som

trekkes fram positivt – blant annet med
lav arbeidsledighet.
Nær 60 personer fra næringslivet og
ulike kommuner var samlet på Gjøvik
31. mai med NHO Innlandet som arrangør. Samferdselsministeren var på rundreise for å få direkte innspill i forbindelse
med NTP 2018-2029. Det ble holdt 10
innlegg der det ble pekt på ulike behov for
samferdselsinvesteringer i våre fylker.

Tre kutt som må inn igjen

Forslaget fra transportetatene har tre kutt
vi ikke kan akseptere:
• E
 16 Slomarka - Herbergåsen er tatt ut
av NTP. Dette strider imot alt sentrale
politikere sier om helhetlig og sammenhengende utbygging. Det blir 15
kilometer med dårlig 2-feltsveg midt
inne i motorvegen i Odal.
• E16 Fagernes-Hande er også strøket.
50 års arbeid for ny veg – med intensiv
planlegging de siste åra – går rett i søppelkassa.
• E6 i Gudbrandsdalen utsettes i flere år.
Etappe 2 skulle startet rett etter etappe
1. Det var et løfte blant annet fordi hele
bompengebetalingen skjer på etappe 1.

Positive punkter

Ellers er det selvsagt også flere positive
punkter i NTP. Forfallet skal stoppes.
Nye Veger AS setter spaden i jorda på E6
i Hedmark neste år. FV33 foreslås oppgradert til riksveg – og det blir Intercity
til Hamar i 2024, for å nevne noe.
Ketil Solvik-Olsen oppsummerte satsninge slik: - Her er det nok mer ønsker
enn penger.
Statsråden holdt også selv et spennende
innlegg, der han fokuserte på mulighetene ny teknologi gir.

246 kroner en veg!
Første etappe på E6 i Gudbrandsdalen nærmer seg
slutten. Pris: 8,5 milliarder kroner. Med den nye
vegen, vil kjøretida bli redusert med opptil 15 minutter. Det blir dyrt å kjøre tungbil. Her koster det 246
kroner en veg. Etter deadline for NLF-magasinet,
diskuterte fylkestinget å utvide betalingstida fra
15 til 20 år. Da vil prisen bli 200 kroner for tungbil.
Så spørs det om det er riktig å betale noe mindre
nå og la bommene stå i fem år lengre. Her er det
sikkert delte meninger. (På gamle E6 vil det koste
68 kroner å kjøre fra Sør-Fron til Sel). Nyvegen
åpnes 17. desember.
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REGION 3
BUSKERUD, VESTFOLD
OG TELEMARK

Kryss til besvær
Endelig skjer det noe i Porsgrunns beryktede
jernbanekrysning med Lilleelvgata. Som del av
den såkalte bypakka i Grenland er man i gang med
omlegging av fv 32 på østre vei mellom Porsgrunn
og Skien. Dermed skal vi bilister om et par år
kunne slippe å vente på Bratsbergbanen (ofte uten
passasjerer) som stopper trafikken i alle retninger. En omlegging av gatesystemet i en lengde av
1350 meter, ny bru over en bekk, delvis nedgravd
tunnel for å skjerme bebyggelsen mot støy og en
del andre forbedringer skal gjøre susen. Prislapp:
570 millioner kroner som delvis skaffes til veie av
fylkeskommunen, men mest med bompenger.
Løsningen av dette gjennomfartsproblemet med
mye tungtrafikk har vi i snart tjue år krevd fra
NLFs side, men som vanlig har prosessen stoppet
opp av ulike grunner: finansiering, grunnforhold,
arealbruk og beboer-innsigelser. Nå er det gitt
grønt lys og vi får bare satse på at grunnutfordringene i form av kvikkleire og annet ikke
forsinker ytterligere.

FRAMTIDENS TRANSPORT: Løsningen på klimakravene er ikke å stoppe mobiliteten, sa Ketil Solvik-Olsen.

DIALOG OM NTP

Ventetid og kø er tapt tid, tapte muligheter og økte kostnader.
Vårt svar på klimautfordringene er ikke redusert mobilitet, men
mindre utslipp.
Tekst og foto: OLAV KLASSON VEFALD btv@lastebil.no

KOMMER TOGET?: Det har mange sjåfører ofte lurt

på her.

Datakompetanse
Sammen med Folkeuniversitetet Sør-Øst kan vi til
høsten tilby medlemmer og ansatte to kurs som
vil gjøre oss bedre i stand til å møte morgendagens krav som eiere, trafikkplanleggere og sjåfører. Det tilbys et 50 timers kurs i grunnleggende
dataferdigheter og et 90 timers kurs for å benytte
moderne datateknologi som verktøy for informasjonsinnhenting og for økonomistyring. Det siste
kurset vil også ha en modul om hvordan du kan
nyttiggjøre deg NLFs databaserte tjenester på en
best mulig måte.
Kursene vil bli kjørt en kveld i uka gjennom høst
og vinter i Sandefjord. Og det beste av alt: de blir
gratis for deltakerne ettersom de er helfinansiert
via BKA-midler.
Begrenset antall plasser, så meld deg på i løpet av
juni til regionsjefen.

Dyrskun
Fredag 9. til søndag 11. september er det igjen
Dyrsku i Seljord. Utstillingen feirer 150 år og blir
større enn noen gang. NLF feirer et noe mindre
jubileum, for 15. gang vi er med. Ta turen innom
vår stand, i 507, for en prat med våre tillitsvalgte
og mange av våre samarbeidspartnere.
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Dette var en av hovedkonklusjonene fra
møtet med statsråd Kjetil Solvik Olsen på
dialogmøtet i Tønsberg 6 juni. NHO i
Buskerud, Telemark og Vestfold hadde
lagt konferanserammen for 50-60 fremtredende representanter for næringsliv og
politikk som gav sine kommentarer og
lyttet oppmerksomt til både samferdselsministeren og hverandre.
Statsråden konstaterte at både enkeltmennesker og bedrifter er avhengig av et
raskt og ikke minst forutsigbart samferdselsnett. 10-15 minutters kortere reisetid
hver dag er viktigere for enkeltmennesket
enn en halvtime kortere kjøring de par-tre
gangene i året når man skal på hytta. Tilsvarende gjelder transport av gods: tapt
tid er tapte muligheter og økte kostnader.
En framtidsrettet NTP må legge opp et
nett av hovedveger og hensiktsmessige
knutepunkt og tilførselsveier ut fra disse
hovedtraseene. Hvor må vi bygge ut for
4-felts vei og hvor kan vi nøye oss med 2
felt?
Han fastslo også at transportens løsning på klimakravene ikke er å stoppe
mobiliteten, men å redusere utslippene. I
den forbindelse avsluttet han sin innledning med å filosofere eller fantasere litt

om hva som kan være tilgjengelig teknologi i 2050. Selvkjørende biler for både
person og gods, dronefly og dronehelikopter for transport av gods og ved
utryknings-oppdrag? Felles er en teknologi som vil bety blant annet reduserte
lønnskostnader og ingen kjøre- og hviletidskrav.
Per Steinar Jensen, NHO-direktør i
Buskerud, tok med gode eksempler fra
eget fylke opp vegnettets helt avgjørende
betydning: Kongsberg-miljøet med en
årlig omsetning på 60 mrd er både internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Det sysselsetter 6-7 000 ansatte og har underleverandører i 400 norske kommuner. En
annen veldig vegavhengig næring er reiselivet. Her innrømmet han at noen på
Geilo var sterkt misfornøyd med at NHO
går inn for rv 52 i stedet for rv 7.
- Det betyr likevel ikke at man skal
grave opp eksisterende veg over Hardangervidda fordi om Hemsedal prioriteres,
sa han.
På samme linje var styreleder i NHO
Telemark, Jon Halvor Bamble, når han
konkluderte med at «Infrastruktur er
næringspolitikk, ikke distriktspolitikk».
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Ny bil? Uten at det fordyrer?

MT00688
MT00688

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

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

Utnytt! Reduser! Prisgaranti! Innbytte!
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Kort fortalt

Hvorfor risikere kapital
i kjøp av transportmateriell dersom du ikke
er 100 % sikker på fremtiden?
Du kjenner bransjen bedre enn oss selv
– mye uforutsett kan skje – som leiekunde
av oss sitter vi med ansvaret for materiellet.

OBS: NY ADRESSE FRA 1. AUGUST: Borgerskogen 46,3160 Stokke (ved siden av Volvo og Scania)
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Teglverksveien 17 • 3413 Lier (Drammen) • Telefon +47 32 20 86 10 • Mobil +47 913 39 149 • Fax +47 32 20 86 11

REGION 4
AUST-AGDER, VEST-ADGER
OG ROGALAND

BYMILJØAVTALEN,
EN VEI TIL
ØKT SKATTEINNGANG?
– Politikerne bruker bymiljøavtalen i Kristiansandregionen
som en vei til å øke skattene. At
tungtransporten skal betale dobbel
eller trippel avgift er ikke rimelig,
sier Kjell Nilsen i NLF.
Tekst og foto: REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no

På et møte mellom ordfører Harald Furre
i Kristiansand og NLF ble våre syn på
bymiljøavtalen lagt frem. Ett av hovedmålene med avtalen er å ha nullvekst i
personbiltrafikken, noe som gjør det
meningsløst å legge dobbel og trippel
avgift på lastebilen. Hverken søppel-

ARENDALSUKA 2016
Arendal 15. – 20. august

Samferdselsministeren kommer til NLF-kveld
Også i år har vi vært så heldige å få besøk
av samferdselsministeren til en NLF-kveld
fredag 19. august kl. 18.00, men allerede
onsdag den 17. august klokken 1200 arrangerer vi miljøkonferanse. Denne blir etter samme lest som NLF sitt miljøseminar. NLF har
stand under hele arendalsuka og vi oppfordrer medlemmer, sjåfører og andre lastebilinteresserte å komme innom standen vår.
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KJELL NILSEN: i NLF oppfordret ordføreren i Kristiansand, Harald Furre, til å tenke nytt rundt bompengeordningen i

bymiljøavtalen.

bilen, distribusjonsbilen eller vedlikeholdsbilen kjører inn til byen dersom det
ikke er behov for at den skal gjøre det.

Meningsløst

Samtidig har lastebilen i de senere årene
blitt langt renere enn hva den var tidligere. Nå slipper en moderne lastebil
knapt ut noen lokal forurensning. Samtidig mener NLF at det blir meningsløst
å legge skyhøye avgifter på lastebilen når
målet med avtalen er nullvekst i trafikken med personbiler – da må heller de få
rushtidsavgiften.
– Har dere politisk mot legger dere
opp til at nyttetrafikken kun må betale

ordinære bompenger, eller i allefall at de
må miljødifferensieres, sa Nilsen på møtet.
– Vi må ikke glemme at det tross alt er
for samfunnet at vi kjører inn til byen.

Tilgang på kollektivfelt

Samtidig har kollektivfeltet inn og ut fra
Kristiansand svært god kapasitet. Nilsen
fremhevet i sine samtaler at det både er
miljøvennlig og effektivt å gi lastebilene
tilgang på kollektivfeltet.
- Sambruksfelt er effektivt for samfunnet og det er på tide å tenke nytt. Vi er
tross alt ikke på veien for moro skyld, sa
Nilsen i møtet med ordføreren.

– Ikke utelat armen mellom Bergen og Otta
Fra talerstolen satte Herman Berg,
fylkesleder i NLF Rogaland, klare
krav til politisk ledelse rundt
Nasjonalt Transportplan. Spesielt
armen til Bergen og Otta fikk mye
oppmerksomhet.
Tekst og foto: REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no

Etter at etatene har lagt frem sine forslag begynner nå
de politiske prosessene rundt Nasjonal Transportplan
(NTP). Fylkesleder i Rogaland, Herman Berg, var krystallklar på at E134 skal være en hovedvei, med arm til Bergen. I tillegg la Berg fram ytterligere krav som det må
taes hensyn til i den videre prosessen med NTP:
- E39 må få en prioritet, slik at man får en sammenhengende fire-felts motorvel mellom Kristansand og
Haugesund når Rogfast er klar. Å bygge verdens lengste
og dypeste tunnel med to felt er utenkelig. Målet må være

at byggeprosjektet må stå ferdig en gang i perioden fra
2024 til 2026.
- Basisrammen må også inneholde strekningene Smiene-Harestad og Bokn-Aksdal. Også disse veiene må stå
ferdig samtidig som Rogfast.
- Det er viktig å få på plass transportkorridor Vest så
snart som mulig for å legge til rette for en effektiv godstransport.
- Strekningen mellom Aksdal og Våg på E39 har stor
betydning for E134. Også denne bør ferdigstilles samtidig
som Rogfast. Får man til dette hadde man hatt en flott
sammenhengene vei frem til krysset mellom E39 og E134.
- I korridor 5 er vi sterkt imot at ”armen” til Bergen er
utelatt. Statens vegvesen og Departementet konkluderte med at E134 over Haukelig skal blir den ene hovedforbindelsen mellom Øst- og Vestlandet. Derfor er en arm
fra E134 til Odda og til Bergen noe NTP må legge inn i sitt
planverk, samtidig som det må utredes av KVU.
- E134 mellom Vågsli og Røldal må settes inn i basisramme.
- E39 Våg - Heiane

REGION 5
HORDALAND, SOGN OG FJORDANE
OG MØRE OG ROMSDAL

RAUMA BRU

Etter lang tid med utbedringsarbeid, ble
brua mandag 6. 06 stengt for trafikk. Statens Vegvesen var redd for at brua ikke
ville tåle vekta av trafikken.
Tyngre biler som kom fra eller mot Ålesund, ble omdirigert via Molde. To ferger
og en omkjøring på 2-2,5 timer var resultatet av det. NLF og Rauma kommune tok
raskt kontakt med Statens vegvesen. Det
ble enighet om at det kunne bli kolonnekjøring over Sogge og Sogge bru. Omkjøringen ville nå bare ta kort tid og må vel

Utbedringer i
Romsdalen
En av de vegstrekningene som NLF, avd Møre og
Romsdal, har jobbet mye for, er utbedringer av

FOTO: Evy Kavli, Åndalsnes Avis

kunne sies å være et eksempel på at raskt
og godt samarbeid gir resultater.

E-36 gjennom Romsdalen. Innstilling fra Statens
vegvesen til NTP prioriterte utbedringer av denne
vegstrekningen langt ned på lista si.
Politikerne i samferdselsutvalget i fylket vårt
så denne utbedringen på en helt annen måte. De
prioriterte enstemmig utbedringene av E-136

Statens vegvesen jobber mot at brua så
skal bli åpnet igjen så snart som mulig.

gjennom Romsdalen på førsteplass. De har innsett at E- 136 er den viktigste vegstrekningen
inn og ut av fylket vårt.
Vi er svært spent på hva som skjer i fylkestinget 13. juni.

Foto: Morten Borgestad

VI SØKER DEG SOM ALDRI
SLUTTER Å LETE
Jakten på investeringer i smarte energitiltak, som både
kutter kostnader og øker konkurranse- kraften, er ingen
enkel oppgave. Derfor kan det noen ganger være fint
å få hjelp.
Enova har alltid vært opptatt av å gi støtte til energiog 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.
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REGION 6
TRØNDELAG

RIKTIG GOD SOMMER
Bobiler og campingvogner
Tekst: ROAR MELUM rmv@lastebil.no

Endelig er sommeren kommet til landet
og mange ser nok frem til late sommerdager med familie og venner. Det skal bli
godt å legge seg på lading. Men det er
ikke alle som tar fri på sommeren. Hju-

ÅPNING: Regionleder Niklaus Haugrønning foresto

den offisielle åpningen sammen med driveren av
Klett, Roger Svaan

Cirkle K på Klett
Den 25. mai var det offisiell åpningsdag for Circle K
på Klett. Regionleder Niklaus Haugrønning hadde
den store æren med å klippe snora foran de mange
fremmøtte på denne merkedagen. Ekstra hyggelig
er det selvsagt at samarbeidet mellom SVV og
Circle K har ført til at vi får en topp moderne
døgnhvileplass sammen med stasjonen. Fra denne
dagen vil også stasjonen være døgnåpen.

Samferdselsministeren på besøk
Mandag 2. mai inviterte NHO Trøndelag, LO og Stjørdal Næringsforum til
møte mellom samferdselsminister Ketil
Solvik-Olsen og lokalt næringsliv. Møtet
fant sted i historiske industrilokaler hos
Isak D. Westgaard AS. Et samlet næringsliv fikk frem sitt budskap om infrastrukturens betydning for trøndersk konkurransekraft og utvikling. Solvik-Olsen
viste til regjeringens satsing på samferdsel, både på investeringer og til drift og
vedlikehold. Nå er det viktig at Trøndelag
står sammen om felles prioriteringer.

Samarbeid med
Nord Universitet
Den 3. mai var regionsjefen i møte med Nord
universitet (NordU) og Opplæringskontoret for
Transportfag Trøndelag (OLKT). Grunnlaget for
møtet var ønsket om å se på et samarbeid der vi kan
forsterke kvaliteten i vår utdanning. Selv om vi
underviser på forskjellig nivå, så er det ingen tvil
om at vi har et felles ansvar for kvaliteten innenfor
vårt yrke. Gode sjåførlærere legger grunnlaget for
gode yrkessjåfører og det er derfor viktig at NordU
samarbeider med næringen. OLKT har som kjent
kompetanse og kjennskap til næringen, samt
lastsikringssimulator og to kjøresimulatorer som
også kan benyttes av NordU.
Videre ser vi på muligheten for å opprette et
studietilbud som er rettet inn mot personer med
undervisningsansvar i eller i tilknytning til våre
bedrifter. Dette som et ledd i å sikre kvaliteten på
våre interne og eksterne kurs. For eksempel har
mange bedriftsintern opplæring som en del av
HMS-arbeidet eller ved ansettelse av nye medarbeidere. Gjennom et slikt studie vil man sikre en god
kvalitet som igjen er god økonomi for bedriften.
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lene må holdes i gang, det være seg veiarbeid eller vareleveranser. Dette kan nok
by på utfordringer for mange, nå som
ferietrafikken er på topp. Man kan ikke
regne med at alle som ferdes med bobiler
og campingvogner har god erfaring med
slike doninger. Det er derfor viktig at vi
er ekstra oppmerksom på dette, slik at vi
unngår uheldige situasjoner.

INFORMERTE: Statsråd Ketil Solvik-Olsen orienterte om hva
vi kan forvente på samferdselssiden fremover.

Sandmoenkrysset
Energiledelse
Den 3. mai var mange fra transportnæringen samlet
hos Enova for å lære mer om energiledelse. Asko
ble fremholdt som en foregangsbedrift når det
gjelder energiledelse. Det handler ikke bare om
hydrogenlastebiler, men også hvordan man
innretter sin totale virksomhet. Leiv Sand Transport
AS ved Arild Sand ble også tatt frem som en bedrift
som tar energiledelse på alvor. Gjennom praktiske
løsninger i hverdagen greier de å samle informasjon
som kommer til nytte når man ønsker å iverksette
tiltak. En annen viktig sak er at fokuset bidrar til
endring av holdninger og adferd, noe som er
avgjørende for å oppnå resultater over tid.
Enova ønsker flere bedrifter velkommen som
samarbeidspartnere. Gjennom disse programmene
vil man få hjelp til å lykkes med å få til en mer
bærekraftig utvikling.

Den 10. mai var regionsjefen i møte med
fylket angående utfordringene med
Sandmoenkrysset. Dette har vært og er en
utfordring for alle som er avhengig av
veisystemet i området. Store aktører er under
etablering i området, noe som vil bidra til stor
økning av næringstransport på allerede
sprengte veier. Med begge statlige prosjekter
som utgangspunkt og utviklingen i området
for øvrig vet vi at dagens og planlagt løsning
for Sandmoenkrysset er for lite til å tåle
forventet trafikk. Fylket ønsket derfor en
gjennomgang med SVV, NiT og oss for å se
hva en god løsning behøver som utgangspunkt for å drive videre arbeid med. Vårt klare
budskap var at man må tenke helhetlig for
transportstrømmene i området. Man kan ikke
se på enkeltpunkter. Det er derfor avgjørende
at man kommer i gang med den regionale
godsstrømsanalysen.

DIESELPUMPE

Driftssamling med SVV
Statens vegvesen region Midt, arrangerte den 25.-26. mai en driftssamling på
Steinkjer. Vi var invitert til å delta, samt
holde et foredrag om samhandling mellom transportnæringen og SVV. Øyvind
Lilleby og regionsjefen deltok og gjennom vårt foredrag med tittelen «Kor
lydhør er SVV for innspill fra vegbrukerne», fikk vi rettet søkelyset mot det som
fungerer og det som ikke fungere r. På
enkelte områder har vi god dialog for å
komme frem til gode løsninger.
Når det gjelder vinterdrift så er det en
kjent sak at vi i flere år har påpekt svakheter med systemet rundt driftskontraktene. Vi har i gjentatte møter pekt
på forhandlingspraksisen til hovedentreprenørene som over tid har bidratt til
å svekke vintervedlikeholdet. Kompetanse og investeringer forsvinner, noe
som rammer oss alle. Brøyting er et fag.
Det er derfor ingen overraskelse for oss
når SVV avdekker store avvik på sine

TA VARE PÅ DET VI HAR:

Regionvegsjef Berit Brendskag
Lied snakket varmt om drift og
vedlikehold. Vi må ta vare på
det vi allerede har.

kontroller. Slik blir det når rammebetingelsene reduseres for de som faktisk
utfører jobben. Folk flest peker på brøytebilsjåføren når de opplever dårlig vintervedlikehold, men det er ikke her man
skal rette sin kritikk. Det er på tide at
SVV tar byggherreansvaret på alvor,
noe som kom klart frem på samlingen.
Hovedentreprenørene må ansvarliggjøres. Derfor blir saken med Mesta om
driftskontrakten Trondheim Ytre, der
det er sanksjonert for over 3 millioner,
meget viktig. Mange har nok stilt seg
spørsmål om Mesta har spekulert i
«juks» når de leverte sitt tilbud i konkurranse med de andre tilbyderne.

• Pumpe med personlig kode
• Inntil 2000 brukere
• Full kontroll på diesel
forbruket

LASTSIKRING: Demonstrasjonen av landets beste lastsikringssimulator gjorde inntrykk på besøket fra Nord

Universitet. Sammen med kjøresimulatorene og vår kompetanse stiller vi godt rustet til å møte de krav som stilles til
utdanningen. Fra venstre: Inge Kristensen (OLKT), Ståle Lødemel(NordU), Kåre Robertsen (NordU), Stig Kåre Sæther
(OLKT), Randi Brynhildsvoll (NordU) og Tor Anders Gulbrandsen (OLKT)

Lastsikring
Lastsikring er et viktig tema og de fleste har dette i orden. Likevel er det for mange eksempler på at vi slurver med
dette. Stadig vekk blir vi påminnet dette gjennom avisoppslag, men vi kan også se det ved selvsyn når vi ferdes langs
våre veier. Massetransport er også underlagt lastsikringsreglene, så det er all grunn til å sikre lasten her også. Dette
er viktig for både trafikksikkerheten og vårt omdømme.

SIKKER LAGRING
OG TRANSPORT

Fylkesveg 17
Etter spørsmål om hva som skjer med FV 17 svarte Ketil Solvik-Olsen: Samferdselsdepartementet mottok saken
fra Vegdirektoratet den 22. februar, og er nå i gang med ekstern kvalitetssikring (KS2) av trafikkgrunnlaget og
finansieringsanalysen for bompengeprosjektet fv 17 og fv 720 Dyrstad-Østvik-Malm. Det er ikke aktuelt å
fremme en bompengeproposisjon for Stortinget før dette er gjennomført. Samferdselsdepartementet vil så raskt
som mulig etter gjennomført KS2 forelegge saken for Stortinget. Jeg tar sikte på at dette vil kunne skje i løpet
av høsten 2016.

Tlf. 92 41 98 00 | www.veratank.no
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REGION 7
NORDLAND, TROMS
OG FINNMARK

BILDE FRA VENSTRE: Knut Tore Haukebøe, Hans Martin Haukebøe, Sverre Haukebøe, Elling Haukebøe, Svein Haukebøe og Willy Haukebøe.

HAUKEBØE TRANSPORT 40 ÅR
En solid og velrennomert
transportbedrift fra Sandtorg
feiret sitt 40-årsjubileum 3.
og 4. juni på Sandtorgholmen
handelsted.
Tekst og foto: ODD HUGO PEDERSEN troms@lastebil.no

Jubileet startet opp med sjåførmøte og
sosialt samvær på fredag kveld. På lørdag
var det foredrag om Haukebøe Transport
sin historie, kurs om skadestedshåndtering hvor det hele ble avrundet med festmiddag. Haukebøe Transport ble etablert
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16. januar i 1976 og det første vogntoget
ble kjøpt inn. Hans Haukebøe var styreformann, Elling og Hans Erik var styremedlemmer. Utgangspunkter for etableringen var at man fikk kontrakt med
Norcem om kjøring av sement. Elling
Haukebøe ble leder for det nye selskapet.
Haukebøe familien har allikevel drevet
med transport allerede fra 1938 ved
Elling sin far Hans Haukebøe.
I 1980 fikk Haukebøe Transport kontrakt med oljeselskapet Shell om kjøring
av bensin og diesel fra depotene i Harstad
og ut til stasjonene. I 1980 meldte Haukebøe transport seg inn i transportsentralen i Harstad. På 90-tallet begynte de
også å kjøre stykkgods noe de holdt på

med frem til 2002. De har også drever
med tippbiler og brøyting.
I dag har Haukebøe Transport 26 biler
og 34 ansatte. Elling er fortsatt daglig
leder og Svein er styreleder.
Under festmiddagen ble det fra flere av
talerne fokusert på Haukebøe transport
sitt gode arbeid innenfor HMS og familiens evne til å stå samlet i driften av selskapet. Selskapets leder Elling har i gjennom mange år hatt ett sterkt engasjement
i NLF, som fylkesleder i NLF Troms,
som leder av valg og organisasjonskomiteen i NLF og som medlem i tariffutvalget.
NLF føyer seg inn i rekken av gratulanter i jubileumsåret.

REGION 7
NORDLAND, TROMS
OG FINNMARK

Workshop i Bodø med
fokus på EUs arktiske
politikk
Den 24. mai arrangerte Det Arktiske
institutt workshop
ved Nord Universitet i Bodø.
Workshopen besto
av korte innlegg fra
JØRN DOHRMANN: holdt et
aktører i Brussel
engasjerende innlegg
og i Nord-Norge,
etterfulgt av diskusjon knyttet til noen relevante spørsmål. Målsetningen var å fremme
meninger og synspunkter fra aktører som er i
området. I etterkant vil det bli utarbeidet en
rapport – basert på både workshopen og
arbeid i Brussel – som tar for seg forholdet
Nord-Norge/EU i Arktis.

Samferdselsdepartementet på
innspillsrunder i forbindelse med NTP
I løpet av våren har Samferdselsdepartementet reist rundt i landet og via NHO
invitert til innspills møter i forbindelse
med rullering av Nasjonal transportplan.
Fra departementet deltok statssekretærene Tom Cato Karlsen og Tom-Christer
Nilsen. For Nord-Norge ble dette møtet
arrangert i Tromsø 23 mai. Nordnorsk
næringsliv og relevante organisasjoner,
samt flere fylkespolitikere deltok på
møtet. NLF deltok på møtet ved regionsjefen og brukte anledningen til å fremme
NLF sine prioriteringer. Dette er en nyttig
arena for meningsutvekslinger og påvirk-

STATSEKRETÆR: Tom Cato Karlsen

ning i forbindelse med prioriteringer av
samferdselsprosjekter frem mot 2030, det
er nå muligheten for påvirkning er der,
våren 2017 vedtas planen i stortinget.

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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JAN TORE TØMTE, 2090 HURDAL
Jan Tore Tømte begynte sin sjåførkarriere i 1986 med en Scania 141 tømmerbil. I dag kjører han på anlegg og
brøyter i tillegg til at han graver. Jan Tore har en bil og startet for seg selv i 2008. Da gikk han også til innkjøp
av en gravemaskin.

ODD MAGNE GULLA, 6652 SURNA
I 1978 begynte Odd Magne Gulla sin karriere som yrkessjåfør. Da som ansatt sjåfør i et byggefirma. Det var en jobb
han skulle ha i to år, for allerede i 1980 kjøpte han sin egen Scania 80. Frem til 1997 kjørte han brøyting og hadde
sandstrøing på vinterstid, før han begynte med gods. I dag har har fem distribusjonsbiler og en semi. På fritiden dyrker Odd Magne musikkinteressen og er aktiv både med hornmusikk og i sangkor – men også hytta blir flittig brukt av
jubilanten. Odd Magne Gulla har også sittet i fylkesstyret i NLF.

OLE SOLUM, 3127 TØNSBERG
Ole startet å kjøre Bedford i 1965, så en Volvo Bamse. Da han fikk løyve, og ble medlem i NLF i 1972, kom den første
av mange Scaniaer. Samme år begynte han å kjøre fast for Kjemi-Service AS på Kjøpmannskjær. For Ole er lastebiler
livet, han kjører kranbil daglig, med transport av båter og div. Vinterhalvåret kjører han semi på Østlandsområdet.
Han driver i dag sammen med sine 3 sønner, Solum & Sønn Transport AS, og har 1 kranbil og 6 vogntog. Fritiden tilbringer han på hytta, sammen med kone og familie.

JENS PETTER GRØTTING, 2410 HERNES
Jens Petter Grøtting har kjørt Mercedes i til sammen 47 år, men det begynte likevel med en Ford Thames Trader som
gikk med dyretransport. I dag har sønnen overtatt bilene, som Grøtting innimellom kjører.

BERNT LARS HELGÅS, 6800 FØRDE
Han begynte livet bak rattet i 1967 og har kjørt både MAN, Mercedes og Volvo. I dag har han ingen biler, men han kan
se tilbake på mange år som sjåfør for Statoil. Med i NLF har han vært siden 1969, og var nestformann i 18 år. Helgås
har også vært med i Valg og organisasjonskomiteen for NLF, og var også med på å starte opplæringskontoret i Sogn
og Fjordane.

ØYVIND ELDBJØRN VIK, 7633 FROSTA
Med en Scania Regent startet Øyvind Eldbjørn Vik å kjøre på anlegg sommeren i 1964. På grunn av helseproblemer
sluttet han med lastebilstransport i 2003, og i dag nyter han å være bestefar. På ledige stunder henter han også gjerne frem børsa på jakt etter elg. Vik har også vært aktiv i NLF, både lokalt, som fylkesformann og sentralt. Tilsammen
har han 20 års fartstid i forbundet.

JUBILANTER

26.08

04.08

10.08

10.08

70

80

80

TOR AGNAR MOLLESTAD, 4760 BIRKELAND
Tor Agnar Mollestad begynte å kjøre lastebil i 1965. I 1971 kjøpte han egen bil og har kjørt tømmer fram til 2014. Det
har stort sett vært Volvo. I dag har han en bil som kjører stykkgods. Har vært formann i lokalstyret og styremedlem i
Aust-Agder fylkesforening noen perioder. Medlem av NLF har han vært siden 1971.
Det har vært liten tid til hobbyer for Mollestad, men nå trives han best på hytta og i bobilen.

JAN ERIK GRINI, 3716 SKIEN
Jan Erik Grini startet å kjøre midt på 80-tallet. Han kjørte for de meste varetransport. I dag kjører han ikke lenger,
men nyter heller sine veteranbiler og friluftsliv.

ODD HELLEBUST, 0987 OSLO
Odd Hellebust startet å kjøre i 1974 med Bedford, Volvo og MAN. Han kjørte mye kranbil i bygg og anlegg. I dag er den
spreke 80-åringen aktiv med både spinning og vekttrening på helsestudio – i tillegg til at han ofte reiser til Nord-Norge for å fiske.

80

EILIF ANDERSEN, 9162 SØRSTRAUMEN

80

RAGNAR OLSTAD, 2651 ØSTRE GAUSDAL

Eilif begynte som maskinkjører i landbruket når han var 18 år gammel. Senere ble han servicemann for landbruksmaskiner i firmaet Erling Sande AS i Tromsø. I 1962 startet han som maskinkjører på anlegg med kraftverks utbygging i 10 år. Den første lastebilen han hadde, var en brukt Mercedes som ble kjøpt våren 1976 og bil nr. 2 kom i 1980.
Begge var i transport for firma F. Selmer AS i Norge og senere i fem år på Svalbard. Fra 1986 drev han knuseverk, og
transport av egenproduserte grusmasser i tillegg til annen leietransport for private og Statens vegvesen.
Eilif avsluttet sin arbeids aktivitet som 68-åring på grunn av sykdom. Han har ikke noen spesielle hobbyer, men er politisk aktiv som
talsperson for eldre i sin kommune Kvænangen.

16.08

I 1961 startet Ragnar egen entreprenørbedrift med traktorgraver. Bedriften gikk godt og i 1970 anskaffet han seg en
Volvo Viking, som var en to-akslet tippbil. Neste bil ble en Scania 56 – et merke han har vært trofast til siden. I dag
har bedriften fire biler. Kjøringen har bestått av tipp bil kjøring, septik og maskintransport.
Ragnar har også sittet flere perioder i valgkomiteen i Gausdal Lastebileierforening. Nå har han trappet ned men er
fortsatt med og tar i et tak når det er behov. Hans store lidenskap er jakt og fiske.
Om vinteren liker han gå gå på ski på fjellet sammen med hunden.
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JUBILANTER

FØDSELSDAGER I JULI
80 år

6. Hans Jørgen Hansen, 1404 Siggerud

75 år

12. Bjarne Fadum, 3122 Tønsberg
20. Reidar Ørbekk, 2004 Lillestrøm

70 år

3. Erik Hundhammer, 5580 Ølen
4. Ole Kristoffer Kjus, 2015 Leirsund
5. Arild Sand, 3300 Hokksund
8. Tore Løkke, 7177 Revsnes
9. Einar Eriksson, 7660 Vuku
9. Thage Sørensen, 1279 Oslo
13. Per Kjølstad, 2264 Grinder
13. Tore Johnsen, 9372 Gibostad
19. Rolf Nygård, 6947 Lavik
19. Ole Solum, 3127 Tønsberg
20. Jens Petter Grøtting, 2410 Hernes
21. Sigmund Tyrihjell, 1970 Hemnes
21. Per Tore Wefall, 3936 Porsgrunn
31. Bernt L. Helgås, 6800 Førde

65 år

9. Øivind N. Olsen, 1613 Fredrikstad
14. Torleiv Arvid Moland, 4640 Søgne
15. Odd Nygård, 2428 Søre Osen
15. Anker Halum, 3158 Andebu
24. Kåre Rosendal, 1814 Askim
28. Arnt Egil Fredheim, 1746 Skjeberg

60 år

6. Nils Gjendem, 6401 Molde
12. Pål Edvin Granås, 2030 Nannestad
13. Lars Johan Lyngnes, 5498 Matre
13. Steinar Olsen, 3735 Skien
16. Olaf Kr. Fossum, 7670 Inderøy
21. Odd Magne Gulla, 6650 Surnadal
22. Egil Haugen, 1850 Mysen
29. Arne S. Frantzen, 8118 Moldjord

55 år

2. Jan-Ove Halsøy, 5265 Ytre Arna
3. Jan Karsten Egeland, 4342 Undheim
4. Per Arne Pedersen, 2421 Trysil
8. Paul Ove Espevoll, 5583 Vikedal
10. Lasse Øren, 6991 Høyanger
11. Helge Løvseth, 7232 Lundamo
14. Geir Kåre Høgvoll, 2690 Skjåk
17. Bjørn Rivenes, 5265 Ytre Arna
18. Johannes Sjurseike, 5576 Øvre Vats
19. Vidar Glamsland, 4790 Lillesand
21. Bjørn Helland, 8264 Engan
24. Jan Roger Tofteberg, 1630 Gamle Fredrikstad
29. Bjørn Werner Knutsen, 9519 Kviby

50 år

21. Knut Brevad, 2512 Kvikne
27. Gudmund Neverås, 7633 Frosta

45 år

2. Kenneth Kneppen, 2270 Flisa
3. Helge Hagebø, 5283 Fotlandsvåg
6. Rune Mogstad, 6652 Surna
6. Jostein Mo, 5610 Øystese
12. Viggo Stien, 8643 Bjerka
12. Odd-Rune Myren, 6818 Haukedalen
14. Martin Bjørkhaug, 6947 Lavik
19. Per Bortheim, 6901 Florø
24. Ole Johnny Bråten, 3534 Sokna
24. Kai Henning Slåsletten, 7392 Rennebu
26. Torgrim Larsen, 6903 Florø
31. Paul Magne Terning, 7194 Brandsfjord
31. Ricardo Santos, 7045 Trondheim

35 år

11. Tor Erik Kvåle, 5709 Voss
24. Torbjørn Simonsen, 9103 Kvaløy
,29. Anders Frotveit, 5209 Os
31. Amund Langøien, 2550 Os i Østerdalen

30 år

14. Sindre Lia Spidsberg, 2630 Ringebu

2. Hans-Olav Aglen, 7819 Fosslandsosen
2. Pål Frey, 2019 Skedsmokorset
16. Pål H. Dobloug, 2322 Ridabu
16. Erik Carlsson, 2407 Elverum

FØDSELSDAGER I AUGUST
80 år

3. Arne Lien, 1827 Hobøl
4. Jan Erik Grini, 3716 Skien
5. Jens Tore Johnsen, 4900 Tvedestrand
6. Odd Jan Aasen, 4839 Arendal
10. Eilif Andersen, 9161 Burfjord
10. Odd Hellebust, 0987 Oslo
16. Ragnar Olstad, 2649 Østre Gausdal

75 år

17. Olav Magnus Vølstad, 4330 Ålgård
21. Ole Nes, 3340 Åmot

70 år

6. Finn Lobben, 3355 Solumsmoen
7. Ole Johnny Johnsen, 3320 Vestfossen
11. Ove Almroth, 2020 Skedsmokorset
19. Rolf Holtan, 3070 Sande i Vestfold
26. Tor Agnar Mollestad, 4760 Birkeland
26. Øyvind Vik, 7633 Frosta
30. Odd Paulsen, 1930 Aurskog

65 år

2. Svein Isebakke, 1890 Rakkestad
2. Terje Kristensen, 3191 Horten
2. Roald Johan Larsen, 9517 Alta
4. Elling Haukebø, 9430 Sandtorg
7. Arne Bekkevold, 1488 Hakadal
9. Arne Inge Pedersen, 4050 Sola
13. Knut Vidar Hansen, 1832 Askim
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14. Thomas Waaler, 1930 Aurskog
17. Olav Vik, 5643 Strandvik
20. Hans Svendsen, 8661 Mosjøen
31. Kåre Eriksen, 3189 Horten

60 år

16. Tom Rune Larsen, 1404 Siggerud
17. Roy Olav Helstad, 2213 Kongsvinger
18. Edvin Lindset, 6670 Øydegard
29. Bjørn Christensen, 3164 Revetal

55 år

1. Frank Holtet, 2076 Dal
8. Alf Benny Karlsen, 3070 Sande i Vestfold
9. Kjell Bjørneby, 1613 Fredrikstad
17. Dag Lie, 3890 Vinje
22. Magne I. Rosvold, 7430 Trondheim
22. Svenn-Arild Kristensen, 1473 Lørenskog

50 år

4. Erik Ravnås, 3350 Prestfoss
10. Jan Tore Tømte, 2090 Hurdal
12. Jan Ole Johannessen, 3080 Holmestrand
13. Steinar Balestrand, 5308 Kleppestø
14. Morten Severinsen, 1771 Halden
24. Odd Leif Nyseth, 9321 Moen
25. Jon Kaulum, 2613 Lillehammer
29. Olav Westgård, 7716 Steinkjer
30. Jostein Magnar Børli, 7078 Saupstad

45 år

4. Arild Frøseth, 7652 Verdal
4. Tone Elisabeth Røysom, 2651 Østre Gausdal
7. Ole Petter Mikalsen, 1662 Rolvsøy
10. Anne-Britt Paar, 1628 Engelsviken
20. Frank Ramstad, 7391 Rennebu
22. Oddbjørn Sunde, 3812 Akkerhaugen
23. Leiv Arne Austrheim, 6823 Sandane

40 år

16. Nils Erik Røe, 7290 Støren
18. Kjell Gunnar Strudshavn, 7194 Brandsfjord
26. Petter Høibraaten, 1476 Rasta

35 år

2. Hans Kristian Aamodt, 4376 Helleland

30 år

9. Jo-Stian Lavik, 5136 Mjølkeråen
13. Jan Otto Øyan, 9610 Rypefjord
19. Andre Hansen, 4812 Kongshavn

25 år

3. Ole Christian Larsen, 9018 Tromsø

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

OPPGRADERING TIL T520

KR

KUN KR

15.000,- PR MND

500,- PR MND

Alle priser er eks. mva og forutsetter 3 år leie / 100.000 km pr år + forskuddsleie T460 - kr 80.630,- / T520 - kr 82.894,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

RENAULT TRUCKS
TREKKVOGN LEASING KAMPANJE

RENAULT TRUCKS
T460 6X2 TREKKVOGN

FYLKESAVDELINGER

FORBUNDSSTYRET
REGION 1
Tore Velten
Forbundsleder

Tamnes Transport
Telefon: 62 41 30 11 / Mobil: 90 52 04 38
E-post: tv@lastebil.no. Faks: 62 41 38 55

Alv Ervik

Nestleder, 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

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

Bjørn Ivar
Gunhildgard

Styremedlem, Region 2
Fjellvang Transport AS
Mobil: 900 35 440
E-post: post@fjellvangtransport.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
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Regionsjef J. Kristian Bjerke
Mosseveien 60, 1640 RÅDE
Mobil: 90 18 94 44
Faks: 22 20 56 15
E-post: jkb@lastebil.no
ØSTFOLD
Fylkesleder Erik Graarud
Fredrikstad Transportforum AS
Titangaten 7B, 1630 GAMLE FREDRIKSTAD
Telefon: 69 35 72 72
Mobil: 90 97 20 85
Faks: 69 35 72 70
E-post: post@graarud-ftf.no
OSLO/AKERSHUS
Fylkesleder Harry Nilsen
Sørum Transport AS
Haldenveien 338, 1923 SØRUM
Telefon: 63 86 61 10
Mobil: 90 82 80 29
Faks: 63 86 61 19
E-post: post@sorumtransport.no

REGION 2

Regionsjef Guttorm Tysnes
Stolvstadvegen 1, 2360 Rudshøgda
Mobil: 95 77 47 61
E-post: hedopp@lastebil.no
Sekretær Mai G. Skjelsvold
Stolvstadvegen 1, 2360 Rudshøgda
Mobil: 41 45 19 55
E-post: mgs@lastebil.no
HEDMARK/OPPLAND
Regionleder Odd Haakenstad
Odd Haakenstad Transport
Brovollvegen 73, 2730 ROA
Mobil: 90 61 88 15
E-post: odd.haakenstad@gmail.com

REGION 3

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

REGION 4

REGION 6

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

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

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

REGION 5

Distriktssjef Hordaland og
Sogn og Fjordane Birthe Minken
Postboks 23, Søreidgrend, 5895 BERGEN
Mobil: 99 50 18 75
E-post: bm@lastebil.no
Distriktssjef Møre og Romsdal
Dagrunn Krakeli
Sentrumsgården, 6490 EIDE
Mobil: 90 53 93 87
E-post: more@lastebil.no
HORDALAND
Fylkesleder Torgils Rogne
Olav Rogne AS
Liavegen 20, 5705 Voss
Mobil 91 37 49 81
E-post: torgils@online.no
SOGN OG FJORDANE
Fylkesleder Rolf Olav Tenden
Tenden Thor Transport AS
Visnesvegen 15, 6783 STRYN
Telefon: 57 87 69 00
Mobil: 90 14 44 71
Faks: 57 87 69 01
E-post: rolfolav@tenden.no
MØRE OG ROMSDAL
Fylkessleder
Finn Andre Fredvig-Erichsen
Fafe Trans AS
Notvollveien 1, 6456 SKÅLA
Mobil: 90 94 74 44
E-post: finn.andre@fafe.no

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

REGION 7

Regionsjef Odd Hugo Pedersen
Solbakkmelen 23, 9152 SØRKJOSEN
Mobil: 91 57 02 43
Faks: 94 76 23 79
E-post: troms@lastebil.no
Rådgiver Frank Lauritz Jensen
Postboks 343, 8001 BODØ
Mobil: 91 63 12 54
Faks: 75 40 25 01
E-post:flj@ lastebil.no
NORDLAND
Fylkessleder Einar Endresen
Aksel Endresen Transport
Havnegt. 14, 8430 MYRE
Telefon: 76 13 36 26
Mobil: 41 62 62 19
Faks: 76 13 45 32
E-post: einar@endresentransport.no
TROMS
Fylkesleder Kari Workinn
Thor & Bjørnar Workinn AS
Kvaløyveien 332, 9016 Tromsø
Mobil: 91 10 76 97
Telefon: 77 68 74 35 –
kari@workinnas.no
FINNMARK
Fylkessleder Yngve B. Harila
Yngve B. Harila AS
Postboks 455, 9811 VADSØ
Telefon: 78 95 18 31
Mobil: 91 74 78 98
Faks: 78 95 42 89
E-post: post@ybh.no

FAGGRUPPER
ANLEGG, VEI OG BRØYTING

DISTRIBUSJON, LANGTRANSPORT OG ADR
E-post

Mobil

E-post

Mobil

Ledes av
Sverre-Jan Rønneberg

sjr@lastebil.no

90 86 60 00

Ledes av
Kjell Haugland

kh@lastebil.no

91 13 53 00

Fagansvarlig
Thorleif Foss

tf@lastebil.no

41 40 35 99

Fagansvarlig
Jan-Terje Mentzoni

jtm@lastebil.no

41 50 67 80

Region 1: Egil Nicolaysen

firmapost@nicotrans.no

90 16 16 50

Region 1: Bård Solberg

bard@solbergtransport.no

90 78 22 12

Region 2: Henrik Ånerud

heiki80@hotmail.no

90 09 53 99

Region 2: Ørjan Bråthen

orjan.brathen@martinsen.no

98 21 56 08

Region 3: Torfinn Brenna

torfinn@bat.no

91 13 82 82

Region 3: John Erik Kjettorp

johnerik@dgm.no

98 24 10 21

Region 4: Tor Bjarne Asheim

tbasheim@online.no

91 13 65 25

Region 4: Børre Leirvik

borre@myrvang-transport.no

90 58 18 26

Region 5: Bjørn Rivenes

bjorn@rivenes.no

93 00 65 20

Region 5: Nils Anders Larsen

nils-ala@online.no

90 03 52 18

Region 6: Arnt Egil Aune

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 5: Olaug Hamre

olaug@bjorkegruppen.no

95 70 94 60

Region 4: Kai Werdal

kai@werdal.no

90 16 15 55

Region 6: Ann Kristin Fordal

ann.kristin@viking-trondheim.no

95 89 72 67

Region 7: Gøran Karlsen

goran@vikingnord.no

91 71 40 00

E-post

Mobil

Ledes av
Øyvind Lilleby

ol@lastebil.no

90 54 33 10

Fagansvarlig
Rune Damm

red@lastebil.no

90 62 57 21

Ressurspersoner

FAGGRUPPE VAREBIL
E-post

Mobil

Ledes av
Heidi Dahl

heidi@ts-sandefjord.no

92 03 00 30

Fagansvarlig
Kjetil Meaas

km@lastebil.no

97 64 06 36

Region 1: Ulrik Kristensen

post@lynbud.no

40 00 67 71

Region 2: Kurt Moe

moes_transport@hotmail.com

90 59 79 03

Region 3: John Erik Kjettorp

johnerik@dgm.no

98 24 10 21

Region 5: Pål Johannesen

paal@emd.as

91 15 52 00

TØMMER, LANDBRUK OG LEVENDE DYR

Ressurspersoner
Region 1: Egil Haugen

egilh2@online.no

90 95 78 52

Region 2: Kjell Jon Nyløkken

kjell.jon@dyretransport.no

90 06 61 99

Region 3: Ivar Mustvedt

ivarmust@online.no

99 45 21 61

Region 4: Dag Grødum

marit@oddgrodum.no

90 82 97 93

Region 5: Inge Råheim

inge@raaheim.no

91 66 57 57

Region 6: Nils Erik Røe

ne@nemo-transport.no

97 42 75 34

Resurspersoner
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KOLLEGAHJELPEN

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

Kollegahjelpen i NLF er et nettverk av vanlige NLF-medlemmer,
som har fått opplæring i det å gi støtte ved kriser. Alle har skrevet
under på et taushetsløfte, for at det dere snakker om skal bli
mellom dere to. Kollegahjelpen er gratis og frivillig.
ER DU I TVIL OM DU SKAL KONTAKTE KOLLEGAHJELPEN?
Gjør det! Finn kollegahjelpen i ditt område og ta kontakt.

Fylke

Navn

E-post

Mobil

Fylke

E-post

Mobil

Østfold

Erik Rynning
Steinar Enderød
Ole Jonny Sørensen

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

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

Vest-Agder Steinar Solberg
Kjell N. Nilsen
Kai Nilsen

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

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

Oslo/
Akershus

Tor Vidar Frydenlund
Nicolai Jakhelln
Bjørn Røine
Geir A. Mo

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

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

Rogaland

Tor Bjarne Asheim
Endre Krakk

tbasheim@online.no
krakk@online.no

91 13 65 25
48 12 48 60

Hordaland

Hedmark

Guttorm Tysnes
Arne Trondsen
Tore Velten
Mai Grete Skjelsvold

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

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

91 81 72 43
91 69 30 59

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

Arne Marås
Frode Børven

Sogn og
Fjordane

Oppland

Jon Magne Aspelund
Anders Grønbrekk
Odd Haakenstad
Oddbjørn Vestli
Åge Widme

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

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

Jomar Standsnes
Arne Steinar Indrebø
Knut Øvrebotten
Andreas Skrede

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

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

Møre og
Romsdal

Buskerud

Eva Karin Høgberg
Tom Pedersen
Per Arne Yri

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

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

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

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

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

Vestfold

Johan Espeseth
Tove Espeseth
John Ove Villung

weweimo@online.no

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

Sør-
Trøndelag

Per Morten Storhaug
Arnt Egil Aune

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

99 52 69 96
91 39 69 69

Anne Lise Øverland
Magne Årvik
Jon Reidar Solstad
Vivi Solstad

aloverland@overlandtransport.no
magne@arne-thorsen.no

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

Nord-
Trøndelag

Olav Skarsbakk
Harald Ulven

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

48 04 12 02
99 21 71 15

Nordland

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

91 87 91 00
48 15 60 94

Steinar Ernestussen
Karstein Larem
Kjell Fredrik Solberg

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

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

Troms

Arnold Hauan
Elling Haukebøe
Ann Pauline Eliassen
Karianne Ervik

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

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

Finnmark

Torbjørn Mikalsen
Yngve B. Harila

thmikals@online.no
yngve@ybh.no

90 62 41 88
91 74 78 98

Telemark

Aust-Agder Robert Birkeland
Benn Olaf Tvedt

jov@vermelidtransport.no

Kollegahjelpen alarmtelefon: 415 44 400

Psykologvakten

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

Ulykker i utlandet
Ved ulykker i utlandet fungerer Sjømannskirken som NLFs
kollegahjelp.

Ring (+47) 95 11 91 81

Grønt nummer: 22 96 50 07

BLI MEDLEM DU OGSÅ!

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

Bedriftens navn:

Org. nr.:

Adresse:
Telefon:

Navn

Mobil:

Postnr.:

Poststed:

Telefaks:

E-post:

Eier/daglig leder:

Fødselsdato:

Type transport:

Antall lastebiler:

Antall varebiler under 3,5 tonn:

Sted:

Dato:

Underskrift:

VERVET AV
Navn:

Medlemsnr.:

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