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- DEN NYE VOLVO FH 500 MED I-Shift Dual Clutch gir oss store driftsfordeler, daglig leder Bjørn Tore
Pleym gir Volvo FH de beste attester.
- Ikke bare er det den desidert beste bilen jeg noen gang har kjørt, men dieselforbruket er rett og slett
utrolig bra. Med den nye I-shift-girkassa, er denne trekkvognen en fryd å kjøre. Det kan nevnes at etter
knappe 6 måneder, har den nye bilen allerede passert 100 000 kilometer, uten et eneste problem.

vi velger volvo
Pleyms Transport AS, Vadsø

Pleyms Transport AS har lenge vært aktive med å bygge opp en bil og hengerpark
som er tilpasset moduler på 25,25. I dag har de kommet lengre enn de aller ﬂeste på
dette området, og driver en god forretning i Finnmark. Med sine 14 biler er de en av
Finnmarks største transportselskaper.
Les hele historen og se video om PLEYMS TRANSPORT på volvotrucks.no
Volvo Trucks. Driving Progress

LEDER
Geir A. Mo

NLF skal ikke gjøre
jobben for bedriftene. Den må
de gjøre selv. Men jobben til NLF
er å sørge for at verktøyene er til
stede i et tilstrekkelig omfang
og av god nok kvalitet. Den
jobben tar NLF på alvor og vi er
stolt når vi ser resultatene
våre bedrifter oppnår!

NLF MEDLEMSKAPET
GIR DEG PENGER I KASSA!
Ofte hører vi at NLF ikke gjør noe, ikke får til noe og at kontingentpengene
kun er en ren kostnad som en godt kunne klare seg uten. Det er gratispassasjerer over alt – og de som kun er opptatt av å maksimere proﬁtt
og skumme ﬂøten greier seg sikkert uten NLF.
Men uten NLF er det ikke så lenge vi har en norsk seriøs transportnæring. Det er vår
påstand, og den står vi ved. Det er kun NLF som kontinuerlig slåss for norske transportørers interesser. I Brussel, hos myndighetene – i regjering og Storting. Listen over små
og store saker NLF er med på å løse opp er lang – og blir lenger hver dag. Og det er
dette næringspolitiske arbeidet som er grunnen til at din bedrift skal være med i NLF. Å
selge billig diesel eller telefonabonnement kan alle gjøre. Å fremme næringens interesser
nasjonalt og internasjonalt er det bare NLF som gjør.
En rask gjennomgang på nettsiden til NLF viser at vi i tillegg har en rekke tilbud til
våre medlemmer: Gratis seminar i HMS i regi av Tre-partsamarbeidet som NLF er en
viktig og aktiv del av. Særdeles nyttig og gunstig kurs i arbeidslivs juss i regi av NLF
Arbeidsgiver, seier til NLF medlem i rettsalen etter hjelp fra NLF-Advokatene. Gode
tilbud på KMV – næringens egen standard for kvalitets- og HMS-systemer der du også
kan ISO sertifisere din bedrift, gratis deltagelse i trafikksikkerhetsprogrammet «På
riktig side», gratis hjemmesider og mye, mye mer. NLF har, i tillegg til et sterkt og viktig
næringspolitisk arbeid, tilbud til din bedrift på omtrent alle mulige områder.
det å ta i bruk NLFs tilbud virker. Det gjør din bedrift bedre – og det bidrar til
Og de
lønnsomhet. Nylig offentliggjorde nettsiden «tungt.no» en statistikk over de 100
bedre løn
lønnsomme transportbedriftene i landet. Hele 66 av disse er tilknyttet NLF! Av
mest løn
disse igje
igjen har omtrent halvparten utvidet medlemskapet sitt og benytter ett eller flere av
NLFs til
tilleggsprodukter. I den generelle medlemsmassen ser vi at omtrent 1 av 10 bedrifter gjør det
d samme. Det er altså en udiskutabel kobling mellom systematisk kvalitetsarbeid og lønnsomhet. Flere av topp 100 bedriftene har også «På riktig side» og de er
medlem av NLF Arbeidsgiver. Dette er gledelig lesing og styrker argumentasjonen om
at det er plass til og behov for en seriøs næringsorganisasjon i Transport-Norge.
NL
NLF skal ikke gjøre jobben for bedriftene. Den må de gjøre selv. Men jobben til
NLF er å sørge for at verktøyene er til stede i et tilstrekkelig omfang og av god nok
NL
kvalitet. Den jobben tar NLF på alvor og vi er stolt når vi ser resultatene våre
kva
bedrifter oppnår! Gratulerer med godt arbeid – og hjelp oss å spre budskapet også
be
til
ti andre bedrifter både i og utenfor NLF.

TRAFIKKSIKKERHET ØVERST PÅ DAGSORDEN!
For NLF står arbeidet for bedre trafikksikkerhet helt øverst på dagsorden. Det
går som en rød tråd gjennom alt vi gjør, enten det handler om veibygging,
konkurransevilkår, kontroller eller HMS arbeid. Alt handler om å komme
trygt frem uten fare for seg selv eller andre. Har vi fokus på det betyr det at vi
har ansatte som ikke stresser, biler og utstyr som er i orden og systemer og
rutiner i bedrifter som bidrar til ryddighet og kvalitet. En god transportbedrift
er en NLF-bedrift med systemene på plass, rutinene i orden og ansatte som
ffølger opp.
En slik bedrift er Helles Thermotransport som på NLFs landsmøte i juni mottok NLFs og Ifs trafikksikkerhetspris for sitt utmerkede arbeid. Hva er det de
fokuserer på? Jo, systemer, rutiner og gode holdninger. Samtidig kritiserer bedriftsfoku
eier To
Tor Arne Helle firkantede kjøre- og hviletidsbestemmelser som etter hans mening
fører til mindre
m
trafikksikkerhet og ikke mer, slik jo meningen er. Større fleksibilitet vil
mindre stress hos sjåførene. Mindre stress fører til bedre sjåfører. Bedre sjåfører
føre til m
ulykker. Dette er hovedinnholdet i budskapets hans. Helle og hans bedrift
fører til færre
f
har bevist
bevis at de vet hva de snakker om. Myndigheter og politikere bør lytte.
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Har du tips
til redaksjonen?
Send oss en e-post:
jhs@lastebil.no

AKTUELT
BARSK: Nå blir tenningsnøkkelen like barske som bilene. Ford lansere en vann- og støvtett tenningsnøkkel som også tåler

bensin, olje, diesel og fall fra store høyder. Innebygget i nøkkelen er også en ladekrets for nøkkelens batteri. (FOTO: Ford)

Smart
containerhenger
Normalt trenger man en velvoksen lastebil
når man skal frakte containere – også de
minste åtte fots containerne. En ny tilhenger fra Helge Kristoffersen gjør imidertid
den store lastebilen overﬂødig når mindre
containere skal fraktes.
Selve hengeren er en varehenger tilpasset tilhengere med ISO-mål og forsterket
for å tåle vekten. I hvert hjørne ﬁnner man
en Laxo-containerlås som holder containeren fast.
Dermed kan man nå frakte midre containere etter en pick-up eller etter en varebil.
Den største hengeren kan transportere
containere opp til tyve fot, og med en lastekapasitet på 2,2 tonn.

SMART: Containerhengeren fra Helge Kristoffersen

gjør at man kan frakte mindre containere etter en
pick-up eller etter en varebil. (FOTO: Produsenten)

Supernøkkel fra Ford
Det er ikke bare yrkesbiler det settes ekstra store krav til. Nå setter også Ford krav til at bilnøkkelen
til sine yrkesbiler skal tåle tøff behandling. De nye standardnøklene til Transit og Transit Custom
tåler derfor å ligge i vann i inntil 30 minutter, de tåler bensin, diesel og andre løsemidler og de tåler
fall fra store høyder ned på betonggulv.
– Våre kunder vil ha en nøkkel som takler utfordringene en kan få på en byggeplass eller når bilene
brukes til levering i byen. Nå blir nøklene like hardføre som bilene, sier markedsdirektør Geir Haugaard
i Ford Motor Norge.
Problemet med tomt batteri er også løst på de nye nøklene. Det interne batteriet i nøkkelen lades
automatisk når du setter nøkkelen i tenningen. Dermed er alltid batteriet i tenningsnøkkelen fulladet
og du slipper batteribytter.

Lover å vektlegge sosial dumping
På et møte i København lovte EUs transportkommisjonær, Violeta Bulc, å fortsette innsatsen
mot sosial dumping og såklalte postboks-selskaper. På møtet kom det også frem at hun i
større grad vil jobbe for et likt regelverk i hele EU og at hun ikke støtter nasjonale løsninger
på problemene. DTL, Danske Vognmænd, uttale i etterkant at de var positive til Bulcs linje,
men at man trenger handling nå. De understreket at man har dårlig tid om man skal beholde
en nasjonal transportindustri i fremtiden.

Ny salgssjef hos DAF
DAF har ansatt Lars Klogborg som ny salgssjef for Skandinavia og
Finland. Ifølge en pressemelding fra DAF understreker ansettelsen
hvor viktig Skandinavia og Finland er og at man samtidig vil satse
hardt på å øke salget her.
I dag har DAF en markedsandel i Europa på 15,7 prosent. Målet
er å øke den til 20 prosent, noe Klogborg skal bidra til.
Hittil i år er salget av DAF i Norge begredelig. Ifølge Opplysingsrådet for Vegtraﬁkken (OFV) er det så lagt solgt 56 nye DAF i
Norge. Det gir merket et markedsandel blant lastebilene på bare
1,4 prosent.
8
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SATSER: DAF satser hardere i

Skandinavia og i Finland gjennom å
ansette Lars Klogborg som ny salgssjef.
(FOTO: DAF)
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H E L S EFO R S I K R I N G

Få dine ansatte
RASKEST MULIG TILBAKE

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

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

I samarbeid med:

Rolig, vi hjelper deg.

AKTUELT
Svensk
politibekymring
NLFs søsterorganisasjon i Sverige, Sveriges
Åkeriföretag, er bekymret for mangel på
politifolk med tungbilkompetanse.
I en pressemelding skriver Åkeriföretaget
at de ser med alvorlig bekymring på manglende satsing på traﬁkkpolitiet i landet.
Beregninger gjort viser at Sverige vil stå helt
uten betjenter med tungbilerfaring allerede
i løpet av syv til ti år dersom man ikke setter
inn drastiske virkemidler.
Ifølge pressemeldingen er bare 187 av
rundt 30 000 i det svenske politiet ansatt i
traﬁkkpolitiet.
– Vi står foran en situasjon der det i realiteten blir lovløse tilstander på veiene fordi
det ikke ﬁnnes nødvendig kompetanse, sier
administrerende direktør i Sveriges Åkeriföretag, Rickard Gegö.
Åkeriföretaget henviser til at antall tyverier innen transportsektoren har økt med 52
prosent i tidsrommet fra 2007 til 2014, og at
bare mellom to og tre prosent oppklares.
– Vi er helt avhengige av å ha politi på
veiene til alle døgnets timer for å motarbeide og stoppe useriøse transportører og kriminelle – og det haster, skriver forbundet.
FORSVINNER: Sveriges Åkeriföretag frykter at

betjenter med kjennskap til tungtransport blir
borte fra veiene om kort tid. (Foto: NLF Arkiv)

KJØRER SELV: Volvo FMX i

aksjon i Bolidens gruve i
Kristineberg. Bilene er
selvkjørende. (FOTO: Volvo)

Selvkjørende Volvo
I løpet av de neste 1,5 årene skal Volvo ha selvkjørende FMX-lastebiler i drift i Bolidens gruve i Kristineberg
i Sverige. Målet er å undersøke hvordan teknolgi kan bidra til sikker og produktiv transport innenfor et
krevende, begrenset miljø.
– Gjennom vårt samarbeid med Boliden går vår utvikling av autonome kjøretøy inn i en ny og spennende
fase. Dette er første gang selvkjørende lastebiler testes i traﬁkk under bakken og resultatene kommer til å
gi verdifull innsikt i vårt arbeid med å omsette tekniske nyvinninger til praktisk nytte for våre kunder, sier
sjefen for Volvo Trucks Claes Nilsson.
Lastebilene som skal brukes i gruven er serieproduserte Volvo FMX utstyrt med radar og laserbaserte
sensorer.
I følge Volvo vil selvkjørende lastebiler bli et viktig tilskudd i for eksempel gruver og på andre kontrollerte
områder. I traﬁkken mener Volvo likevel at sjåføren fortsatt vil være uungåelig.

Mer grønngass i Vestfold
og Telemark
Den Magiske Fabrikken skal øke produksjonen
av biogass med 75 prosent. Enova bidrar med
36,5 millioner kroner til utvidelsen av anlegget
på Rygg i Tønsberg kommune.
Allerede i dag kan anlegget erstattet 6,8 millioner liter diesel årlig, og i tillegg til å forsyne
busser og renovasjonsbiler brukes gassen til
blant annet oppvarming og i ulike industriprosesser.

– Matavfall og husdyrgjødsel kan gi utslipp
av store mengder klimagasser. Å utnytte disse
ressursene til miljøvennlig drivstoff er noe av det
klokeste vi kan gjøre, fordi vi da får utslippskutt
i både avfallsbransjen, landbruket og i transportsektoren samtidig, sier administrerende direktør
i Enova Nils Kristian Nakstad.

KLOKT: Kapasiteten på den Magiske Fabrikken ved Tønsberg skal økes kraftig. Enova mener satsningen er noe av

det klokeste man kan gjøre på veien mot lavutslippssamfunnet. (FOTO: Enova)

10

NLF MAGASINET 2016 • NR 6

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

KAMPANJEPRIS LEASING
KR

15.000,- PR MND

OPPGRADERING TIL T520
KUN KR

500,- PR MND

Alle priser er eks. mva og forutsetter 3 år leie / 100.000 km pr år + 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

FREMTIDEN: Sjåføren vil i fremtiden vil gå fra å være rene sjåfører til å bli logistikkarbeidere hvor de planlegger ruter

SNUTEBIL: Denne bilen fra Freightliner skal brukes som en plattform for å u

og selv legger opp transportoppdragene. Gjennom selvkjørende biler, som Bosch VisionX, skal de løse denne typen
oppgaver mens lastebilen kjører seg selv.

IAA i Hannover:

ELBILENE
KOMMER FOR FULLT

NY: Nissan viste sin nye NV300 varebil på messen. Bilen er
så å si identisk med Opel Vivaro, Fiat Talente og Renault
Traﬁc.

Digitalisering, stadig ﬂere elektriske vare- og distribusjonsbiler
og autonome biler var i søkelyset når 270 000 kvadratmeter med
lastebiler, utstyr og transportløsninger ble vist frem til pressen
på den store messen for nyttekjøretøyer i Hannover.
Tekst og foto: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

- På bare 16 år har omsetningen over
nettet økt med 17-gangeren. Og det skal
øke enda mer. Uten transportnæringen
hadde ikke økningen vært mulig. Det
gjør nyttekjøretøyet viktigere enn noensinne, sa Presidenten for Verband der
Automobilindustrie (VDA) når han
åpnet gigantmessen i Hannover.
I alt 2000 utstillere fra 52 land er
samlet i den drøye uken messen varer.
Totalt 322 verdenspremierer og 101
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europapremierer avdukes på det som er
verdens største messe for nyttekjøretøyer.

Helelektrisk revolusjon
Årets messe, som er den 66. i rekken,
skisserer fire megatrender for transportnæringen, nemlig elektriske vareog distribusjonsbiler, digitalisering,
autonome biler og tilkobling
via skytjenester.

KONSEPT: Iveco hadde messens kanskje aller sprekeste

konseptbil. Trappen opp til førerhuset – som kan forlenges
med en halv meter – kommer automatisk ut når døren åpnes.

MERCEDES
URBAN E-TRUCK

Intelligent
og elektrisk

utvikle selvkjørende teknologi.

ELEKTRISK: Fuso viste en elektrisk nærdistribusjonsbil.

Bilen, med en rekkevidde på drøyt 100 kilometer, settes i
produksjon i 2017 – og den norske importøren, Bertel O.
Steen, jobber med å få et knippe biler hit til landet.

GJENNOMSIKTIG: Hvordan vise frem komponenter? ZF hadde løsningen – de bygde like gjerne en gjennomsiktig lastebil.

TGE: MAN hadde verdenspremiere på TGE. Bilen er utviklet
av Volkswagen.

At elektriske distribusjonsbiler er på fremmarsj beviste Mercedes ettertrykkelig da
de lanserte sin Urban E-Truck. Bilen er helelektrisk og selvfølgelig også tilkoblet
skytjenster. Med en nyttelast på 12,8 tonn,
og en totalvekt på 25 tonn, tilsvarer bilen
en tradisjonell distribusjonsbil som ofte
brukes i bynære strøk.
Selve batteripakken i bilen blir modulær
slik at man selv kan tilpasse batteristørrelsen etter hvilket transportbehov man har.
Bilen som ble vist frem på IAA har et batteri på 212 kW og en rekkevidde på rundt 200
kilometer. Selve driften sørger to navmonterte elmotorer for. De har hver en ytelse på
125 kW og 500 Nm i dreiemoment – men
med utvekslingen har bilen et totalt dreiemoment på 11 000 newtonmeter.
Interiøret er konvensjonelt, og bilen kjører som en vanlig lastebil i klassen. Derimot er instrumentene byttet ut med en digital skjerm som blant annet har et unikt
førerstøttesystem i forhold til å beregne
rekkevidde. Systemet analyserer hele tiden
traﬁkken og traﬁkkbildet og reduserer
ytelsen på bilen om de ser at man har for
høyt forbruk. Det kan også foreslå mellomstasjoner for hurtiglading – og dersom det
er kø ledes man utenom.
Dermed er ikke elektriske lastebiler så
langt unna. Allerede har Mercedes sagt at
de skal ha en elektrisk Sprinter varebil på
veien i 2018 og at en elektrisk buss følger
kort tid etter. Dermed der det også grunn til
å tro at Urban e-Truck heller ikke er så langt
unna.

NORSKE GENER: Arctic Trucks var representerte på

STRØMLINJEFORMET: På en eksklusiv for-

Toyota sin stand med den nye Hilux. En stor del av
Arctic Trucks sin produksjon skjer i Drammen.

håndsvisning dagen før messen åpnet viste
Mercedes frem sin nye elektriske distribusjonsbil.
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Derfor var det heller ikke overraskende da Mercedes lanserte sin fremtidsvisjon med Urban eTruck og også
kunngjorde at de kommer med en helelektrisk varebil som skal være klar for
markedet i 2018. Volkswagens svar
kom med «konseptet» e-Crafter som i
prinsippet er en produksjonsklar Crafter av siste generasjon hvor den tradisjonelle drivlinjen er byttet ut med helelektrisk drift. Allerede neste år er
bilen klar for markedet.

Fortsatt diesel
For langtransport er det likevel fortsatt
diesel som er førende og som også vil
være det i overskuelig fremtid. Med
Euro 6-teknologi er til en stor grad problemene med lokal forurensning løst
ved å mer eller mindre fjerne NOx-utslippene. Det industrien nå jobber med
er å gjøre bilene stadig mer drivstoffgjerrige. Løsningen ligger i å senke
luftmotstanden, bruke teknologi og
oppkoblede skytjenester til å effektivisere transporten og utnytte lastekapasiteten bedre. I tillegg skal drivlinjer og

ELEKTRISK: Ombygging av nyttekjøretøyer til elbiler er en

150 KILOMETER: MAN sin elektriske lastebil heter eTruck

trend. Denne bilen bygges av ABT – som kanskje aller mest
er kjent for trimming av gatebiler fra Volkswagen. Den
elektriske Transporteren har en rekkevidde på 120 kilometer.

og er en videreutvikling av MAN Metropolis som ble vist
på messen i 2012. Bilen er ment som trekkvogn for urban
transport og har en maksimal totalvekt på 18 tonn

motorer effektiviseres, samtidig som
hjulene skal rulle lettere – ikke en stein
skal være usnudd i jakten på å redusere
forbruket.

den må jobbe enda hardere for å finne
en felles kommunikasjonsløsning mellom kjøretøyer.
- Veiene har vi og nyttekjøretøyene
er i ferd med å bli autonome – men en
felles digital infrastruktur har vi ikke.
Derfor er det viktig at vi raskt får på
plass en felles frekvenspolitikk for Europa, slik at bilene kan kommunisere
sammen på tvers av merke og landegrenser, sa han.

- Felles kommunikasjonsløsning
må på plass
Men fremtidens transportløsninger
krever også noe fra myndighetene.
Under åpningen sa EU-kommisær,
Günther Oettinger, at man i fremti-

Volkswagen e-Crafter

SATSER
PÅ STRØM
Volkswagen er ikke noviser hva kommer til elektrisk mobilitet. I noen år har
de kunnet tilby sine personbil kunder
elbilene e-Up og e-Golf – to biler som
spesielt her hjemme nyter en høy grad
av popularitet. Med e-Crafter som skal
settes i serieproduksjon allerede neste år
tar Volkswagen sin know-how om elbiler og integrerer den inn i et større nyttekjøretøy.
Bilen som ble vist har en rekkevidde
på 208 kilometer og batteriene er plassert slik at de ikke tar opp lasterom. Med
en hurtiglader på 40 kilowatt kan batteriene lades til 80 prosent i løpet av 45
minutter. Slike ladepunkter er tilgjengelig på de fleste hurtigladestasjoner for
elbiler i Norge. Derfor har bilen samme
ladeplugg (CCS) som man finner i blant
annet e-Up og i e-golf.
Volkswagen avslører imidlertid at de
– avhengig av kundenes krav – kan øke
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GJENNKJENNBAR: Kjørelys i fronten formet som en C går igjen på alle elbilene fra Volkswagen. Enn så lenge er
e-Crafter en konseptbil, men allerede neste år får de første kundene bilen som har en rekkevidde på drøyt
200 kilometer. (Foto: Jan Harry Svendsen)

LITEN: Volkswagen har i lengre tid kunne tilby en

elektrisk varebil basert på e-Up i blant annet Tyskland.
Denne bilen var utstyrt med kjøleaggregat.
(Foto: Jan Harry Svendsen)

rekkevidden til opp mot 400 kilometer
i fremtiden på bilen.
Elmotoren sitter under panseret og yter
100 kilowatt. Det maksimale dreiemomentet er 290 Nm og bilen har en sperret
toppfart på 80 kilometer i timen. Instrumenteringen har et powermeter som er
velkjent for de som allerede kjører de
elektriske personbilene fra Volkswagen.
I tillegg til e-Crafter viste Volkswagen
også frem de vanlige utgavene av Crafter
på messen – og de hadde en varebilutgave av e-Up som heter e-Loadup.

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

BILBERGING
I FOKUS
Det har vært gjennomført en rekke
møter med bilbergerne i NLF.
Tekst: FRANK LAURITZ JENSEN

Det har rådet noe misnøye blant bergerne,
både med franchisegiverne, avtaler, priser
og med NLFs engasjement. Mange av
bergerne sliter økonomisk og ser mørkt på
fremtiden, med hensyn til reinvesteringer
og fremtidig inntjening.
NLFs bergingsgruppe har fått ny fagleder, Frank Lauritz Jensen, og nye medlemmer i ressursgruppa. Arbeidet har
startet og ressursgruppa har utpekt enkelte satsningsområder. Det vil bli enkelte
utskiftninger i ressursgruppa, med bakgrunn i helsesituasjonen til enkelte gruppemedlemmer.
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Kompetanseoppbygging

Franchiseselskapene

Det er av avgjørende betydning at bergerne som er tilsluttet NLF har høy kompetanse innenfor berging, inkludert trafikksikkerhet, førstehjelp og matsikkerhet.
Dette tror vi vil være avgjørende for at
NLF-bergere i fremtiden blir foretrukket
av lastebileiere og forsikringsselskap.
Etter en rundspørring blant våre medlemmer viser det seg at de fleste har gjennomført kurset «arbeid på og langs vei» og
mange har «førstehjelpskurs». Likevel
anses behovet for ytterlig skolering innenfor feltet som nødvendig. NLF vil legge
opp til ulike kurstilbud, både innenfor
økonomi, matsikkerhet og generelle bergingskurs.
Deretter vil jobben bestå i å videreformidle dette kompetanseløftet til oppdragsgiverne.

De fleste av våre medlemmer innen berging har avtale med en av de store franchisegiverne, enten Viking eller Falck. Enkelte av disse er misfornøyd med avtalen,
prisene, etc. Dette er avtaler som er inngått mellom to parter, og NLF har ingen
mulighet til å ta del i slike avtaler. Vi i
NLF kan bare sørge for at våre medlemmer innehar tilstrekkelig kompetanse til
å vurdere fremtidige avtaler.

Etableringskrav
Det har de siste årene vært flere utenlandske
bergingsfirma som har utført berginger av
kjøretøy i Norge. Dette er en konkurransesituasjon som vi må ta på alvor. De formelle kravene for å drive berging i Norge må
innskjerpes. NLF vil være en pådriver for å
hindre useriøse aktører i denne bransjen.
Det er åpenbart at internasjonal konkurranse vil bli skjerpet også innenfor dette feltet,
men da må vi sørge for at disse aktørene har
godkjenning til å utføre jobben.

Debriefing
Etter alvorlige ulykker hvor nødetatene
er involvert, blir personell fra de samme
etatene «debriefet» i etterkant. Faggruppa arbeider for å skape en automatikk i
at bergerne som var innblandet i samme
hendelse får mulighet til å delta i dette
forumet. Det er ikke tvil om at mange
av våre bergere har opplevd hendelser
som kan være vanskelig å glemme, uten
at det tilbys noen form for samtale i etterkant.

Kollegahjelpen
Under siste møte i kollegahjelpen ble det
fokusert på at de lokale «kollegahjelperne»
skulle informere bergerne i sitt distrikt
om sin rolle. Her vil det være muligheter
både for de/den forulykkede og for bergerne til å få snakket om de hendelsene
som de har vært med på.

Viktige oppdrag krever riktige dekk.
Vi har utvalget.
-LÔTGTFWNKVVOGTGPPHQNMƃGUVOGTMGTFWHQTVHQTUMLGNNQOFWJCTFGMMUMTGFFGTU[FFHQTCMMWTCVFKPG
DGJQX(QTFGNGPOGFÁXÂTG0.(MWPFGJQU&GMMOCPPGTCVFWMCPXGNIGKGVDTGFVWVXCNIMXCNKVGVU
FGMMQIHÁCMMWTCVFGTÁFGPGFWVTGPIGT-QPVCMVFKPNQMCNG&GMMOCPPHQTJCPFNGTUÁUÔTIGTXKHQTCV
FWJCTQRVKOCNVWVUV[TUQOVÁNGTGPNCPIFCIRÁXGKGP

PRISEKSEMPLER:

Priser er eks. mva og miljøavg.
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Nyhet!

RIKTIGE
DEKK ER
VIKTIG

U NLF-SPESIALIST PÅ ALLE AVDELINGER
U STØRRE RABATTER, LAVERE PRODUKT-PRISER

KONTAKT DIN LOKALE NLF-SPESIALIST:

inkl

mva 23 69 92 45. Oslo Furuset: Joar Persen, 23 06 81 10.
Sarpsborg: Kristian Ørstad, 69 10 22 90 . Moss: Arild Åsen, 69 20 66 30. Ski: Ketil Hansen,
Bærum: Ole Vigdal,23 69 92 15. Drammen: Glenn Opsahl, 32 24 29 40. Skjetten: Trond Halvorsen, 64 83 11 80. Hamar: Per Kristian Lier, 62 55 39 20.
Gjøvik: Jahn Olav Bråten, 61 17 27 66. Rudshøgda: Rune Saugstad, 62 34 40 01. Lillehammer: Jonny Iversen, 61 25 08 06. Otta: Synnove Tofte,
23 69 92 10. Borgeskogen: Tor Andre Nygård, 23 69 92 25. Skien: Steinar Goberg Olsen, 35 59 56 00. Arendal Stoa: Kjell Vidar Høilund, 37 02 24 90.
Kristiansand: Jan Inge Høilund, 38 14 83 00. Mandal: Jan Heddeland, 23 69 92 05. Stavanger:$UQŵQQ%MHUNHVWUDQGHaugesund: Rolf
Arne Olsen, 93 40 71 10. Bergen Trucksenter: Morten Bauge, 23 06 81 55. Førde: Dag Ove Kusslid, 57 83 72 60. Ålesund: Øystein Årsheim, 70 17 24 30.
Molde: Kjell Inge Julseth, 71 20 60 00. Kristiansund: Rolf Strandenæs, 23 69 92 35.Oppdal: Svein Bjørnar Riise, 72 42 16 22. Trondheim: John-Tore
Dreier, 23 06 81 80. Namsos: Rune Strand, 23 06 81 70. Brekstad: Geir Finseth, 90 57 84 37. Steinkjer: Øyvind Solheim, 47 91 59 13. Åfjord: Pål
Johan Larsen, 95 25 05 85. Stjørdal: Sverre Myrvold, 48 08 24 03. Frøya: Kristian Karlsen, 95 76 87 59. Storslett: Andrè Karlsen, 91 67 45 68. Surnadal:
Halvor Drøpping, 92 84 48 22. Fagernes: Bob van Dam, 91 11 11 25. Gol:5RJHU6NRUSHQMosjøen:)UDQN$YGHPMo i Rana:
Frode Øien, 75 19 89 50. Bodø: Frode Mellingen, 75 54 83 00. Harstad: Jim Evensen, 77 00 09 70. Tromsø: Bjørn Bergli, 77 60 79 99. Setermoen:
Sigmund Punnerud, 23 06 81 60. Alta: 78 44 22 70.

SLÅR RING RUNDT

SJÅFØREN
Året er 1994. Telefonen til daværende NLF-direktør Gunnar Apeland
ringer. På den andre enden sitter Geir, som forteller: «Det er en lastebilsjåfør som har drept moren min. Og jeg synes så synd på ham.»

NLF

+
415 44 400

Tekst: STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

Denne telefonsamtalen ble starten på det
som etter hvert skulle bli Kollegahjelpen.
Geirs mor var gammel og kunne ikke gjøre rede for seg. Hun hadde vandret ut i
trafikken og havnet i blindsonen på en
lastebil. Det var ingenting sjåføren kunne
ha gjort for å unngå tragedien. Og det forsto Geir. Likevel fantes det ikke noe apparat for å ta hånd om den stakkars mannen,
som nå måtte leve med å ha tatt livet av et
menneske.

Finnes i alle fylker – og i utlandet
I dag, 22 år senere, har Kollegahjelpen
ikke bare blitt godt etablert, men også utviklet til et landsdekkende tilbud for alle
transportarbeidere som opplever traumatiske hendelser i trafikken. Mer enn 60
NLF-medlemmer har valgt å delta i den
frivillige ordningen hvor de kurses og trenes til å bli Kollegahjelpere. Tilbudet er
også tilgjengelig for norske sjåfører i utlandet gjennom Sjømannskirken.
Mange som velger å bli Kollegahjelpere
har selv opplevd ulykker bak rattet på en
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lastebil. På den måten har de gjort seg opp
erfaringer om støtteapparatet i ettertiden.
Noen har fått god oppfølging av en Kollegahjelper og ønsker selv å delta i programmet fordi de ser at det nytter. Mens andre
enten har fått feil hjelp av utrent personell,
eller ingen hjelp i det hele tatt, og ønsker å
delta i Kollegahjelpen for å øke tilbudet av
kompetente, trente støttespillere.

Alle trenger noen som stiller opp
NLFs forbundsleder Tore Velten har vært
Kollegahjelper i mange år. I sitt distrikt på
Hedmark har det vært mange stygge
møteulykker mellom lastebiler og personbiler opp gjennom årene. Flere av disse har
Tore sett med egne øyne og hjulpet sjåførene som har vært innblandet.
– Vi finner alle vår egen måte å jobbe på.
Alle mennesker er forskjellige, og de vi
møter på i felten reagerer også veldig forskjellig på traumatiske hendelser. Jeg prater minst mulig og lar sjåføren snakke hvis
han føler for det. Ellers gjelder det å berolige og forklare hvordan de praktiske tin-

gene foregår, som obligatorisk blodprøvetaking og lignende. Noen ganger kan det
være så enkelt som å bare passe på at han
eller hun får i seg mat og drikke. Bare det
å ha noen som er der for deg, er en trygghet som letter trykket betraktelig i en vanskelig situasjon, sier forbundslederen.

Tragedier og tøffe inntrykk
Velten rykker fortsatt ut når telefonen ringer, til tross for å være fullt engasjert både
som forbundsleder og bedriftseier. Samtidig er han dypt engasjert i utviklingen av
Kollegahjelpen og bidrar med sine erfaringer ved opplæring av nye frivillige. For det
trengs: Et oppdrag som Kollegahjelper kan
fort bli en sterk mental påkjenning.
En hendelse han husker spesielt godt, er
en kollisjon på E6 for ti år siden. En stasjonsvogn med en familie på fire kom over
i feil felt og traff fronten på et vogntog.
Samtlige i personbilen, to barn og to voksne, omkom momentant.
– Det var noe av det tøffeste
jeg har vært med på. Men vi

I tillegg fikk han blitt med ut på åstedet
og kunne med stor sikkerhet fortelle retten
at dette sannsynligvis var en blindsoneulykke, og ikke uaktsomhet fra førerens
side. Sjåføren fikk beholde førerretten og
derfor også levebrødet. Velten har fortsatt
løpende kontakt med den polske sjåføren,
som lenge slet psykisk men som i dag kan
melde at han har det bra.

deltakerne fra stolene. Her er det ingen
som henger med hodet eller sjekker tekstmeldinger. Alle følger nøye med som om
det er livsviktig kunnskap som blir formidlet. Og det er det jo i alle høyeste grad.

– Redningspersonell må vite om oss

fikk sjåføren tilbake i setet i løpet av kort
tid, og i dag er han i full jobb. Det tror jeg
ikke hadde gått an om han ikke hadde fått
hjelp, forteller Velten.

Reddet levebrødet til polsk sjåfør
Tilbudet gjelder heller ikke bare sjåfører
tilknyttet NLF-bedrifter. Kollegahjelperne rykker ut for alle, både norske og utenlandske. Et eksempel er en polsk sjåfør
som ble innblandet i en ulykke under folkefesten SolørMart’n på Flisa, hvor en
beruset person kom under lastebilen i et
gangfelt. Sjåføren innrømte skyld på stedet
og ble tatt inn til avhør. Mannen hadde
fire Euro i lomma og bare et lite skift med
klær. Lastebilen ble beslaglagt og sjåføren
måtte innfinne seg med å bli i Norge i lang
tid. Verken det polske transportfirmaet
eller den norske speditøren ønsket å stille
opp for mannen og utsiktene var svært
dårlige. Da ble Kollegahjelpen koblet inn.
Tore Velten stilte opp for å gjøre tiden så
smertefri som m
mulig.

Til tross for den økende etterspørselen er
det ikke antallet Kollegahjelpere som er
utfordringen i dag.
– Det er mer enn nok av oss, og alle
ønsker å stille opp. Men dessverre er ikke
politi- og ambulansepersonell tilstrekkelig
klar over hva Kollegahjelpen er, forteller
Guttorm Tysnes, regionsjef i NLF Oppland
& Hedmark og leder for Kollegahjelpen.
– Vi ser altfor ofte at vi ganske enkelt
aldri blir varslet, og derfor ikke kommer
på banen tidlig nok. Det er utrolig viktig
å være på pletten så fort som mulig etter at
ulykken har inntruffet. De første minuttene og timene er veldig avgjørende for hvordan ettertiden vil utarte seg rent psykisk,
opplyser Tysnes.

Deler tanker og erfaringer
På Gardermoen samles Kollegahjelpere fra
hele landet for å skaffe seg ny kunnskap,
faglig input og for å drøfte rutiner i krisesituasjoner. Men kanskje aller viktigst: for
å dele erfaringer. Mange som sitter i møterommet på Thon Oslo Airport har sett
ting som ingen ønsker å se. De aller fleste
har også opplevd å være på begge sider i
situasjonen; som sjåfør i en ulykke og som
kollegahjelper for andre.
Historiene som deles gjør sterkt inntrykk. Det snakkes om dramatiske dødsfall, om tragedier, om håpløshet og ettervirkninger. Samtidig er det en glød i
rommet, en stemning som nærmest løfter

MED FRA STARTEN: Tidligere NLF-direktør Gunnar Apeland
var med på å starte Kollegahjelpen i 1994. (Foto: Stein Inge
Stølen)

TAR ETTER NORGE: Maria Vigren i TYA (Transportfackens
Yrkes- och Arbetsmiljönämnd) legger ikke skjul på at den
svenske Kollegahjälpen er en blåkopi av NLFs tilbud.
(Foto: Stein Inge Stølen)

GAMLE HELTER: Tove og Johan Espeseth har gjort en
formidabel innsats som kollegahjelpere. Nå er tiden inne
for å sende stafettpinnen videre. Her hedres paret av
NLF-direktør Geir A. Mo og leder for Kollegahjelpen
Guttorm Tysnes.
y
(Foto: Stein Inge
g Stølen)
ILDSJELER: Disse
menneskene stiller
opp for deg når du
trenger det som
mest. (Foto: Stein
Inge Stølen)
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STORE KONSEKVENSER: Å chiptrimme en lastebil
eller å gjøre endringer i bilenes AdBlue anlegg kan
få svært store og alvorlige økonomiske konsekvenser for bileieren. (Foto: Jan Harry Svendsen)

FARLIG EFFEKTLEK
For noen hundrelapper kan
du få nye krefter og lure
AdBlue-anlegget i lastebilen
din. Men konsekvensene kan
bli alvorlige.
Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no
ENKELT: En boks som brukes til å manipulere SCR-anleg-

– Ved å manipulere SCR-anlegget, slik at
man kan kjøre med tom AdBlue-tank,
ødelegger man ikke bare for miljøet –
man risikerer også å måtte betale enorme
summer for å sette bilen i stand igjen.
Samtidig forringer man verdien på bilen,
sier Karstein Ahlin hos Volvo Norge.

Kostbart å rette opp
– Vi har sett tilfeller der denne typen av
manipulasjon er gjort og vi vet om biler
som har fått omfattende skader etter denne typen av manipulasjon, sier Ahlin.
Og man trenger ikke å kunne mye om
søk på internett før man finner selgere av
denne typen av utstyr. Det er både billig,
enkelt å montere og for mange også fristende.
20
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get montert i en lastebil. Utstyret er svært lett å få tak i.
(Foto: Volvo)

– Man må være klar over at garantiene
ryker om man manipulerer bilen på denne måten. Samtidig medgir vi at det kan
være vanskelig å finne ut av om en bil er
manipulert. Spesielt dersom det er gjort
endringer eller om det er lastet opp på
styreenhetens EEPROM.

Kan føre til store skader
– Dersom du chiptrimmer motoren risikerer du skader i hele drivlinjen. Du kan få
ras i girkasser, differensialer og selvsagt i
drivaksler og i selve motoren. Konsekvensene kan være svært alvorlige. Det samme
gjelder dersom man tukler med
AdBlue-anlegget og installerer utstyr som

lurer bilen til å tro at den har AdBlue
i tankene. I verste fall kan man skade
anlegget, sier Ahlin.
Han får støtte fra teknisk direktør Jan
Steinar Jensen i Norsk Scania.
– Denne typen av inngrep er alvorlige
brudd på garantibestemmelsene. Gjør man
dette mister man både garantien og eventuelle serviceavtaler. Vi sier opp denne
typen av avtaler umiddelbart dersom vi
oppdager fusk, sier han.

Forandrer godkjennelsen
– Mn må også være klar over at ved å gjøre denne typen av modifiseringer så forandrer man samtidig godkjennelsen av bilen.
I enkelte tilfeller kan man altså risikere å
kjøre rundt i et kjøretøy som ikke er godkjent, forteller Ahlin.
Men helt maktesløse er ikke produsentene.
– Feilkoder lagres i bilen dersom man
manipulerer den på noen som helst måte
– og de blir liggende i 400 dager før de
slettes, sier Ahlin.
Det samme gjelder hos Scania.
– Disse feilkodene logges og kan så lett
leses ut via OBD2, eller diagnoseporten,
ved service, avslutter Jensen.

STATENS VEGVESEN:

Vanskelig å oppdage på utekontroll – Helt utrolig
I første halvår i år avdekket Statens vegvesen 25

modiﬁserte lastebiler på utekontroll. Troligvis er
mørketallene høye.
– Dette er vanskelig å oppdage, og det kommer
veldig an på hvordan trimmingen er utført. Vi kan
sjekke utslippsverdiene på kontroll, for vi vet at
trimming og tukling med SCR-anlegget fører til at
utslippene øker, sier Tron Ersvik som er ansvarlig
for utekontroll hos Statens vegvesen.
– Samtidig kan vi høre at motoren går annerledes på biler som er trimmet, og vi ser også etter

synlig ombygging. Hovedformålet er likevel å kontrollere forhold som går direkte på traﬁkksikkerhet, sier Ersvik.
Han setter sin lit til de nye kontrollrutinene som
innføres i løpet av kort tid.
– Her får vi større muligheter for å kontrollere
om bilen er trimmet og vi får utstyr som kan lese
av diagnosesystemet i bilen. Når disse rutinene
innføres står vi også mye sterkere til å avdekke
chiptrimming og fusking med SCR-anlegget i
bilene, ifølge Ersvik.

If: – Betaler ikke
– Vi har eksempler på aksler som har røket
etter chiptrimming og modiﬁsering. Det er ikke
noen tvil om at denne formen for trimming øker
slitasjen på drivverk og på drivlinje. Det er rett
og slett ikke dimensjonert for økt effekt, sier
leder for produkt og pris i Norge innen Transport
og Marine i IF, Kjell Havre Iversen.

Han er klar på hva IF gjør om de får en henvendelse og det viser seg at bilen er trimmet.
– Vi avstår å utbetale oppgjør på motor og
maskinskader dersom det viser seg at disse er en
følge av chiptrimming, sier han.

Administrerende direktør i NLF, Geir A.
Mo, er svært kritisk
til chiptrimming og til
modiﬁkasjon av anleggene som styrer
SCR-anleggene i nyere lastebiler.
– Dette er å sage over den greina en selv
sitter på. Å manipulere med fabrikkinnstillingene og utstyret i en moderne lastebil for
å spare noen kroner i AdBlue er direkte
tankeløst og jeg tviler egentlig på om oppegående lastebileiere i det hele tatt tenker
tanken, sier Mo.
Han mener denne formen for tukling er
uforståelig.
– Vi ser fra tid til annen dessverre at
både dette og andre hendelser skjer fordi
noen tror de er smartere enn andre. For meg
er det uforståelig dersom norske lastebileiere, er som er helt avhengige av å levere
kvalitet, holder på med slikt. Jeg håper i det
lengste at det ikke skjer.

Et knippe av
våre produkter
– best i lengden!
Vi har et landsdekkende
forhandler-/servicenettverk

www.palfinger.no
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STILLER
SPØRSMÅL
VED TILSYNSGRUNNLAG
– Vi har hatt et positivt møte med Statens vegvesen, etter at de
har kritisert oss for hvordan to av våre utdanningskurs har vært
gjennomført.
Tekst: STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no og JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

Det sier daglig leder i Transportkompetanse, Svein Ove Vetrhus. Han ser at man
nå er enige om et felles mål og at det jobbes med en redegjørelse fra både Statens
vegvesen og Transportkompetanse.

Landets største på YSK-kurs
– Transportkompetanse er landets største
leverandør av YSK-kurs og gjør alt vi kan
for å følge lover og regler. De siste to årene
har vi avholdt over 300 kurs på 46 forskjellige steder med mer enn 5500 deltagere. Vi
ser at det har forekommet noen feil, og det
er svært beklagelig, sier Vetrhus.
På et etterutdanningskurs i regi av
Transportkompetanse på Haukås i Bergen
dukket Vegvesenets kontrollører opp på et
uanmeldt tilsyn. De brøt inn i kurset og
gjorde deltakerne klar over at det ikke ville bli godkjent.

Lastesikringsøvelser med og uten
lastebil
Årsaken var at lastebilen som skulle benyttes i sammenheng med den praktiske
opplæringen ikke var på plass.
– Vi startet med den delen av opplæringen som krevde det utstyret vi hadde og
ville fortsette med resten når utstyret var
på plass. Den praktiske delen deles i flere
områder der den delen vi startet med ikke
22
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krever at det er en lastebil til stede. Alt
annet av utstyr var på plass, dermed blir
det feil å hevde at det ikke var utstyr til
stede, sier Svein Ove Vetrhus.
Han mener tilsynsmennene utviste lite
skjønn i dette tilfellet.
– Forskriften er klar: det skal være tilegnelig utstyr til stede og for vår del var
utstyret vi trengte for å starte opp tilstede
og lastebilen kom 15 minutter etter at
øvelsene ble startet men ca 1 time før det
var behov for lastebilen. Ergo så var alt
utstyret tilgjengelig når det trengtes. Men
alt utstyret var ikke til stede når kurset
startet, sier Vetrhus.

Ingen forskjellsbehandling
Rune Granum, fagleder i Vegvesenets
tilsynsseksjon, bekrefter at de vil ta et
møte med Transportkompetanse, men
avviser at selskapet har blitt urettferdig
behandlet.
– De har påkalt seg vår oppmerksomhet ved å ikke ha ting på stell. Dette er
andre gangen vi ser at det mangler relevant utstyr under praktisk kursing av yrkessjåfører i regi av Transportkompetanse, sier Granum. Han mener hele den
praktiske opplæringen skulle ha vært
utsatt til lastebilen var på plass.
– Våre kontrollører observerte at det ble

UTEN LASTEBIL: Deler av den praktiske lastesikrings-

undervisningen ble foretatt uten lastebil til stede. Det likte
Vegvesenets kontrollører dårlig. (Foto: Statens vegvesen)

iverksatt praktiske øvelser med lastesikring uten at det var en lastebil på plass til
å gjøre øvelsene på. Derfor valgte vi å
gripe inn. Dette er standard prosedyre og
vi kommer til å fortsette med uanmeldte
tilsyn helt til vi ser at reglene følges,
legger Granum til.

Ser et forbedringspotensiale
Dette er ikke første gang Transportkompetanse har kommet under Vegvesenets
lupe. I juni avdekket kontrollører mangler
ved et etterutdanningskurs i Tana.
Svein Ove Vetrhus i Transportkompetanse er åpen på at det finnes forbedringspunkter i kurstilbudet og utelukker ikke
at det kan skje feil fra tid til annen.

ETTERSPØR FLEKSIBILITET: Daglig leder i

Transportkompetanse, Svein Ove
Vetrhus, synes det er merkelig at ikke
Vegvesenets kontrollører utviste mer
ﬂeksibilitet. (Foto: NLF Arkiv)

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

Velkommen!
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– FÆRRE HØYDEMETE
Statens vegvesen har lagt frem
sine valg av trasé mellom øst og
vest – og Rv 52 i tillegg til E134
er de beste alternativene. NLF
er fornøyd med valget.
Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

– Vegvesenets råd om å velge Rv 52 over
Hemsedal som øst-vest forbindelse på
nordsiden av Hardangervidda er helt i
tråd med anbefalingene fra transport-

BORLAUGSSVINGENE: Opp til Hemsedalsfjellet

er godt kjent for de som benytter seg av riksveg 52.
(Foto: Stein Inge Stølen)

24
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næringen. Samtidig mener vi at valget om
å velge ny trase over Rauland for strekningen Gvammen – Vågsild på E134
bygger på en solid faglig vurdering, ifølge
NLFs regionsjef for Buskerud og Vestfold
Olav Vefald.

Miljøgevinst
Han er imidlertid bekymret for omkamper.
– Det er viktig at politikerne nå følger
opp den klare anbefalingen som er gitt av
Statens vegvesen. Omkamper og forsinkelser er det man nå minst av alt trenger,
sier Vefald.

Han mener de nye valgene av ruter
mellom øst og vest er viktige – ikke minst
sett ut i fra et miljøsynspunkt.
– Med en redusert kjøretid på mer enn
50 minutter, færre høydemeter og bedre
vei øker sikkerheten og man får en betydelig miljøfordel gjennom lavere forbruk
av drivstoff, sier han.
Ifølge Vefald er det beregnet at et vogntog på den nye traseen på E134 kan spare
så mye som mellom 1500 og 2000 kroner
per tur.

– Bør føre til kraftig oppgradering
Utredningen fra Statens vegvesen kon-

R GIR MILJØGEVINST
kluderer krystallklart med at Rv 52 og
E134 vil være den beste løsningen for å
sikre god samferdsel mellom øst og vest i
fremtiden. De mener veivalget vil gi effektive og samfunnssikre hovedvegsforbindelser i et geografisk større område
enn det Rv 7 kan dekke.
– Vi legger til grunn at satsingen på
E134 også vil måtte kombineres med en
kraftig oppgradering og vedlikehold av
riksvegene mellom gammel og ny trasé
gjennom øvre Telemark, sier Vefald.

Bestemmes til våren
– Vi har nå fått et faglig innspill. Rappor-

MÅ FØLGES OPP: - Vi er

fornøyde med Statens
vegvesens konklusjoner. Nå er
det imidlertid viktig at
politikerne følger opp slik at vi
slipper ytterligere forsinkelser,
sier fylkesleder i NLF Olav
Vefald. (Foto: Stig Odenrud)

ten skal nå på lokal høring og gjennomgå
en ekstern kvalitetssikring. Når dette er
klart vil vi gjøre en politisk beslutning som
vi kommer tilbake til i Nasjonal transportplan som legges frem til våren, sier Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP).

– En samlet vurdering av trafikksikkerhet, høydeforhold, vinterforhold og
ikke minst hvilke industri- og næringsområder som betjenes tilsier at Hemsedal vil være det alternativet transportnæringen er best tjent med på lang sikt. Vi
ser nå for oss konturene av et helhetlig
og moderne transportnett mellom øst og
vest – med Rv 52 som ruta nord for Hardangervidda, E134 over Haukeli sør for
vidda og med en ferdig bygget E16 for
trafikken lengre nord i Sør-Norge, avslutter Vefald.
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TRANSPORT
I 50 ÅR

HJØRNESTEINEN I

SKAIDI
Følger du E6 nordover fra Alta
mot Nordkapp, kommer du etter
hvert til et vegkryss og tettstedet Skaidi. Dette er et lokalsamfunn som går rundt mer eller
mindre takket være én mann:
lastebileier Jan Petter
Holmgren.
26
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Tekst: STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

– I begynnelsen ble bedriften dømt til å
feile. Alle trodde det var umulig å drive
transport her, på et så lite sted. Men etter
hvert har vi fått stadig mer å gjøre. Alle
trenger jo transporttjenester, forteller
Jan-Petter Holmgren, daglig leder i
Holmgrens Transport.
Han sitter godt plantet i kontorstolen
med et tankefullt blikk festet et sted på

veggen. Som lastebileiere flest er han beskjeden og liker ikke å fremheve seg selv.
Han blir tydelig ukomfortabel når jeg
spør hvor viktig Holmgrens Transport er
for Skaidi.
– Nei... Det er vanskelig å si, det...
Jeg spør heller hvilke oppdrag og tjenester han utfører. Listen er ikke akkurat
kort.
I tillegg til bilberging, drift av en transportterminal med omlasting av lastebiler
og trailere, innsamling av vrak og brøy-

SENTRAL SKIKKELSE: Jan Petter Holmgren (73)
har drevet transportbedrift på Skaidi i over 50 år.
I dag sørger virksomheten for både snømåking,
skolekjøring og bilberging i området, i tillegg til
å drifte en transportterminal. (Foto: Stein Inge
Stølen)

ting med hjullaster på faste hytteparkeringer, kjører Jan Petter også skoletransport i Skaidi. Han har med andre ord en
finger med i omtrent alt som skjer i kommunen.

Roses av kommunen
Når ikke lastebileieren ønsker å framheve
seg selv, ringer vi heller noen som gjerne
skryter av Holmgrens Transport. Rådmann Gunnar Lillebo i Kvalsund kommune har bare positive ting å si om Jan Petter:

ROSER: Rådmann

Gunnar Lillebo er
svært takknemlig
for Holmgrens
engasjement i
lokalsamfunnet.
(Foto: Kvalsund
kommune)

– Han har et utrolig sterkt engasjement
og er veldig opptatt av lokalsamfunnets
vel og ve. Det er svært sjelden en ser private næringsdrivende som bryr seg slik
Holmgrens Transport gjør, forteller rådmannen.
Han legger til at bedriften er Kvalsunds
største private aktør, med et betydelig
nedslagsfelt i kommunen. Skaidi er bare
ett av utallige tettsteder i Norge som er helt
avhengig av ildsjeler i næringslivet for å holde hjulene i gang.
NLF MAGASINET 2016 • NR 6
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– Uten personer som Jan Petter ville
vi hatt et mye tammere samfunn, sier
Lillebo.

Etablerte NLF Finnmark
for 50 år siden
Bedriften har røtter helt tilbake til begynnelsen av sekstitallet, da Jan Petter begynte å kjøre for faren. Etter noen år bak rattet på seniors lastebil, bestemte han seg for
å satse selv.
– Den 29. juni 1965 begynte jeg å kjøre
for Vegvesenet. Jeg holdt på med brøyting,
vedlikehold og anleggsdrift med en Volvo
485. Den hadde både firehjulstrekk og
servostyring. Det var ikke hverdags på den
tiden! Likevel var det hardt arbeid, med
manuell lossing og tunge løft, mimrer
han.
Etter hvert skulle Jan Petter også bli en
sentral skikkelse i NLF, og en av pådriverne for opprettelsen av NLF Finnmark. Det begynte for nøyaktig 50 år
siden, sommeren 1966, med forhandling
om priser med Statens vegvesen ved utbygging av veg i området.
– Det første møtet ble avholdt på Repparfjord Turisthotell, som i dag er nedlagt.
Da var vi omtrent 20 stykker. I dag er det
over hundre, forteller lastebileieren. Han
viser frem et postkort med luftfoto fra
Skaidi samme år. Holmgrens lastebil er
synlig på bildet, som også avslører at det
ikke har skjedd de voldsomme forandringene i bygda på 50 år.
I dag er NLF-pioneren 73 år gammel
og har overlatt den daglige driften til sønnen Stian, som også får hjelp med regnskapet av søsteren Elin. Men Jan Petter er
ikke klar for å gi seg helt enda. Han sitter
på over et halvt århundre med bransjeerfaringer, og på den tiden har han lært at å
drive transportbedrift i nord krever både
tilpasningsdyktighet og tålmodighet.
– Vi begynte med bilberging i 1968. Da
begynte turisttrafikken å ta seg opp, siden
stadig flere ville ta turen til Nordkapp.
Her oppe er det jo vanskelige vær- og
føreforhold. Det kan by på utfordringer
både for privatbilister og yrkessjåfører, sier
Jan Petter.
Han har også fulgt utviklingen på
lastebilfronten med stor begeistring.
– Dagens biler er lettkjørte, de har praktiske løsninger som bakløftere og helåpning i sideskap. Det har blitt enklere å
være lastebileier, i alle fall sett fra et utstyrsmessig ståsted, forteller han.

Savner engasjement
Samtidig er han bekymret for rekrutteringen til bransjen.
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– Det er allerede manko på sjåfører.
Jeg skulle ønske det var flere nordmenn
som søkte seg til lastebilyrket, og da spesielt jenter. Å hente utenlandske arbeidstakere er ingen god løsning, så lenge
språkkunnskapene ikke er på plass. Dårlig kommunikasjon fører ofte til utfordringer, både ved å finne frem og ved
levering, sier Jan Petter. Han understreker at en transportbedrift aldri blir bedre enn sjåførene, og mener han har vært
svært heldig med arbeidskraften i Holmgrens Transport.
Lastebileieren skulle også ønske at det
var mer samhold mellom bedriftsledere
i transportnæringen. Konkurransen
utenfra bare øker, og det får utslag både
på prisbildet og på trafikksikkerheten.
– Dessverre har utenlandske lastebilsjåfører en annen kjørestil og andre
holdninger enn norske. Vi vet med sikkerhet at det finnes sjåfører som har
kjøpt seg sertifikat og sjåførkort til store
lastebiler, uten å knapt ha sittet i en bil
før. Og vi vet at slike sjåfører har kommet helt opp hit, sier han.
– Det som er positivt, er at de tre
nordnorske fylkene nå jobber mer
sammen. Det tror jeg vil være fruktbart
på lang sikt. Samtidig er det blitt flere og
bedre kontroller, så det kan virke som
om myndighetene nå har våknet litt opp.
Men det er nok fortsatt bare et fåtall som
blir tatt, forteller Jan Petter.

STRATEGISK PLASSERING: Skaidi har bare drøyt 40
innbyggere, men får mye gjennomgangstraﬁkk på
grunn av plasseringen i krysset mellom E6 og
riksvegen til Hammerfest. (Foto: Stein Inge Stølen)

Holdt på å melde seg ut av NLF
Han har klare meninger om hva som vil
skje hvis de norske lastebileierne forsvinner.
– Det vil ikke bli den samme servicen
som det er i dag. Norske lastebileiere er
svært gode til å skape tillit, til å levere
kvalitet. Det hadde vært fint om transportkjøperne satte større pris på dette.
De har blitt flinkere, men det er fortsatt
en lang veg igjen. Det er et like stort ansvar på de som kjøper transporten, som
de som utfører oppdraget. Det skulle
ikke være nødvendig å si, mener han.
Jan Petter er samtidig glad for at lastebileierne nå har fått en sterkere stemme.
– Jeg holdt på å melde meg ut av NLF
for noen år siden, jeg følte ikke at det ble
gjort nok for å sette søkelyset på næringens utfordringer. Men nå er jeg glad jeg
ikke gjorde det. Etter at Geir A. Mo
kom på plass, har det skjedd utrolig mye.
Nå blir vi hørt av myndighetene, sier han
med et smil.

ALLTID PARAT: Lokalene er like beskjedne som lastebileieren. Bygningen

som ikke krever merkeverksted utføres. (Foto: Stein Inge Stølen)

FRAKT: På åttitallet drev Holmgrens Transport også frakt på
kontinentet. Denne driften ble avviklet i 1988. (Foto: Privat)

huser et kontor og servicelokale hvor alt vedlikehold og reparasjoner

SAMME ADRESSE: Dette bildet er tatt i 1966. Her kan
Holmgrens tofargede Volvo 485 skimtes ved den røde
garasjen. Dette var året NLF Finnmark ble opprettet, etter
initiativ fra blant andre Jan Petter Holmgren. (Foto: Privat)

FORTSATT PÅ JOBB: Jan Petter har nå fylt 73 år og har overlatt hoveddriften til sønnen Stian. Men han er ikke klar for å gi
seg enda, og sitter selv bak rattet på skolebussen i Skaidi. (Foto: Stein Inge Stølen)

MANGE OPPDRAG: Gjennom årene har det blitt mange bilbergingsoppdrag. Vær og føre kan være utfordrende hele året.

(Foto: Privat)
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Driftsﬁnansiering fra Nordea Finans:

STORE FORDELER OG
ØKONOMISK GEVINST
For større transportselskaper er fordelene ved driftsﬁnansiering
gjennom et factoringsamarbeid mange. Bedre likviditet, frigjort
kapasitet i økonomiavdelingen og redusert risiko er blant de
mange positive sidene med ordningen.
Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

– Hovedformålet med denne typen
driftsfinansiering er å øke lønnsomheten
og likviditeten i bedriften, sier Pål
Bratlien som er salgssjef hos Nordea.
Han mener flere transportselskaper bør
vurdere denne formen for finansiering.

30

NLF MAGASINET 2016 • NR 6

Tar over fakturaoppfølgingen
– Enkelt forklart fungerer denne finansieringsformen ved at vi tar over ansvaret for fakturahåndteringen. På den
måten frigjøres både kapital og personalressurser i økonomiavdelingen fordi

man slipper å konsentrere seg om fakturaoppfølging – den jobben tar vi,
forklarer Bratlien.
Han sier at kunden får 80 prosent av
fakturaens pålydende idet den oversendes elektronisk til Nordea, og at de
resterende 20 prosentene betales når
fakturaen er betalt i sin helhet.

Øker likviditeten
Og akkurat det har flere fordeler. Én av
dem er økt likviditet og bedre pengestrøm i bedriften – men også en økt
mulighet for inntjening.
– Det er en sannhet at mange betaler
regningene for sent. Mange mindre
bedrifter ser gjennom fingrene med
det, spesielt dersom kundeforholdet ellers er godt. I gjennomsnitt betaler
kundene fem dager etter forfall inn til
Nordea. Dette kan gi en stor likviditetsgevinst da mange kunder betaler
vesentlig senere når bedriften selv følger opp.
I tillegg krever Nordea inn forsinkelsesrente på vegne av bedriften. Dette
kan utgjøre betydelige beløp.

VOKSENDE: – Nordea har over

lang tid vært en av NLFs
hovedsamarbeidspartnere og vi
har lang erfaring i å ﬁnansiere
lastebiler. Med driftsﬁnansiering
tilbyr vi et interessant produkt
som vi ser det er et stadig
økende marked for, sier Jan Egil
Sandstad i Nordea. (Foto: Nordea)

Ikke for alle
– Driftsfinansiering er ikke for alle. Grovt
sett kan vi si at man bør ha en omsetning
på over 10 millioner kroner i året og et
finansieringsbehov på over en million.
Har man en lavere omsetning kan vinningen gå opp i spinningen, sier han.
I tillegg må transporttjenestene være
100 % levert og bedriften må utføre hele
oppdraget selv.
– Driver man med delfakturering kvalifiserer man ikke til denne formen for
driftsfinansiering. Det gjør man heller
ikke om man selger transporttjenester
primært til private.

Store fordeler

STORT POTENSIALE: – Ved at
vi tar over ansvaret for
fakturaoppfølgingen frigjør
vi likviditet og bedrer pengestrømmen for bedriftene.
Hovedmålet med ordningen
er å øke lønnsomheten i
bedriftene, sier Pål Bratlien
i Nordea. (Foto: Nordea)

produkt for de større transportbedriftene. Nettopp fordi potensialet er størst
hos disse. Ifølge et regnestykke utført
av Nordea, hvor man legger til grunn
en fakturaomsetning på 35 millioner
kroner og 1000 fakturaer i året – kan
bedriften øke lønnsomheten med
rundt 150 000 kroner i året.
– Vi ser at flere og flere bedrifter benytter seg av driftsfinansiering, og at
det gir store fordeler – ikke minst gjennom at bedriftene får færre kostnader
knyttet til fakturahåndtering og bedre
tall på bunnlinjen. For transportbedrifter hvor marginene allerede er små,
bør det være viktige fordeler å ta med
seg, sier Bratlien.

Driftsfinansiering er i første rekke et

DETTE ER KRAVENE:
Om bedriften har en fakturaomsetning
på 35 millioner kroner i året og rundt
1000 fakturaer er den årlige lønnsomhetsforbedringen på drøyt 150 000
kroner. I tillegg slipper man å bruke
bedriftens egen økonomiavdeling til
å drive inn fakturaer som ikke betales
i tide.
Men denne formen for driftsﬁnansiering er likevel ikke egnet for alle.
Typiske bedrifter som egner seg godt
er de som driver innen tank- og spesialtransport av ulike slag. Det er et krav
om at transporttjenesten må være
endelig solgt og levert. Bedrifter som
har leverandører som også er kunder
er ikke egnet. Bedriften bør i hovedsak
ha bedriftskunder.
I tillegg må bedriften ha en god
spredning av kunder og inntil 90
dagers betalingsbetingelser. For å få
god lønnsomhet av driftsﬁnansiering
bør bedriften også ha en omsetning på
over 10 millioner kroner i året og et
ﬁnansieringsbehov på over en million.

SPESIALTRANSPORT: - Spesialtransport,
som for eksempel tank, er spesielt godt
egnet for denne typen av ﬁnansiering.
(Foto: Stein Inge Stølen)
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HØRING:

IKKE SKYT

DEN SOM FORURENSER, SKAL BETALE: Det betyr
at den som bestiller et transportoppdrag, må
være forberedt på å betale eventuelle
miljøgebyr, foreslår NLF i sitt høringssvar.

BUDBRINGEREN
Hvem er ansvarlig for miljøutslippet ved et transportoppdrag – er det den som
bestiller oppdraget, eller den
som utfører det?
Tekst og foto: STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

NLF mener at vareeier og transportkjøper
må gjøres solidarisk ansvarlig for innbetaling av alle miljøgebyrer, siden det er de
som faktisk bestiller transporten.
Norges Lastebileier-Forbund (NLF) tar
miljøutfordringene på alvor og arbeider for
at lastebiltransporten skal være miljømessig bærekraftig. Med bakgrunn i offisielle
framskrivninger av befolkningsvekst og
økonomi, kan det med stor grad av sikkerhet forutsies at utfordringene mht. lokal
forurensning i de største byene i Norge
ikke vil bli mindre i de kommende årene.

Den som forurenser skal betale
Levende bysamfunn er avhengig av god
tilgang på varer og tjenester. Logistikken
og transporten må derfor organiseres og
utføres på en effektiv måte, og påvirkningen på luftkvaliteten må begrenses til et
minimum. Tidvis kan forurensingen være
så høy enkelte steder at barn med astma og
bronkitt og voksne med hjerte- eller luftveislidelser bør holde seg inne. NLF mener
det er et viktig prinsipp at mennesker skal
kunne bevege seg fritt, og at forurensing
ikke skal begrense dette. Derfor er det viktig at det kommer tiltak mot forurensning.
NLF slutter seg derfor i hovedsak til
forslaget om ny sentral forskrift om lavutslippssoner, men presiserer at det er et viktig prinsipp at forurenser betaler. Alle som
forurenser skal betale, ikke bare én spesifikk gruppe. Det foreliggende forskriftsforslaget legger opp til at kun dieseldrevne
biler skal ilegges gebyr for å kjøre i lavutslippssoner, selv om det er kjent at eldre
biler, uansett drivstoff, har større utslipp av
32
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miljøforurensende stoffer enn nye, moderne biler.

Transportkjøper er ansvarlig
for utslippet
Lastebilnæringen er en kundedreven
bransje. Det betyr at lastebileierne raskt
tilpasser seg kundenes krav. Det betyr
også at miljøbevisste transportkjøpere har
makt og muligheter til å påvirke utviklingen av markedet for lastebiltransporter i
en miljøriktig retning.
– Vi mener derfor at vareeier/transportkjøper må gjøres solidarisk ansvarlig for
innbetalingen av gebyret, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.
– Dette sammenfaller med prinsippet
om at forurenser skal betale. Transportkjøpere må innse at de er en del av problemet. Ved å benytte seg av transporttjenester, bidrar de til økt utslipp. Lastebilene utfører bare et bestilt oppdrag og
gjør det med så ren teknologi som mulig.
Mer kan ikke vi gjøre. Ansvaret for miljøbelastningen må lande der det hører
hjemme, hos mottakeren – ikke hos budbringeren.

Utenlandske kjøretøy med høyt
utslipp går fri
Slik forskriftsforslaget er utformet er det
bare eier og fører som er solidarisk ansvarlig for at korrekt gebyr er betalt. – Det
er helt nødvendig å forandre denne utformingen for å sikre like konkurransevilkår.
Erfaringene så langt med betaling for
passering i bomsystemene i Norge er ikke
oppløftende, og det er viktig at det ikke
nå innføres enda en kostnad som i hovedsak rammer norske transportører, mens
utenlandske går fri grunnet uklarhet mht.
til registrering av bilenes miljøegenskaper, sier NLF-direktøren.
NLF har sendt inn et høringssvar til
Samferdselsdepartementets forslag om
sentral forskrift om lavutslippssone for
biler hvor disse synspunktene blir lagt
tydelig frem.

ADMINISTRERENDE DIREKTØR I NLF: Geir A. Mo vil stille større krav til trans

STØRRE MILJØKRAV: Det ﬁnnes et ukjent antall utrangerte, sterkt
forurensende utenlandske lastebiler på norske veger (her en Euro
III-lastebil stanset av Vegvesenet). Disse bør det stilles langt større
miljøkrav til i fremtiden

I høringssvaret legges
det vekt på følgende:
• NLF støtter innførsel av lavutslippssoner, så lenge alle som forurenser faktisk betaler
• Transportkjøper / vareeier må gjøres solidarisk ansvarlig for utslipp, og derfor også
tilknyttede gebyrer
• Kommunene bør ikke få fullmakt til å bestemme hvilke kjøretøy som dekkes av
lavutslippssonene
• Lavutslippssoner må kun innføres i områder der forurensing er godt dokumentert
• Inntekter fra lavutslippssoner skal øremerkes og ikke inngå i generelle driftsbudsjetter
• Inndelingen mellom Euro VI og eldre kjøretøyer er for kategorisk: Euro V bør få
redusert gebyr siden det er mye lavere utslipp her enn ved eldre kjøretøy

sportkjøperen. Her i samtale med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
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– RUS MÅ SEES I
SAMMENHENG MED
ARBEIDSPRESS
Den siste tiden har det vært ﬂere tilfeller av ruspåvirket kjøring
i lastebilbransjen. Utenlandske sjåfører virker overrepresentert,
men de er ikke alene.
Tekst: STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

– Dette viser at holdningsarbeidet ikke
har nådd helt hjem, sier prosjektleder i
NLF, Jens Olaf Rud, som nå etterlyser
nytt fokus på problemet.
Ruspåvirket kjøring er en av de største
utfordringene knyttet til trafikksikkerhet. En fersk dybdeanalyse fra Statens
vegvesen slår fast at rus var en medvirkende faktor i minst 22 prosent av alle
dødsulykker i 2015. Samtidig innrømmes det i rapporten at det reelle omfanget av ruspåvirket kjøring trolig er
høyere, fordi det ikke tas utvidet blodprøve av innblandede førere, eller utføres obduksjon på alle omkomne førere.

Filmet av dashbordkamera
Et av tilfellene som har fått mye oppmerksomhet i media den siste tiden, er
en utforkjøring i Lesja kommune tidlig
i september. En ruspåvirket polsk lastebilsjåfør unngikk på mirakuløst vis å
frontkollidere med møtende trafikk etter å ha vært ute i grøften med både
trekkvogn og henger. Deler av ulykken
ble filmet av et dashbordkamera montert
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i et møtende kjøretøy. Vogntoget veltet
og sjåføren løp til skogs, for senere å bli
funnet og pågrepet for mistanke om
ruspåvirket kjøring. Ytterligere to tilfeller i samme tidsrom, henholdsvis i
Bergen og på Romerike, samt flere lignende saker tidligere i sommer, gir
grunn til bekymring.

– Må ses i sammenheng med
arbeidspress
Flere har begynt å spørre seg hvordan
det står til med rusholdningene blant
enkelte lastebilsjåfører. En av disse er
NLFs prosjektleder Jens Olaf Rud. Han
leder programmet På riktig side og kurser både sjåfører og transportører i gode
holdninger innen arbeidsmiljø, kjøreadferd og omdømme. Han tror rusproblematikken i sjåføryrket må settes i sammenheng med arbeidspresset.
– Dagens konkurransesituasjon er
hard, og det er sjåførene som føler dette
mest på kroppen. Det er de som skal
takle tidspresset og samtidig klare å
slappe av under de lovpålagte hvile-

BEHANDLER YRKESSJÅFØRER: Petter Holden, daglig leder
ved Alfa kurs- og behandlingssenter, kjenner til mange
yrkessjåfører med rusproblemer. Han ser en sammenheng
mellom økt bruk av narkotiske stoffer og arbeidspress.
(Foto: MTG Norge)

FRYKTER PILLESJÅFØRENE: Prosjektleder Jens Olaf
Rud ønsker å utvide søkelyset fra promillekjøring til
ruskjøring generelt. (Foto: Stein Inge Stølen)

NESTEN KATASTROFE: Det utenlandske vogntoget unngikk

akkurat å frontkollidere med det møtende vogntoget.
Etter å ha veltet like etter disse bildene løp sjåføren til
skogs. (Foto: Skjermdump, Youtube)

periodene. Det er det ikke alle som får
til, forteller Rud. Han tror også
lavkost-aktører løper en større risiko enn
andre.
– Vi ser at terskelen for regelbryting
synker i takt med anbudet, både når det
kommer til kjøretøystandard og kjøreog hviletid. Dessverre er det fortsatt bare
en brøkdel som blir stoppet, sier prosjektlederen.

Lettest å oppdage alkohol
Det finnes ingen sikre tall på hvor mange
som ruser seg i trafikken, og hva de faktisk ruser seg på. Det har blitt gjennomført stikkprøvekontroller som antyder at
så mange som 4-5 prosent kjører med
narkotika eller medikamenter i blodet,

noe som er 10-20 ganger flere enn de som
kjører alkoholpåvirket. Samtidig finnes
det andre undersøkelser basert på blodprøver fra sjåfører pågrepet under rusmistanke. Disse viser et noe annerledes bilde
med en mye høyere forekomst av alkohol.
Mange setter dette i sammenheng med
politiets manglende evne til å oppdage
annen rus enn alkohol, noe UP også selv
har innrømmet. Russpesialist og daglig
leder ved Alfa kurs- og behandlingssenter, Petter Holden, ser en stadig økende
andel medikament- og narkotikarus, også
i lastebilbransjen.
– Vi ser en økning i bruk av narkotiske stoffer, også for denne yrkesgruppen. Jeg kjenner til mange yrkessjåfører
med rusproblemer, og vi har hatt mange

i behandling. Det går mye i alkohol,
men i de senere årene så ser vi at en del
har begynt å kombinere alkohol med
amfetamin og andre liknende stoffer
som på kort sikt oppleves oppkvikkende/
prestasjonsfremmende, forteller Holden.
Ruseksperten støtter Jens Olaf Ruds
mistanke om rus i sammenheng med
kjøre- og hviletidspress.
– Selv om vi over mange år ser tendenser som viser at yrkessjåfører tilhører en
stor gruppe arbeidstakere hvor bruk av
alkohol er utbredt, så mener vi at det er
en sammenheng for denne yrkesgruppen
mellom økt bruk av narkotiske stoffer,
amfetamin spesielt, og et konstant press
med hensyn til kjøretid/hviletid og frister som skal overholdes.
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LEVERINGSBETINGELSER – av betyd
Mange har hørt om regelverket Incoterms, hvor det nå er 2010versjonen som gjelder. En del er også klar over at avtalepartnerne
her er vareselger og kjøper - og at den «juridiske hjemmebanen»
er kjøpsretten. Men så var det den fysiske transporten da, som
Incoterms-regelverket også omhandler. Og da er vi jo inne på din
transporthverdag.

og/eller losset. Her er det viktig at avtalt
leveringsbetingelse og den transportavtalen du har inngått henger på greip. En
skummel leveringsbetingelse i så måte er
Ex Works. I følge Ex Works er lasting
på avgangsstedet for kjøpers regning og
risiko. Men hva når dette ikke skjer – og
det går galt med lastingen? Her kan du
som transportør «havne i kryssilden»
mellom vareselger og kjøper.

Tekst: OLAV G. HERMANSEN ogh@lastebil.no

Incoterms-regelverket, som Det internasjonale handelskammeret, ICC, står
bak, er laget for å regulere forpliktelsene
til vareselger og kjøper ved transport av
gods. I fokus står her:

1. Hvem har transportrisikoen
(faren for skade og tap av godset
under transporten)?
2) Hvem av selger eller kjøper skal
betale hvilke kostnader hvor
langt i transportløypa?
3) Hvem står for utførsels- og
innførselsformaliteter ved
internasjonale transporter?
Incoterms 2010-regelverket inneholder i
alt 11 leveringsbetingelser (se egen tekstboks).
Som lastebileier er din juridiske hjemmebane i forhold til transportkjøper normalt transportretten. Således vil transportøren ofte først støte på leveringsbetingelsene etter at vareselger og kjøper
har sortert ut seg imellom om varen er
levert eller ikke «på incotermsk». Den av
selger eller kjøper som sitter med forpliktelsen vil da, enten selv eller via sitt
forsikringsselskap, kontakte transportøren – som kan være deg.

Så hvorfor skal jeg da bry meg med
leveringsbetingelser?
Etter hva vi har sagt over skjønner jeg at
flere stiller seg dette spørsmålet. Men
stopp nå litt! For at leveringsforpliktelsen
skal oppfylles må det en fysisk transport
til. Og denne transporten går ofte med
lastebil.
I en nylig utkommet bok fra ICC
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(ICC GUIDE ON TRANSPORT and
the Incoterms 2010 rules») tas opp en del
typiske spørsmål i grenseland leveringsbetingelser – transport. Under vil vi dvele litt ved noen av disse spørsmålene – for
å vise hvordan leveringsbetingelser også
griper inn i din hverdag.

Overlevering av godset, hvor,
når og hvordan?
Det er dessverre nok av eksempler på at
vareselger og kjøper har vært sløve når
det gjelder å angi nøyaktig adresse, hente- og leveransetidspunkt. Kan du her
være den gode hjelperen?
Et viktig spørsmål i flere leveringsbetingelser er hvem av partene som har
forpliktelsen for at varer blir lastet opp

ICC GUIDE ON TRANSPORT
and the Incoterms® 2010 Rules

Hvem skal betale deg for
transporten – og for hva?
I den enkle verden er hele transporten
enten selger- eller kjøperstyrt. Når både
transportkostnadene og transportrisikoen ligger fullt og helt på den ene parten,
er det i utgangspunktet enkelt hvem du
skal sende regningen til.
Men særlig ved internasjonal frakt er
organiseringen av transporten ofte delt
mellom selger og kjøper. Følgen er da av
overleveringen av godset fra selgers til
kjøpers transportør skjer underveis i
transportløypa.
Når det gjelder transportregninger vet
alle som har vært ute noen vinter- eller
tropenetter før at ekstrakostnader kan
komme til. For vareselger og kjøper vil
nøkkelspørsmålet ved bruk av flere leve-

De enkelte leveringsbetingelsene i Incoterms®
2010- regelverket:
1. Betingelser/regler for enhver
transportmåte:
EXW Ex Works
FCA Free Carrie
CPT Carriage Paid To
CIP
Carriage and Insurance Paid To
DAT Delivered At Terminal
DAP Delivered at Place
DDP Delivered
2. Leveringsbetingelser for sjø,-elveog kanaltransporter:
FAS Free Alongside Ship
FOB Free ON Board
CFR Cost and Freight
CIF
Cost, Insurance and Freight

ning for meg som lastebileier?
ringsbetingelser være hvorvidt dette er
kostnader man kunne ha forutsett og tatt
høyde for – eller ikke. Et plutselig steineller snøras eller en lengre omkjøring pga.
streikeaksjoner kan føre til at du som lastebileier plutselig må forholde deg til en
part du ikke har hatt noe å gjøre med
inntil da – eller hans forsikringsselskap
– dersom du skal få betalt for dine merkostnader.

Emballering, stuing og
sikring av godset – ikke selvsagt
Som hovedregel er emballering alltid selgers forpliktelse ifølge Incoterms 2010regelverket.
Men hva når mottaker holder til i «huttiheita», der det både er mange humper
og hull i veien? Og verken du eller vareselger er klar over dette på forhånd. Da
vil nok selger og hans forsikringsselskap
peke på varemottaker. Og varemottaker
kan, i forsøk på å redde sitt eget skinn,
meget vel tenkes å sparke ballen videre til
deg som transportør. Eller for å ta en sak
knyttet til sikring av gods. Dersom du har
ansvaret for å frakte bulkvarer om bord i
skip kan spørsmål om hvem som skal sikre godset være svært viktige å ha avklart
i forkant.

klareringen (ved DDP selger). En annen
utfordring du som transportør kan komme borti er at kjøper eller hans representant ikke har gjort fortollingsjobben sin
i tide. Da kan din sjåfør blir stående
og vente – og det leeenge – i ingenmannsland på en grensestasjon.
Konklusjonen er derfor: Selv
om valg av leveringsbetingelse i første omgang ikke
er noe som angår deg
som lastebileier er det
viktig at leveringsbetingelse og transportopplegg henger på greip.
Ellers kan det
resultere i betydelige
ekstrakostnader, mye
krangel og i verste fall brudd i
kundeforholdet.

Transportdokumentasjon og
tollansvar – formaliteter som teller
En av oppgavene til transportdokumentet
er å tjene som leveringsbevis. Men for
enkelte leveringsbetingelser er mottakskvitteringen snarere enn transportdokumentet «rett bevis».
Leveringsbetingelsene FOB,CFR og
CIF er myntet på sjøfrakt – og intet
annet. Et veifraktbrev er her «helt på trynet» som leveringsbevis.
For de av våre medlemmer som frakter
gods internasjonalt er tolldeklarering av
godset, både ved eksport og import noe
du må forholde deg til. Om lastebileier
ikke fortoller selv – på vegne av vareselger
eller kjøper – må han ofte sørge for at
andre gjør denne jobben.
Erfaringsmessig er det her særlig leveringsbetingelsene EXW og DDP som
skaper problemer fordi Incoterms forutsetter at «feil part» står for eksportfortollingen (ved EXW kjøper) og import-

Artikkelforfatteren Olav G. Hermansen
har arbeidet med Incoterms siden 1997
og vært med på 2000- og 2010-revisjonen av regelverket. Han har holdt en
rekke kurs og workshops om leveringsbetingelser og er en av foreleserne på
ICC Norges kurs «Internasjonale transport- og leveringsbetingelser» den
9. november 2016
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OPTIMISTISK SOLBERG: Det var ingen ringere enn statsminister Erna Solberg som trillet inn porten på ASKOs anlegg på Kalbakken, bak rattet på Norges første registrerte el-lastebil.

ASKO setter Norges første elektriske lastebil i drift:

Vil tilrettelegge for bruk av
elektriske godskjøretøy
Statsministeren var tydelig på at hun er
optimistisk til utviklingen av elektriske
lastebiler, og lover at regjeringen skal gjøre alt de kan for å tilrettelegge.
– Jeg vet at når du først har knekket
koden, skjer utviklingen raskt. Jeg tror vi
vil se flere og bedre elektriske lastebiler på
norske veger i fremtiden. Myndighetene
skal også bidra. Vi har et virkemiddelapparat som spiller på lag med næringslivet, fortalte Solberg.

Med statsminister Erna Solberg bak rattet ble Norges aller første
elektriske lastebil lansert med brask og bram. ASKO satte bilen
i drift i midten av september. Distribusjonsgiganten tror dette bare er
begynnelsen på et elektrisk eventyr innen transportnæringen.
Tekst og foto: STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

Lastebilen skal ha en rekkevidde på 20
mil og nyttelast på 5,5 tonn og er produsert av nederlandske Emoss. Selskapet
har skapt en nisje i å bygge batteridrivlinjer på Scania- og MAN-chassis og har
levert elektriske lastebiler til blant annet
bryggerigiganten Heineken. Dette er den
første på norsk jord, men ASKO har totalt bestilt tre elektriske lastebiler av produsenten.
38
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Med Erna Solberg bak rattet
Lanseringen som fant sted på ASKOs anlegg på Kalbakken i Oslo vakte oppmerksomhet også blant politikerne; selveste
statsministeren satt bak rattet da lastebilen
trillet lydløst inn på området.
– Prosjekter som dette er viktige, fordi de
bidrar med kunnskap om elektriske kjøretøy
i helt reelle forhold – ikke bare i teorien, sa hun
til en forsamling av bransjeaktører og presse.

Emoss er lastebilens Think
Bransjen håper nå på samme utvikling
innen nullutslippskjøretøy blant lastebiler
som vi tidligere har sett blant personbiler.
Og mye kan tyde på at det er akkurat den
veien det går.
– Emoss-lastebilen kan på mange måter
sammenlignes med de tidligste elektriske
personbilene, sier administrerende direktør
i NLF, Geir A. Mo. Han tror dette er begynnelsen på en ny kategori kjøretøy som
skal frakte morgendagens gods i Norge.
Det er grunn til å feste tillit til NLFdirektørens spådom. Mens ASKOs Emoss
i utgangspunktet er en vanlig lastebil hvor
forbrenningsmotoren er byttet ut mot en
elektrisk drivlinje, vil fremtidens nyttekjøretøy være formålsbyggede elektriske

SPENTE SJÅFØRER: Lastebilen er allerede i drift og kjøres på skift av disse tre sjåførene. Fra venstre, sammen med

statsminister Erna Solberg: Ioannis Soumpasis, Dan Emilian Strugar og Lachheb Samir.

HÅPER PÅ SMITTEEFFEKT: NLF-direktør Geir A. Mo er stolt
over ASKOs engasjement og håper ﬂere NLF-medlemmer
følger etter.

lastebiler - akkurat som Tesla har demonstrert i personbilsammenheng. Og nå har
ikke bare det Utah-baserte firmaet Nikola
Motors tatt utfordringen og åpnet for
bestillinger av sin Nikola One; Tesla har
selv annonsert at de vil tre inn i tungbilsegmentet fra neste år.

En stor dag for ASKO
- en stor dag for NLF

HAR IKKE LASTEBILSERTIFIKAT: Statsministeren måtte kjøre med «L» på lasteluken - i dette tilfellet med dobbel betydning.

– Det gleder oss stort at ASKO tar dette
steget og baner veg for andre aktører.
Deler av ASKO-systemet består av
NLF-medlemmer, så dette er også en stor
dag for oss, fortalte Mo under lanseringen.
– NLF vil følge driften av de elektriske
lastebilene nøye i tiden som kommer. Forbundet vil i løpet av de neste månedene
kartlegge den praktiske bruken av Emossbilene og invitere lastebileiere til å se nærmere på løsningen, i samarbeid med miljøstiftelsen ZERO, sier NLF-direktøren.

NLF MAGASINET 2016 • NR 6

39

Isuzu D-MAX Arctic Trucks:

MED EN IKKE UBETYDELIG
EVENTYRLYST
Snorkel. 35 tommers store
hjul. Barsk og ustoppelig. Isuzu
D-MAX er Norges mest populære
pick-up. Etter et opphold hos
Arctic Trucks blir den også blant
de aller barskeste.
Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

Noen omtaler biler som at de ser raske ut
når de står stille. Det kan man ikke si om
Isuzu D-MAX – men det man kan si er
at den virker omtrent like kompromissvillig som en diktator på vei inn i en debatt hvor folkerett skal diskuteres.
D-MAX har ett mål og én mening med
livet. Den skal være ustoppelig uansett
40
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hvilke utfordringer du sette den overfor –
og når man leser registreringsstatistikken
til Opplysningsrådet for veitrafikken
(OFV) er de nettopp det den er. Fortsatt
er dette Norges mest populære pick-up.

miljø. Det du trenger er likevel på plass,
og overflatene er enkle og lettskurte. Det
oser av praktisk funksjonalitet – men
duppedittene må du klare deg uten.

Få assistenter
Tre ytelsesnivåer
Det gir unektelig en god følelse å sette seg
inn i de komfortable skinnsetene. Etter
noen ganger lærer man seg også teknikken. For etter at bilen er modifisert har
veien opp til førersetet blitt lengre. Tre
centimeter høyere karosserimontering på
rammen og 35 tommers hjul sørger for at
du må belage deg på å velge en annen metode for innsteg enn den du normalt bruker i denne typen av biler.
Vel på plass – og etter at du har utlignet
for trykkforskjellen – skuer du utover et
ryddig men ikke altfor spennende fører-

Det gjelder også førerassistentene. Med
unntak av antisladd og blokkeringsfrie
bremser leter du forgjeves etter vingleassistent, nødbremseassistent og blindsonevarsling. Men du har en fremkommelighet få andre biler kan vise til.
Akkurat det kan man naturlig nok takke Arctic Trucks for. Med sagen har de
skåret bort overflødig karosseri rundt
hjulbuene for å få plass til de enorme
hjulene. Nye karosserifester er sveiset til
rammen – og en snorkel som smyger seg
opp A-stolpen på siden av frontruten
understreker hva som bor her.

35 TOMMER: Oppgraderingen fra Arctic Truck er omfattende,

blant annet med 35 tommers hjul. Selv om man har skåret i
karosseriet for å få plass har bilen fulle garantier, både hva
gjelder mekanikk, elektronikk og ikke minst rust.
(Foto: Jan Harry Svendsen)

ENKELT: Førermiljøet er enkelt og oversiktlig. Vi savner førerassistentene, men trives med den gode oversikten, den ﬁne

kjørestillingen og de komfortable setene. (Foto: Jan Harry Svendsen)

Følger kundene
Teknikken er omtrent like robust. Motoren er en 2,5 liters turbodiesel med
common-rail på 163 hestekrefter og 400
Nm i dreiemoment. Den automatiske girkassen i testbilen er bygget for tøff bruk
heller enn for finesse, og firehjulsdriften
kobler du inn ved å vri på en bryter du
finner på konsollen mellom setene. Ved
vanlig kjøring er bilen bakhjulsdrevet,
men ved hjelp av hjulet kan du også velge

Nøkkeltall for selskapets drift:
År
2013
2014
2015

Omsetning
52,9 mill
51,5 mill
53,7 mill

Resultat
3,2 mill
4,2 mill
5,5 mill

Ujålete og effektiv

firehjulsdrift og firehjulsdrift med lavserie. I siste konfigurasjon er det mye som
skal til før fremdriften stoppes. Slipper du
i tillegg ut luft av dekkene øker flyteevnen
på løse underlag, samtidig som du setter
igjen minimalt med fotavtrykk.
Men det er faktisk på landeveien oppgraderingen fra Arctic Trucks gir den
beste opplevelsen. Der sørger de store
hjulene, med sine myke dekksider for at
fjæringskomforten økes. Selv «Telemark-

Sakarias Nesheim AS er et tradisjonsrikt og
veldrevet transportselskap beliggende i Nedre
Vats i Vindafjord kommune. Selskapet driver
med langtransport over hele Norge, samt entreprenørvirksomhet med anleggsmaskiner/biler.
Sakarias Nesheim AS har 34 ansatte og en
meget solid økonomisk situasjon. Selskapet
har et svært tilfredsstillende resultat og en
egenkapitalandel på 79,7 %.

ske» ujevnheter absorberer den uten problemer – og uten at kjøreegenskapene
lider i prosessen.

Derfor er det lett å skjønne hvorfor Isuzu
D-MAX er så populær. Den leverer på
den den skal, uten prentensiøse jåletendenser – enten det handler om å krysse
Sahara eller å lukeparkere på Frogner.
Samtidig gjør oppgraderingen – for det er
det det er – fra Arctic Trucks ikke bare
bilen mer komfortabel og velkjørende –
den gjør også bilen enda mer rustet for å
møte utfordringene som står i kø på utallige traktorveier og byggeplasser.

I privat dødsbo er det
for salg 12,5 % av aksjene i
transportselskapet

Sakarias Nesheim AS
Aksjene selges samlet

Egenkapital
46,5 mill
8,6 mill
51,7 mill

Bostyrer har innhentet en foreløpig verdivurdering.
Ved seriøse hevendelser vil denne bli supplert av
ytterligere en verdivurdering.
Årsregnskap for årene 2013 – 2015 kan fås ved
henvendelse til bostyrer på e-post.

Advokat Sturla Vik Vestly – Vikevegen 36, 5574 Skjold
Tlf. 52 76 50 90 / 95 70 13 87 – E-post: sturla.vestly@responsa.no

www.responsa.no
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FORTSATT USIKKERHET
RUNDT VINTERDEKK
Fjorårets problematikk rundt
M+S dekk har ikke avtatt.
Bransjen frykter ulykker.
Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

– Mye av problemet ligger i at myndighetene ikke har mulighet eller kompetanse
til å håndheve regelen om at dekkene skal
være særskilt fremstilt for vinterbruk.
Dermed forholder de seg kun til M+Smerking, ifølge produktsjef Torleiv Dalen
Haukenes hos Dekkmann.
Han, og bransjen, frykter ulykker med
M+S-dekkene som i bunn og grunn er
sommerdekk.

MERKET: M+S-dekk er i realiteten sommerdekk. Gode vinterdekk har 3PMSF-merking som på bildet. (Foto: NLF arkiv)

FRYKTER ULYKKER:

Viktig at dekk er tilpasset rett bruk
– Vi vet at myndighetene nå jobber med
3PMSF-merking, men erfaringsmessig
vet vi også at det vil ta lang tid før dette
er på plass, sier han.
Haukenes anbefaler transportører til å
ta en gjennomgang av dekkene før vinteren slår til for fullt.
– Det aller viktigste er at dekkene er
fremstilt for vinterbruk, men man må
også passe på at dekkene er tilpasset bruken. Det er forskjell på dekk som brukes
på langtransport, nærdistribusjon eller
tippkjøring, sier han.

Billige dekk kan bli dyrt
Haukenes fraråder å velge billige dekk.
– Disse får man ikke noe igjen for. Det
er viktig å huske på at stammen fra
premiummerker også har en
verdi, mens stammen i kin-

Torleiv Dalen Haukenes i
Dekkmann frykter ulykker
med M+S-dekk. – I
realiteten er M+S-dekk
sommerdekk som er lite
egnet for vinterbruk, sier
han.

dekk for det meste er verdiløs. Dermed
kan man raskt legge på mellom tre- og
firehundre kroner på innkjøpsprisen om
man sammenlikner med mer anerkjente
merker, sier han.
– Ta også en grundig vurdering på om
du virkelig trenger pigger. Om man ser
på totalkostnaden gjennom livsløpet med
pigging, pigguttrekk og ofte vraking av

stamme på grunn av piggjennomtrenging
vil totalkosten med god margin passere
1000 kroner per dekk.

Tenk på rullemotstand
– Glem heller ikke rullemotstanden. Det
er et svært viktig element når man skal
velge dekk. Om man velger dekk blant de
mest tungtrullende kan økningen i drivstofforbruket representere like mye som
hele dekkontoen, advarer Haukenes.
Han kan ikke avsløre noen store nyheter før vintersesongen, men fremhever at
satsningen på regummierte dekk fra Continental har vært en suksess.
– Vi ser at det er stor interesse for ContiRE. Dekket ligger mellom tradisjonelt
regummiert og nytt, men koster rundt
40 prosent mindre. Det beste er at
det presterer like godt som nye
dekk, både levetidsmessig og
hva gjelder øvrige ytelser.

SIKKERHET: Det nytter ikke
med dårlige dekk under slike
forhold. Snart er snøen og
vinteren tilbake
(Foto: Colourbox)
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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.

GODSTRANSPORT
MED LASTEBILER
OVER GRENSEN –
HVA SKJER?
At utenlandsk registrerte lastebiler, og særlig biler fra «gamle
Øst-Europa», har kapret markedsandeler for transporter over
grensen er ikke noe nytt. Men la oss like fullt stoppe opp og se
litt nærmere på tall og trender siden 2011 og fram til i dag.
Tekst: OLAV G. HERMANSEN ogh@lastebil.no

Statistisk sentralbyrås (SSBs) oppgaver
for «Godstransport med lastebil over
grensen» tar utgangspunkt i antall tonn
transportert inn og ut av Norge.
De to «kakediagrammene» under illustrerer det dramatiske fallet i norskregistrerte lastebilers andel av eksport- og
importforsendelser landveis siden 2011.
Tapet i markedsandeler er på rundt 10
prosentpoeng om vi sammenlikner med
de nyeste tallene, fra 2.kvartal 2016 med
2011 (fra 41,4 til 31,8 %).
Vi ser at markedsandelene særlig har
økt for lastebiler registrert i Polen, Baltikum og «andre land». At det finnes flere
øst-europeiske land representert i «andre-gruppen» er rimelig klart. La oss for
enkelhets skyld anta at halvparten av lastebilene i denne gruppen kommer fra
andre øst-europeiske land. I så fall har
markedsandelen til østeuropeisk registrerte biler i grensekryssende trafikk blitt
mer enn fordoblet (fra 10,6 % til 22,2 %)
i perioden.
Selv om handelen mellom Norge og
øst-europeiske land har økt i perioden må
hovedparten av veksten forklares med økt
tredjelandskjøring fra øst-europeiske lastebiler. Med tredjelandskjøring mener vi
transport mellom to forskjellige land,
men hvor lastebilen er registrert i et tredje land. Tradisjonelt ble en lastebiltransport Trondheim-München tur /retur
gjerne utført av norske eller tyske sjåfører.
44
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Nå er derimot polske, litauiske og andre
øst-europeiske sjåfører tungt inne på denne typer ruter. Vi har ikke «blodferske
tall» her, men 2014-tall fra SSB viser at
hele 34,7 prosent av godset som ble fraktet mellom Norge og utlandet var tredjelandskjøring.
Et enkelt regnestykke kan illustrere det
mange vil si er hovedforklaringen til
«øst-europeernes inntogsmarsj»: lønnsforskjellene. La oss anta at en norsk og en
polsk lastebileier har like kostnader på
alle områder unntatt sjåførlønninger. Her
har den polske lastebilsjåføren 1/3 av lønnen til den norske sjåføren. Med utgangspunkt i kostnadsindeksen for lastebiltransport vet vi at lønnsandelen innen
langtransport ligger på ca. 30 % av totale
kostnader. Om den norske lastebileieren
eksempelvis tilbyr en utenlandskjøring til
kr. 30 000 vil hans polske konkurrent her
kunne prise samme jobb til kr. 24 000.
Allmenngjøringen av sjåførlønningene
for de som kjører lastebil over 3,5 tonn
innad Norge innebærer nå, etter tariffoppgjøret i 2016, at dersom den polske
lastebileieren kjører kabotasje i Norge skal
han i betale sin sjåfør minst kr. 165,65 i
timen.

Potensialet for kabotasje
Per fjerde kvartal 2015 foregikk 88 % av
transportarbeidet (antall tonn x
antall kilometer) som ble utført

Andel av transportmengde
fraktet over grensen etter nasjonalitet
på bilen, 2011

29,3%

5,5%
4,4%
3,3%
4,4%
5,1%

41,4%
6,9%

Andel av transportmengde
fraktet over grensen etter nasjonalitet
på bilen, 2. kvartal 2016
6,0%
3,3%
3,6%

28,5%

8,4%
9,2%

31,8%
9,2%
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OVER 2,4 MILLIONER KILOMETER: Om man tar
utgangspunkt i statistikken «Godstransport
med lastebil over grensen», får vi en samlet
kabotasjekjøring på mer enn 2,4 millioner
kilometer i Norge i 2015. (Foto: Colorbox)

av norskregistrerte lastebiler i Norge.
Den høye hjemmemarksandelen er selvsagt en trøst for norske lastebileiere. Men
«hjemmemarkedet» er ikke lenger et marked uten utenlandsk konkurranse. Det
viser blant annet tall fra NLF konjunkturundersøkelse.
Så hvis vi, med utgangspunkt i statistikken «Godstransport med lastebil over
grensen», legger til grunn:
• Samlet godsmengde på utenlandske
biler til og fra Norge i 2015 (8 711 743
tonn)

• At importandelen av totalkjørte godsmengde er på 62, 2 %
• og forutsetter at 45 % av rundturene
også ble benyttet til kabotasje, med
samme fyllingsgrad som for de «rene»
internasjonale transportene
Ja, da får vi en samlet kabotasjekjøring
på mer enn 2,4 millioner kilometer i Norge i 2015. Dette er mer enn det dobbelte
av 2014-tallene fra SSB (1,2 millioner
kilometer), som jo, til tross for at de er
«offisielle» også er beheftet med atskillig
usikkerhet.
En kan stille spørsmål ved antakelsen

om en kabotasjeandel på 45 %. På den
andre siden vet vi at atskillige utenlandskregistrerte lastebiler kjører mer eller mindre tomme inn i Norge. Og det gjør de jo
ikke for moro skyld.

Men svenskene og danskene?
La oss avslutningsvis sammenlikne
endringene markedsandeler for transport
over grensen for lastebiler fra Norge, Sverige, Danmark, Polen + Baltikum spesielt.
Dette er interessante tall fordi transport
med lastebiler registrert i disse landene i
følge ferske tall (2.kvartal 2016) til

Godstransport med lastebil over grensen, tonn og prosent. Import og eksport
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2011
2012
2013
2014
2015

41,4
41,9
37,5
35,6
33,8

29,3
27,9
28,6
28,5
28,9

5,5
5,6
5,9
6,1
5,9

4,4
4,2
4,1
3,9
3,5

3,3
3,3
3,6
3,5
3,6

4
4,8
6,6
7,2
7,7

5,1
5,6
6,5
7,3
8,3

6,9
6,7
7,3
7,8
8,3

4. kvartal 2014
1. kvartal 2015
2. kvartal 2015
3. kvartal 2015
4. kvartal 2015
1. kvartal 2016
2. kvartal 2016

34
33,6
34,5
33,4
33,6
33,4
31,8

29,6
29,7
28,9
28,6
28,2
27,8
28,5

6
6,1
5,6
5,9
5,9
5,8
6

3,8
3,5
3,5
3,7
3,3
3,3
3,3

3,4
3,4
3,5
3,7
3,7
3,9
3,6

7,6
7,7
7,4
7,7
8
7,8
8,4

7,9
8
7,9
8,6
8,8
8,9
9,2

7,7
7,9
8,7
8,4
8,4
9
9,2
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sammen utgjør hele 83,9 % av den totale
fraktmengden målt i tonn.
I figur 3 ser du utviklingen fra 2011 til
og med 2.kvartal 2016 når det gjelder markedsandelen for godstransporten med lastebiler registrert i de respektive landene.
Mens markedsandelen for norske lastebiler som nevnt har falt drastisk i perioden og økningen for lastebiler fra Polen
og Baltikum langt på vei har vært tilsvarende høy har derimot svenske og danske
lastebileiere i det store og det hele opprettholdt på sine markedsandeler fra 2011
og fram til i dag. Og mens den totale
fraktmengden med norskregistrerte lastebiler sank fra 2011 til 2015 med 13 %
økte den for svenske og danske lastebiler
med 4 %.
Nå er det sikkert flere grunner til at
svenske og danske lastebileiere har klart
seg bedre i konkurransen om disse transportene enn sine norske kollegaer. På den
andre siden kan vi ikke her skylde på
lønnsforskjeller, som jo ikke er de store
mellom de skandinaviske landene.
Og for å slå an en positiv tone til slutt.
I 2. kvartal 2016 ble det transportert
nesten 6 prosent mer gods over grensen

OVER GRENSEN: Utenlandske lastebiler som krysser grensen inn i til Norge har økt kraftig i de siste årene – og det er ingen
tegn som tyder på at veksten skal stagnere. (Illustrasjon: NLF)

med lastebil på vei enn i 2. kvartal for tre
år siden. Enten vi ser bakover eller framover er dette således et marked i vekst,
ikke minst på grunn av lastebiltransportens konkurransedyktighet. At konkur-

ransen på utenlandsmarkedet for norske
lastebileiere kan være tøff skal ikke stikkes under en stol. Men denne erkjennelsen må heller ikke føre til at man ikke ser
mulighetene på et marked i stadig vekst.

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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INGEN ØKNING I
NOX-UTSLIPP VED
BRUK AV HVO100
NLFs praktiske test av syntetisk biodiesel har nå pågått i seks
måneder. Så langt har alt fungert uten problemer og forbruks- og
utslippstallene er gode.
Tekst og foto: STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

Den 1. mars gikk startskuddet for den
store HVO-testen i regi av Norges Lastebileier-Forbund (NLF). De fire største
lastebilmerkene er representert med hver
sin bil, samtlige utstyrt med Euro VI-teknologi. Målet er å sette syntetisk biodiesel
på den ultimate praktiske prøven – nemlig norsk helårsvær. Underveis har lastebilenes tilstand blitt kontinuerlig logget
ved hjelp av produsentenes egne analyseverktøy. Parametere som forbruk, utslipp
og kjøremønster er kartlagt og sjåførene
har blitt intervjuet fortløpende for å finne
ut om de merker endringer i kjørbarheten
fra førersetet.

Like bra som vanlig diesel
Scania, Volvo, MAN og Mercedes-Benz
har alle godkjent bruk av HVO100 på
sine Euro VI-motorer. Tilbakemeldingene fra testsjåførene er enstemmig positive.
– Drivstoffet fungerer veldig bra. Det
er renslig og luktfritt og jeg merker ingen
forskjell på bilen, sier Ole Birger Skrebergene som til daglig kjører HVO-testens
Volvo.
Kollega Odd Inge Hovin har gjort seg
lignende erfaringer i sin MAN.
– Jeg gleder meg til å prøve det videre
når det blir kaldere i været, legger han til.
Anders Sørum kjører testens Mercedes-Benz og er også positiv til HVO100,
men skulle likevel ønske at syntetisk biodiesel var tilgjengelig på flere stasjoner.
– Det kan være litt vanskelig å få tak i,
men drivstoffet som sådan fungerer veldig
bra.

Påvirker ikke renseprosessen
En av parameterne som NLF har ønsket
å undersøke nærmere, er utslipp av
NOx-partikler ved bruk av syntetisk bio48
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diesel. Det er en kjent sak at Euro VI-lastebiler har ekstremt effektive rensesystemer som fjerner stort sett alle de
farlige partiklene som påvirker luftkvaliteten i lokalmiljøet. Det er derfor svært
viktig at bruk av HVO100 ikke øker dette utslippet.
Ved to av testens lastebiler har NOx-utslippet blitt beregnet gjennom flåtestyringssystemet. Resultatet fra disse beregningene har så blitt sammenlignet med
tilsvarende tall fra andre kjøretøy. Ut-

– Drivstoffet
fungerer veldig bra.
Det er renslig og luktfritt og jeg merker
ingen forskjell
på bilen.
HVO-TESTER
OLE BIRGER SKREBERGENE
slippsberegninger fra 10 lastebiler som
utelukkende kjører på fossil diesel har gitt
et referanseutslipp av NOx på 0,584 gram
per kilometer. Utslippet fra testbilene har
i gjennomsnitt ligget på 0,540 gram per
kilometer, altså noe under referansetallet.

Bekrefter TØI-konklusjon
Forsker Rolf Hagman ved Transportøkonomisk Institutt (TØI) er ikke overrasket:
– Gjennom tidligere tester av Euro
VI-motorer kan vi med høy sikkerhet si

at drivstofftype ikke påvirker renseprosessen i negativ grad.
Samtidig understreker han at det ikke
kan knyttes sikkerhet til NOx-utslipp fra
HVO før det blir gjort nærmere målinger.
– Tallene som hentes fra flåtestyringssystemene er ikke reelle utslippsmålinger,
men beregninger gjort ut fra forbruk av
drivstoff og AdBlue. Men det indikerer
likevel at vår konklusjon stemmer, sier
Hagman.
Chris Gregers i Circle K trekker på sin
side frem et annet miljøaspekt ved syntetisk biodiesel. Han tror eldre lastebilmotorer faktisk kan få lavere NOx-utslipp
ved bruk av HVO100.
– Drivstoffet har et høyere Cetantall
enn vanlig diesel. Det gjør at tenningen
skjer lettere, noe som fører til lavere
NOx-utslipp fra lastebiler som ikke har
avanserte Euro VI-rensesystemer.

Testen fortsetter gjennom vinteren
Etter et halvt år har testlastebilene tilbakelagt nærmere 150 000 kilometer og
brukt over 66 000 liter HVO100. Sammenlignet med fossil diesel har dette gitt
en besparelse på over 150 tonn CO2.
Med et betydelig lavere CO2-utslipp,
uendret NOx-utslipp og lik kjørbarhet
som med fossil diesel, er det så langt lite
som taler imot bruk av syntetisk biodiesel.
Samtidig er det nå den viktigste delen av
testen begynner. Prosjektleder Jens Olaf
Rud i NLF forklarer:
– Mange lastebileiere vegrer seg fortsatt
for å bruke HVO100, blant annet på
grunn av skepsis knyttet til kuldeegenskaper. Dette er nok knyttet til den eldre
generasjonen biodiesel, som ikke kunne
matche fossil diesel når temperaturene ble
ekstra lave. Ryktet henger fortsatt ved.

Tallgrunnlag NOx-utslipp HVO-test
Referansetall fra Euro VI-lastebiler med fossil diesel – 4 Scania og 6 Volvo
Reg.nr

Men med andregenerasjons HVO100 er
bildet snudd på hodet, sier han.
Dagens syntetiske biodiesel skal ha et
lavere frysepunkt enn normal pumpediesel, noe som gir enklere kaldstart og bedre gange under ekstreme temperaturer.
– Det er i alle fall tilbakemeldingene fra
produsenten. Når HVO-testen nå entrer
de kalde vintermånedene, vil vi få svaret
en gang for alle. Det gleder vi oss til, avslutter Rud.

(merke)

RK80001 (Volvo)
FT47728 (Scania)
RK8000 (Volvo)
FT48166 (Scania)
RK80003 (Volvo)
RK80005 (Volvo)
FT51300 (Scania)
RK86125 (Volvo)
FT50242 (Scania)
RK80004 (Volvo)
Total kjørelengde:
Gjennomsnitt:

Kjørelengde (km)
52 228,57
78 869,00
53 129,98
91 648,00
53 773,35
36 732,76
56 871,00
10 954,46
66 902,00
57 428,55
558 537,67
55 853,77

Snittforbruk (l/km)

NOx (g/km)

46,47
30,00
45,54
44,02
43,03
43,70
32,88
56,77
33,58
45,07

0,766
0,270
0,750
0,330
0,709
0,720
0,343
0,936
0,272
0,743

42,11

0,584

Testlastebiler på HVO100 med NOx-måling:
Reg.nr

(merke)

AY28924 (Scania)
HT15311 (Volvo)
Gjennomsnitt:

Kjørelengde (km)

Snittforbruk (l/km)

NOx (g/km)

41 414,00
64 411,62
52 912,81

51,83
41,93
46,88

0,389
0,690
0,540

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.

RASK: «The Iron Knigt» er verdens raskeste lastebil. Motoren var knapt rukket å bli kald

etter rekordforsøket, før den ble rullet inn på Volvos stand på messen i Sverige. (Foto: Elmia)
PÅ PLASS: Også NLF var på Elmia. Her diskuterer direktør Geir A. Mo i NLF med Richard

Gegö som er direktør i Sveriges Åkeriföretag. (Foto: Kjell Olafsrud)

PUBLIKU
I strålende sommervær ble den store lastebilsmessen i Jønkjøping
en suksess. Ett av trekkplastrene var avdukingen av den nye
lastebilen fra Scania.
Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

Siden starten i 1993 har Elmia-messen
vokst kraftig. I år hadde Scania verdenspremiere på sin nye lastebil, mens
Volvo viste frem «The Iron Knight».
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Miljøgevinst
– Det var enormt gøy at Scania valgte
Elmia som sted for sin verdenslansering.
Det viser hvor viktig messen har blitt,

mener Annika Brandin som er messeansvarlig for Elmia Lastebil.
Hun kunne i tillegg vise frem Volvos
nye fartsmaskin. – Boije Ovebrinks
«The Iron Knight» var det mange som
ville se, og det er ikke så underlig. Det
er ikke hver dag man kan se en verdensmester, forteller Brandin.
Med en toppfart på 276 kilometer i
timen er «The Iron Knight» verdens
raskeste lastebil, og rekorden ble satt rett
før messen åpnet sine dører.

MSFEST PÅ ELMIA
– Bør føre til kraftig oppgradering
Totalt var det 415 utstillere på det
75 000 kvadratmeter store messeområdet. Dermed var årets Elmia-messe den
største i historien.
I tillegg til å vise frem ulike lastebiler
og produktnyheter kunne man på Elmia
i år også oppleve et omfattende debattog diskusjonsprogram, seminarer og
ulike konkurranser.
– Årets messe var en fulltreffer både
for utstillere og for publikum. Det er lett

å merke at dette er en bransje i medvind
som interesserer mange. Også Scania
var fornøyde med årets messe.
– Her finner vi varmen og nærheten
til kundene og her møter vi menneskene som kjører våre biler. Det er enormt,
uttalte Scanias kommunikasjonssjef
Peter Kaméus på spørsmål om hvordan
han oppfattet årets Elmia-messe.
SMART: Foruten lastebiler var det også utstilt verksteds-

utstyr og rekvisita på Elmia. (Foto: Kjell Olafsrud)
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Fremtidens varelevering:

Droner, roboter og smarte transportløsninger. Mercedes har presentert sin nye strategi for å møte fremtidens hovedutfordringer innen
transport.
Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

Fremtiden er brolagt med utfordringer for
transportører. Miljøsoner i byer, trafikkaos og en økende grad av urbanisering –
sammen med en kraftig økning av vareflyt – skaper hodepine.
Og det var nettopp det vi fikk et innblikk i når Mercedes lanserte sin nye strategi for varetransport i byer under et seminar i Stuttgart.

samtidig som vi satt nye rekorder for omsetning og overskudd. Likevel er tiden
innen for å gå videre. Vi må bevege oss fra
å være bare en produsent av varebiler til å
bli en tilbyder av logistikk, sa øverste sjef
Volken Mornhinweg i Mercedes sin varebilavdeling.
Han tror utfordringene fremover blir
mange, og skal møte det gjennom et nytt
prosjekt som har fått navnet adVANce.

Vil bli logistikktilbyder
– Selv om Mercedes sin varebilsavdeling
aldri har gått bedre enn hva den gjør i
dag. I 2015 solgte vi 321 000 varebiler,-

Droner og roboter
Programmet omfatter tre ulike pilarer,
digital@vans som tar sikte på å integrere

FORSTÅ BEHOVENE: – Mercedes må bli bedre på å forstå behovene de ulike kundene våre har. Vi må bli en tilbyder av
logistikktjenester og ikke bare være en produsent av varebiler, ifølge øverste sjef Volken Mornhinweg i Mercedes sin
varebilsavdeling. (Foto: Jan Harry Svendsen)
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MANGE SMÅ: Utfordringen med fremtidens varetransport er

å få varene frem de siste kilometrene. Løsningen kan være
selvgående roboter som disse. (Foto: Jan Harry Svendsen)

Vision Van –
fremtidens
varebil

DRONER: Mercedes tror droner blir en viktig del av
distribusjonsløsningene fremover. Denne varebilen
er utstyrt med landingsplass på taket – og selve
dronen ﬂyr autonomt. Landingen styres med en app
på telefonen. (Foto: Jan Harry Svendsen)

informasjonsteknolgi og i større grad
koble bilene opp mot nettet, solutions@
vans som ser på praktiske løsningen i varerommet og på levering av varene og sist,
mobility@vans som konsentrerer seg om
ulike konsepter for transport av mennesker og varer.
Derfor kunne vi på lanseringen i Stuttgart se varebiler med avanserte laste- og
lossesysteme som utnyttet lasterommet til
det maksimale, intelligente bestillingsløsninger for håndverkere der varebilen ble
fylt opp av varer om natten gjennom appstyrte bestillingssystemer og levering av
pakker med både droner og selvgående
roboter.

– Må lære oss å forstå kundenes behov
– Vi begir oss ut på denne reisen med en
kraftig overbevisning om at vi nå er på
rett vei. Samtidig som vi innrømmer at i
ikke er fornøyde med det vi har i dag.
Sannheten er at morgendagens kunder
trenger mye mer enn en varebil med fire
hjul, sier Mornhinweg.
– For oss blir det viktig å ikke konsen-

trere oss like mye om varebilene, men
heller om å ha et tankesett for hvilke logistikkløsninger våre kunder trenger og
hvilke løsninger vi kan tilby for å imøtekomme behovet våre kunder har.
Han understreker at målet ikke er å
presentere ferdige løsninger, men heller å
starte en prosess slik at man bedre forstår
hva kundene trenger i fremtiden.
– Ved å lære oss å forstå behovene og
utfordringene til våre kunder. står vi sterkere til å finne kreative løsninger raskt.
Disse kan vi så markedstilpasse steg for
steg slik at kundene står igjen med den
beste løsningen. Noen ideer vil helt åpenbart måtte forkastes på veien. Vårt mål
med adVANce er å finne de beste løsningene og de beste forretningsmodellene for
våre kunder, avslutter Mornhinweg.
Dermed kan det meget vel skje at pakken du bestiller på nettet om noen år
kommer flygende gjennom luften med en
drone styrt fra en varebil parkert flere kilometer unna – eller at den blir levert av
en trivelig robot som inntar byene krabbende ut av tilfeldig parkerte varebiler.

Med automatisk lasting og lossing av varerommet,
droner på taket og eldrift skal Mercedes Vision Van
være fremtidens transportløsning.
Mens droner ﬂøy gjennom luften rullet Mercedes
sin Vision Van inn på scenen foran en fullsatt pressetribune. Bilen er elektrisk drevet og er utviklet for
å løse noen av fremtidens transportutfordringer.
Med en elektrisk rekkevidde på inntil 270 kilometer er den helelektriske varebiler ikke bare utslippsfri men også støyfri. På den måten kan den
også operere innenfor byens miljøsoner.
Samtidig er den selvsagt oppkoblet. Alt fra utsendelsen av de to dronene på taket, til lasting og
lossing skjer automatisk. Dermed kan sjåføren bli
sittende i bilen, mens dronene tar seg av selve leveringen.
For Mercedes er Vision Van en forsmak på hva
fremtidens varebiler kan komme til å tilby – samtidig er bilen et sterkt signal om i hvilken vei designet
til Mercedes sine varebiler vil komme til å få i årene
fremover. Så får vi se om også helipad for droner blir
en del av fremtiden.

IKKE RATT: Mercedes Vision Van styres ved hjelp av
en joystick. Lysstripene i gulvet varsler med lys
dersom det er fotgjengere eller syklister i
blindsonen. (Foto: Jan Harry Svendsen)

MILJØUTFORDRINGER: Vision Van er elektrisk drevet,

og har droner på taket for pakkelevering. Dermed blir
den en varebil som er godt rustet til å møte
fremtidens økte miljøkrav – og som kan få varene
frem uavhengig av miljøsoner og bilfrie bysentrum.
(Foto: Jan Harry Svendsen)
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Scania Next Gen:

IMPONERENDE
ARBEIDSHEST
Det er lett å la seg imponere.
Noe annet ville også vært underlig –
Scania har brukt ti år og nært
20 milliarder kroner på å utvikle
den nye lastebilen.
Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no
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lant personbilene er premium
nivået alle strekker seg etter.
Overflatene i interiøret skal være
myke, skinnet skal være bløtt og sømmene skal være rette. Det skal ose kvalitet av materialvalg, fargesammensetning og design.
Akkurat som det gjør det i Scanias
nye lastebil.

Høy kvalitetsfølelse
Det store rattet ligger godt i hendene.
Instrumentene er oversiktlige og knappene er logisk plassert. I kjent stil omslutter førerplassen føreren, men plasseringen av førersetet er ny. Scania lover
bedre fleksibiliet og økt sikkerhet når de
har flyttet førersetet nærmere frontruten og ut til venstre.
Alt i alt har Scania tenkt mye på å

bedre førerens arbeidsforhold og derfor
lover de også at kjøreturen skal være like
komfortabel enten du rager 150 eller 200
centimeter over havet. I S-cabben er
dessuten gulvet flatt slik at man lettere
kan bevege seg rundt – og ulike innredninger og sendeløsninger kan leveres.
Det som forbløffer aller mest er likevel
kvalitetsfølelsen. Automatisk drar jeg
paralleller til tysk premium når jeg sitter
her. Selv de mest utfordrende strekningene på pressetesten rikker ikke ved bilens kjørbarhet eller komfort. I byen er
oversiktligheten god – og jeg trodde aldri
jeg skulle skrive dette om noen lastebil
– men den er faktisk også lettkjørt.

Kortere bremselengde
og sidekollisjonspute
Komforten er i en klasse for seg. Kjø-

restillingen er fin og det eneste du hører
fra motoren er hviningen fra turboladeren. Ellers er det stille. Svært stille.
Scania har jobbet mye med sikkerhet
i den nye bilen. Autobrems er på plass,
det samme er vingleassistent og sidekollisjonsputer som blåses opp dersom bilen innblandes i en velt. I alt har 45
biler blitt ofret på sikkerhetens alter
under utviklingsprosessen i såkalte helbilstester.
Bremsene har også blitt bedre. Den
nye bilen bruker 38 meter på å stoppe
fra 80 kilometer i timen med 40 tonn
totalvekt. Det er to meter kortere enn
forgjengeren.
Samtidig er festene for hytta konstruert til å gi seg ved for eksempel en påkjørsel bakfra. Opptil 40 centimeter kan hytta bevege seg
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1. MALAGA: Dette er en av de autentiske testbilene

som ble brukt under utviklingen av den nye lastebilen.
Internt ble den kalt Malaga. Akkurat denne bilen har
rullet rundt 200 000 kilometer i testøyemed.
2. PREMIUM: Solide materialer og høy opplevd følelse

av kvalitet gir bilen særpreg. Samtidig er førermiljøet
funksjonelt og instrumentene er lettleste.
3. VINDTUNELL: Scania har jobbet mye med å senke

luftmotstanden. Denne modellen ble brukt i mange av
testene som ble gjort i vindtunellen
4. TÅKE: Sikkerhet har vært viktig under utviklings-

prosessen. Ved hjelp av disse knappene kan man
ﬂytte fjernlyset ned slik at man slipper å blendes ved
for eksempel kjøring i snøvær.

bakover ved en ulykke. På den måten
absorberes energi, noe som igjen øker sikkerheten.

Skreddersøm
Teknisk har det også skjedd mye med nykommeren. Forakselen er flyttet og tyngdepunktet er lavere. For første gang har
Scania kommet med et system som automatisk tilpasser serviceintervallene etter
bilens bruk. Dermed kan man optimalisere servicetjenestene og sørge for at bilen
er mest mulig på veien – og Scania tar selv
kontakt med kunden når det er tid for
service og ettersyn. På den måten har bileieren alltid en bil som fungerer perfekt.
Samtidig pensjonerer man begrepet
Total Cost of Ownership (TCO) og erstatter det med Total Operating Economy
(TOE). Ideen er å skreddersy lastebilen
slik at den kan utføre sitt spesifikke transportoppdrag best mulig og med lavest
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mulig kostnad gjennom livsløpet.
– Vår basis ligger i vår erfaring, men
også de over 200 000 bilene som hver dag
sender data inn til oss om hvordan de
brukes og hvordan de kjøres. Ved å kombinere alt dette er vi i stand til å tilby kundene ikke bare en lastebil, men en lastebil
som blir en svært viktig del av kundens
verdikjede og som er nøye tilpasset de
jobbene transportøren utfører. Det er liten vits i å spesifisere en bil for tungtransport dersom den brukes til noe annet. Det
er ikke lenger slik at en bil passer til alt.
Nå handler det om skreddersøm, forklarer Christopher Podgorski som er Senior
Vice President hos Scania i Södertälje.
Nettopp derfor har det også vært viktig
å redusere forbruket på den nye bilen.
Optimaliserte motorer og helt nye konstruksjoner, men aller viktigst, bedret
aerodynamikk gir i gjennomsnitt fem
prosent lavere forbruk enn forgjengeren.

Ny rekkesekser – men V8erne
lever videre
Fortsatt vil V8ere utgjøre en viktig stamme i den nye Scaniaens motorprogram –
men en ny serie av rekkeseksere er også
på plass. Toppmodellen blant sekserne er
en 13-liters motor med 500 hestekrefter
og 2550 newtonmeter i dreiemoment.
Blant V8erne yter toppmodellen 730 hestekrefter og leverer et dreiemoment på
3500 newtonmeter fra et slagvolum på 16
liter.
Også automatkassen OptiCruise er
modifisert på den nye bilen. Sammenliknet med OptiCruise i forgjengeren er
girskiftene nå 45 prosent raskere.
Sammen med topografisk kartverk analyserer bilens motorstyresystem veien
flere kilometer frem. På den måten tilpasses motor og drivlinje optimalt, noe
som igjen gir bedre flyt og lavere drivstoffkostnader.
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Medlemspriser:
Ukeskurs kr. 7 000,Helgekurs kr. 9 500,-

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

Sjekk ut vår kursoversikt på www.transportkompetanse.no
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TOPPMØTET
FOR DEN NORSKE
TRANSPORTBRANSJEN
Det er duket for et spennende program når Transport & Logistikk
2016 arrangeres på Gardermoen 17. og 18. oktober. Politiske tungvektere, bransjeledere og foredragsholdere vil gjøre dette til en
todagers konferansebegivenhet.
Tekst: JO EIRIK FRØISE

– Nettverksmingling der både utstillere,
kunder og besøkende kan møtes på en
uformell måte og bygge nye og pleie
gamle nettverk står i hovedsetet, sier direktør for Transport og Logistikk, Jo
Eirik Frøise.
På Transport & Logistikk møtes både
politikere og ledere av transport- og logistikkbedriftene til felles meningsutveksling. En av de faste gjestene på konferansen er samferdselsminister Ketil
Solvik-Olsen.
– Som statsråd har jeg hatt anledning
til å delta på konferansen i flere år, og vil
delta også i år. Jeg setter stor pris på at
viktige temaer som for eksempel Nasjonal transportplan (NTP), som skal opp i
Stortinget denne høsten, blir tatt opp på
konferansen. Debattene mellom politikere og næringsliv er nyttig før vedtak
skal fattes, sier han.

Lønnsom logistikk
– I løpet av disse to dagene i oktober vil
politikere og alle etatsdirektører som representerer vei, sjø og jernbane bli konfrontert direkte med medlemsbedriftenes behov for bedre transport og
logistikk, sier Frøise, og legger til:
– Det er viktig å lytte til vareeierne, og
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la disse komme til orde. Medlemsbedrifter fra alle bransjer er avhengig av å ha
transport og logistikk på plass for å kunne drive forretning. Det blir både dueller
og debatter, hvor politikerne og myndigheter får høre direkte fra både små og
store bedrifter.
En spennende sesjon er hvordan nedgangen i virksomheten innen olje og gass
har påvirket transportbransjen. En un-

«På Transport &
Logistikk møtes både
politikere og ledere av
transport- og logistikkbedriftene til felles
meningsutveksling.»

dersøkelse som er gjennomført av Norsk
Industri tilsier at mer enn 80 bedrifter i
leverandørindustrien det siste året har
gjort forandringer i sine logistikkavtaler
og kjøremønster til og fra kundene. Her
vil Leif Arne Strømmen, Senior Vice
President Globalt for Kuehne+ Nagel
med ansvar for olje og gass-logistikken,
fortelle om hvordan de opplever endringen i markedet.

Duell mellom NLF og Vlantana
Et annet spennende innslag er foredragene til og duellen mellom Ruta Sakalauskaite, logistikkdirektøren i Vlantana
Norge AS og Geir A. Mo, administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund. Vlantana Norge besitter

Delingsøkonomi
har kommet til
godssektoren
Debatten om delingsøkonomi har i det siste
fått stor oppmerksomhet. På Transport &
Logistikk 2016 får du høre om hvordan dette
også har inntatt den tradisjonelle godstransporten
Debatten har spesielt dreid seg om Uber,
men nå har vi også fått en tjeneste for transport av gods Nimber. På Transport & Logistikk
får vi høre fra CEO og gründer av Nimber, Ari
Kestin. Nimber har de siste årene økt til over
30 000 registrerte brukere og har hatt en
økning på 425 prosent i det skandinaviske
markedet. Nimber er nå registrert i hele 70
land over hele verden.
– Jeg gleder meg til å komme til Norge og
fortelle om hva vi gjør hos Nimber og hvordan
vi opererer rundt om i hele verden, sier Ari
Kestin.
I en av sesjonene møter Ari Kestin fra Nimber Ole A. Hagen fra PostNord som må svare
på om delingsøkonomien vil være en trussel
for fremtidens transportbransje i Norge.

110 transportlisenser og driver med
helt nye biler som er fullt utstyrt for
veiforholdene i Norden. Det er mer
enn 200 personer som jobber i bedriften, som har sitt opphav i Litauen. I
denne sesjonen vil de ha fokus på arbeidsforholdene og kvaliteten på transporten utført av utenlandske selskap på
veien for norske bedrifter.

Politisk ledelse stiller opp
Flere av landets mest innflytelsesrike
politikere stiller nok en gang opp på
Transport & Logistikk. De deltar på
sesjoner begge dager.
– At både statsråden, statssekretærer
og transportkomiteen melder seg på et
år i forveien, viser at konferansen er en

viktig arena for kunnskapsutvikling og
faglig oppdatering. Med Nasjonal
transportplan som bakteppe, er jeg
overbevist om at dette blir en arena for
mange gode faglige innspill, sier Frøise.

Sosialt påfyll

Hva er Nimber?
Nimber er en nettside for de som har pakker
som skal fra A til B. Bakgrunnen er enkel:
Hvis du skal frakte noe, legger du det ut på
nettsiden med informasjon om hente- og leveringssted. Finnes det personer som skal
samme vei, kan disse ta med seg pakken og
få betalt for oppdraget.
– Stadig ﬂere av oss benytter ulike delingsplattformer, som Uber og AirBnb. Her får
vi høre hvordan Nimber tenker seg fremtiden,
og om det ﬁnnes noen juridiske tanker rundt
dette. Dette er en meget spennende sesjon,
sier prosjektleder for konferansen, Jo Eirik
Frøise.
Du treffer Ari Kestin både på åpningen
mandag 17. oktober kl. 09.00 og på sesjonen
Nasjonal Transport kl. 14.40 samme dag.

Den tradisjonelle middagen på mandagskvelden er selvfølgelig spikret.
Det samme er mingelsesjonen i forkant.
– Et godt faglig og politisk program
i kombinasjon med god mat, god drikke og spennende underholdning vil
kjennetegne konferansen. Jeg håper
dette vil bidra til å knytte flere forretningsmessige og sosiale bånd, sier
Frøise.
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Transport
&

logistikk

CLARION HOTEL & CONGRESS OSLO AIRPORT

17.-18.
OKTOBER

2016

Påmelding: www.konferanse.info

MANDAG 17. OKTOBER
Vareeiernes logistikk
LOKALE: Q 1
10:40 – 11:50
Transportkjøpernes time
I denne sesjonen vil vi ha fokus på de utfordringer og
ønsker som transportbrukere er opptatt av. Dette kan
være pris og leveringsbetingelser og hendelser
som vedrører en samlet transportnæring.

Åpning
LOKALE: Q 1

09:00 - 10:15
Velkommen til årets
konferanse
Jo Eirik Frøise, direktør for Transport & Logistikk
2016, Norsk Industri og Are Kjensli, adm. dir. NHO
Logistikk og Transport

Etatenes NTP-planer

Bohus Logistikk – hva gjør vi for en god logistikkflyt?
Håkon Bredde, daglig leder, Bohus Logistikk AS
Hvordan håndterer Hydro Aluminium risiko i inngående
og utgående transport
Gustav Heiberg, Head of Logistics, Hydro Aluminium AS

Er konkurransen med lavprisselskapene en trussel
mot norsk luftfart
Torbjørn Lothe, adm. dir, NHO Luftfart

Logistikkløsninger for olje- og gassektoren – hva gjør en
av Norges største transportkjøpere?
Jone Stangeland, V P. Logistics and Emergency response,
DPN Joint Operations Statoil ASA

Duell: Leder i transportkomiteen Nikolai Astrup (H) og
stortingsrepresentant Eirik Sivertsen (Ap)

Ordstyrer: Finn Langeland, kommunikasjonsdirektør, Norsk Industri
11:50 – 12:50 Lunsj og messevandring
12:50 – 14:00
Vareeiers krav til transportør
Gode logistikkløsninger med kundene i fokus
Arild Brennholm, direktør distribusjon, Elektroskandia Norge
Legemiddelbedriftenes strenge krav til transporten
Representant for legemiddelindustrien
Krav til god logistikk for en av de raskest voksende
teknologibedriftene i Norge
Karl Morten Skjæveland, Chief Operating Officer, Optimarin AS

Terje Moe Gustavsen, veidirektør, Statens vegvesen

Nimber - a challenge against
freight forwarders?

14:00 – 14:50 Messevandring

Norsk natur på tanken
Aniela Gjøs, konserndirektør logistikk, TINE SA

Transport mot
lavutslippssamfunnet – hva
gjør vi nå?

LOKALE: Q 3
10:40 – 12:00
Hvordan har norske flyselskap posisjonert seg i
konkurranse med andre utenlandske selskap?
Fremtiden for norsk godstransport på fly
Synnøve Thormodsæter, National Airfreight Manager,
Kuehne+Nagel AS og Stein Arve Sørensen, Director Strategic
Partners & Projects, Jetpak Norge AS

Ordstyrer: Bodil Nordhopbakk, Logistics Responsible,
Field Developement, Aibel

Ari Kestin, CEO Nimber, London

Konkurransen mellom norsk
og internasjonal transport

14:50 – 16:00
Risiko i forsyningskjeden
Supply Chain Risk Management i prosjektbasert industri
Gøril Hannås, førsteamanuensis, Universitetet i Agder
Global logistikk og erfaringer fra arbeidet med operasjon
av dette operert fra Norge med hovedkontor i Houston
Kenneth Johansen, Sr. Manager Logistics, SCM Norway,
National Oilwell Varco Norway AS

Audhild Kvam, direktør, Enova

Leverandørenes erfaringer for å sikre en risikofri
forsyningskjede
Morten Årikstad, Manager director, Seafront Group AS

Forskningsprisen 2016

Ordstyrer: Are Kjensli, adm. dir. NHO Logistikk og Transport

Michael Holmstrøm, adm. dir./ CEO, Schenker AS

Ordstyrer: Atle Kvamme, næringspolitisk sjef, Bergen Næringsråd
12:00 – 12:50 Lunsj og messevandring
12:50 – 13:20
Forskningsprisen 2016
Vinner av DB Schenkers Forskningsprisen 2016
Ordstyrer: Einar Spurkeland, kommunikasjonssjef,
Schenker AS
13:20 – 14:00
Konkurransen mellom norske og utenlandske selskap
Fremtiden for norsk lastebilnæring
Geir A. Mo, adm. dir, Norges Lastebileier-Forbund
På veien for norske bedrifter og forbrukere
Ruta Sakalauskaite, logistikkdirektør, Vlantana Norge AS
Samtale mellom Ruta Sakalauskaite, Logistikkdirektør, Vlantana
Norge AS og Geir A. Mo, adm. dir., Norges Lastebileier-Forbund
Ordstyrer: Atle Kvamme, næringspolitisk sjef, Bergen Næringsråd
14:00 – 14:50 Messevandring
14:50 – 16:00
Verdens høyeste bompenger
Politikere, næringsliv og byens innbyggere vil alle gjøre byen
sunnere med høye bompenger. I «Grønn strategi» for Bergen er
målet 50 % reduksjon i fossile utslipp innen 2030.
Samhandling mellom politikere og næringsliv
Representant, Bergen kommune
Slik vil næringslivet gjøre Bergen fossilfri
Atle Kvamme, næringspolitisk sjef, Bergen Næringsråd
Bergen havn skal bli 100 % elektrifisert
Ulrik Jørgensen, konst. havnedirektør, Bergen Havn
Hvor går smertegrensen for kostnader til bytransport
Geir A. Mo, adm. dir, Norges Lastebileier-Forbund
Ordstyrer: Erling Sæther, næringspolitisk direktør, NHOLT

Ordstyrer: Atle Kvamme, næringspolitisk sjef,
Bergen Næringsråd

Kveldsprogram
16:00 – 17:30

17:00 – 17:45

Nettverks bygging blant utstillerne

Bedriftspresentasjoner

Lokale: The Qube

Lokale: Amfi

Vi samles i utstillingslokalet hvor vi møter gamle og treffer
nye bekjentskaper.

PostNord, Schenker, NHO Logistikk og Transport,
Bring

Vi lodder ut en weekendtur!

Ordstyrer: Silje Vhile Braaten, rådgiver,
NHO Logistikk og transport og og Eirill Bø, studierektor, BI

Supply Chain Visibility
- synlighet i verdikjeden

Nasjonal transport

Samferdselsløftet i NTP

LOKALE: Q 6

LOKALE: Q 4

LOKALE: Q 5

10:40 – 11:50
Bylogistikk og byliv – to sider av samme sak
En aktiv by for næringsliv og miljø
Anja Bakken Riise, byrådssekretær for miljø og samferdsel,
MDG, Oslo kommune

11:00 – 12:20
Godsoverføring til jernbanen – hva må gjøres?
Jernbanedirektorat og jernbaneinfrastrukturforetak
– hva nå?
Elisabeth Enger, jernbanedirektør, Jernbaneverket

Bylogistikk og byliv – visjon, illusjon og realitet
Sven Bugge, daglig leder, LUKS

Fremtiden for godstransport på skinner – hva gjøres for at
jernbanen skal være et førstevalg?
Arne Fosen, adm. dir., CargoNet AS

11:00 – 12:20
Kundeopplevelse gjennom kvalitet og sikkerhet
i verdikjeden
Supply Chain Visibility i et globalt perspektiv
Svein Egil Hoberg, Director Advisory, KPMG Norway
Gode kundeopplevelser både på nett og i butikk
Kai Gulbrandsen, CEO, Princess-Gruppen AS
Ordstyrer: Terje Menkerud, seniorrådgiver Datafangst, GS1 Norway

Handel i sentrum – en forutsetning for byliv
Jon Anders Henriksen, næringspolitisk direktør,
Oslo Handelsstands Forening

12:20 – 13:20 Lunsj og messevandring

NORSULP – Logistikkplaner for norske byer
Olav Eidhammer, forsker, Transportøkonomisk institutt (TØI)

13:20 – 14:20
RFID muliggjør Supply Chain Visibility
Introduksjon
Geir Vevle, Sporingsteknolog, ACT Logimark AS

Ordstyrer: Einar Spurkeland, kommunikasjonssjef, Schenker AS

Verdi av RFID på lastbærerene
Tom Romanich og Ragnar Strand, Norsk Lastbærer Pool AS

12:50 – 14:00
Hva kan TMS bidra med ut over vanlig transportstyring,
og hvordan har ledende aktører i markedet sikret seg full
oversikt?
Elkjøp satser stort på hjemleveranser og vil bli best på det.
Hvorfor er TMS viktig for dem og deres kunder?
Bjørn Mortensen, Direct Distribution Operating Coordinator,
Elkjøp Norge AS

Fordeler med RFID på lastbærere inn på grossistlager
Jan Ove Wagnildhaug, Disponent, COOP Norge
Ordstyrer: Anders Askevold, Manager Smart Centre and Partner
Program, Senior Advisor, GS1 Norway
14:20 – 14:40 Messevandring
14:40 – 16:00
Fisk til det globale markedet
Norsk Standard for merking av sjømatprodukter skal
gjelde for hele Europa – styrket verdiskaping i verdikjeden
Lars Erik Jensen, Project Manager Standard Norge (ISO & CEN)

11:50 – 12:50 Lunsj og messevandring

Ordstyrer: Solveig M. Haaland, seniorrådgiver/prosjektleder,
GS1 Norway

Duell mellom stortingsrepresentant Abid Q. Raja (V) og
stortingsrepresentant Torill Eidsheim (H)
Ordstyrer: Aslak Bonde, kommentator, Politiskanalyse.no
12:20 – 13:20 Lunsj og messevandring

Nordan er ledende på vinduer. Hvordan blir de også
ledende på levering?
Bjørn Harry Ulvang, transportsjef, Nordan AS
Ruteplanleggning og transportoptimering hos Returpack
Sverige
Jan Tønder, Director Nordic Sales & Marketing, AMCS
Ordstyrer: Jo Are Aslaksen, Sales Manager, Locus Logistics AS

Digital fisk til det europeiske markedet
basert på standarder
Kristoffer Singstad, Director Innovation & Technology,
Maritech Systems AS

Green Cargo – svensk aktør på norske skinner. Hvorfor
Norge?
Jan Kilström, VD. Green Cargo

14:00 – 14:40 Messevandring
14:40 – 15:30
Sharing economy - future for the transport sector
Nimber delivers latest development in the
sharing economy
Ari Kestin, CEO, Nimber, London
Is sharing economy a threat to the traditional transport
sector i Norway?
Ole A. Hagen, Communication and Marketing Manager, PostNord

13:20 – 14:20
Havnenes rolle i transportkjeden
Utfordringer for en effektiv næringsrettet sjøtransport
Arnt-Einar Litsheim, direktør, Norsk Havneforening
Rammebetingelser og virkemidler for godstransport
til sjøs
Kirsti Slotsvik, kystdirektør, Kystverket
Duell mellom stortingsrepresentant Magne Rommetveit (Ap) og
stortingsrepresentant Morten Stordalen (FrP)
Ordstyrer: Aslak Bonde, kommentator, Politiskanalyse.no
14:20 – 14:40 Messevandring
14:40 – 16:00
Hastigheten på vegutbyggingen og utviklingen
av infrastrukturfondet
Status for infrastrukturfondet Nye veier
Ingrid Dahl Hovland, adm. dir., Nye Veier AS
Samfunnsøkonomiske prioriteringer i kommende NTP
Jan Fredrik Lund, leder NTP-sekretariatet, Statens vegvesen
Duell: Leder i transportkomiteen Nikolai Astrup (H) og
stortingsrepresentant Eirik Sivertsen, Arbeiderpartiet
Ordstyrer: Aslak Bonde, kommentator, Politiskanalyse.no

15:30 – 16:10
Slik skal norske havner drives?
AMP Terminals om containerhavnen i Gøteborg
Hans Gutsch, Business Development Manager, APM Terminals
Gothenburg AB og Stig-Göran Thorén, Göteborgs Hamn
Havnestrukturen i Oslofjord-regionen – er dagens antall
havner det beste for fremtiden?
Dag Sem, assisterende havnedirektør, Oslo Havn
Ordstyrer: Finn Langeland, kommunikasjonsdirektør Norsk Industri

19:00

19:30 – 22:45

Aperitiff

Festmiddag
med underholdning

Lokale: I fojaen i The Qube
17.30 – 18:30

«Samferdselspolitisk vorspiel»
med tidligere samferdselsministere Liv Signe Navasete,
Torild Skogsholm og Dag Jostein Fjærvoll
Lokale: Q 3

Lokale: Q 1
Konferansier: Atle Kvamme, næringspolitisk sjef, Bergen Næringsråd

TIRSDAG 18. OKTOBER
Utfordringer ved sjøtransport

Samferdselsløftet

Forskning innen logistikk

LOKALE: Q 1

LOKALE: Q 4

LOKALE: Q 5

09:00 – 10:10
Vareeierforum
Vareeierne en premissleverandør for transporten
Hans Kristan Haram, Shortsea Promotion Centre Norge

09:00 – 10:10
Søkelyset på bestilleransvaret for godstransporten
I denne sesjonen vil vi ha fokus på hvilke krav stilles til
deg som kjøper transporttjenester. Hvem er bestiller?
Ny veileder viser at det kan bli dyrt å trå feil.

09:00 – 10:10
Elektrifisering av gods og varelevering
Freight Electric Vehicles in Urban Europe (FREVUE)
– resultater fra EU-prosjektet
Isabelle Roche-Cerasi, forsker, SINTEF

Innlegg fra
Kjell Haugen, regiondirektør, Arbeidstilsynet
Jon Molnes, avdelingsdirektør, Statens vegvesen
Representant fra Schenker AS

Erfaring med varelevering i Oslo sentrum ved bruk av
el-varebiler
Sture Portvik, prosjektleder, Oslo kommunes elbilsatsning, og
Catherine Löfqvist, miljøsjef, Bring Norden.

Ordstyrer: kommunikasjonssjef Einar Spurkeland, Schenker AS

ELinGO – elektrisk infrastruktur for godstransport
Tom E. Nørbech, seniorrådgiver, Statens Vegvesen
Vegdirektoratet

Næringslivet trenger et nytt fellesorgan for vareeierne
Fred Voldset, logistikkdirektør, Borregaard
Erfaringer fra logistikkgruppen i Drammen Havn
Ivar Vannebo, assisterende havnedirektør, Drammen Havn
Representant fra transportbrukerbedrift
Ordstyrer: Sindre Finnes, fagsjef, Norsk Industri

10:10 – 10:50 Messevandring

10:10 – 10:50 Messevandring
10:50 – 12:10
Riksvei nummer 1
I denne sesjonen får vi innspill om hvordan sjøtransport kan bli
førstevalget til mange som i dag benytter veitransport. Med
innlegg fra havner, speditører og transportkjøpere får vi nye
impulser på hvordan dette kan gjøres slik at det er lønnsomt
både for samfunnet og transportkundene.
Moss havn tar nye veier – Et konsept for fremtiden
Øystein Høsteland Sundby, havnesjef, Moss havn
Ny godstransport på ferge
Rune Hetland, Cargo Manager, Fjord Lines og Frode Blålid, leder
base til base, Bring

10:50 – 12:10
NTP – næringslivets viktigeste langtidsplan
Samferdselsløftet – næringslivets innspill til NTP
Svein Oppegaard, direktør område politikk, Næringslivets
Hovedorganisasjon (NHO)
Næringslivets stemme i NTP- debatten
Adrianne Ubeda, daglig leder, Lars Holm Shipping
Tor Jakob Reitan, daglig leder, Børstad Transport
Tom Olaf Kjær, daglig leder, Kjærøy Consult
Jan Håvard Hatteland, regiondirektør, FREJA Transport &
Logistics AS
Hva tenker Stortinget om neste NTP?
Åse Michaelsen, stortingsrepresentant, Transportkomiteen (Frp)

Ny Nord-Norgelinje – Base til base
Halvar Pettersen, havnedirektør, Tromsø havn

Ordstyrer: Gjermund Løyning, avdelingsdirektør
myndighetskontakt, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Ordstyrer: Hans Kristian Haram, daglig leder,
Shortsea Promotion Center

12:10 – 13:00 Lunsj og messevandring

12:10 – 13:00 Lunsj og messevandring

Ordstyrer: Roar Norvik, forskningssjef Transportforskning, SINTEF
10:10 – 10:50 Messevandring
10:50 – 12:10
Salg og oppkjøp av transportbedrifter - en næring i
omstilling
Erfaringer fra kjøp og salg av bedrifter i
transportbransjen, sett fra en toppleders synsvinkel
Stig Hågenstad, direktør strategi og prosjekter, PostNord
Når bør salg og oppkjøp vurderes? Hva bør
forberedes, hva kan forventes av pris, og hvordan
gjennomføres prosessene?
Mads Langaard Lund, Managing Partner, Convent Corporate
Salgs- og oppkjøpsprosessen – hvordan unngå de
vanligste fallgruvene?
Kaare Oftedal, advokat/partner, DLA Piper
Ordstyrer: Runar Hansen, advokat og partner, DLA Piper
12:10 – 13:00 Lunsj og messevandring
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13:00 – 14:30 LOKALE: Q 1

Regjeringens samferdselspolitikk
Ketil Solvik-Olsen, samferdselsminister, Samferdselsdepartementet
PANELDEBATT
Stortingsrepresentantene Eirik Sivertsen (Ap), Abid Q. Raja (V), Janne Sjelmo Nordås (Sp),
Nikolai Astrup (H), Hans Fredrik Grøvan (KRF), Heikki Holmås (SV), Morten Stordalen (Frp)
Ordstyrere: Aslak Bonde, kommentator, Politiskanalyse.no og Atle Kvamme, næringspolitisk sjef, Bergen Næringsråd

Fremtidens trender
LOKALE: Q 3
09:00 – 09:40
Hydrogen – Innfasing i transportsektoren
Hvorfor blir det attraktivt å bruke hydrogen?
Ulf Hafseld, daglig leder, Hyop og Jørn Arvid Endresen
direktør, ASKO Midt-Norge
Ordstyrer: Kirsten Steenberg, direktør Direct Freight,
Schenker AS
09:40 – 10:10
Nordisk logistikkbarometer
Hva er trender hos nordiske transportkjøpere?
Maria Korban, markedssjef, PostNord AS
Ordstyrer: Kirsten Steenberg, direktør Direct Freight,
Schenker AS
10:10 – 10:40 Messevandring
10:40 – 11:20
Konsekvenser for transport i forbindelese med
redusert olje og gassvirksomhet
Leif Arne Strømmen, SVP Global Head Projects, Oil & Gas,
Marine Logistics, Kuehne + Nagel
Ordstyrer: Kirsten Steenberg, direktør Direct Freight,
Schenker AS
11:20 – 11:40 Beinstrekk
11:40 – 12:10
Trender innen netthandel
E-handel for 32 milliarder kroner - Norge på
e-handelstoppen
Arne B. Andersson, Adviser and Spokesman for E-commerce,
PostNord Sverige
Ordstyrer: Kirsten Steenberg, direktør Direct Freight,
Schenker AS
12:10 – 13:00 Lunsj og messevandring

”

Den største og
viktigste konferansen
for næringen

PRAKTISK INFORMASJON

Tid:
Sted:
All påmelding:
For spørsmål ring:

17.- 18. oktober 2016
Clarion Hotel Oslo Airport (Gardermoen)
www.konferanse.info
92 60 85 37

Konferanseavgift eksl. mva:
5 850,- Full konferanseavgift, inkludert treretters festmiddag og lunsj
4 950,- Full konferanseavgift, uten festmiddag, med lunsj
4 650,- Dagpakke 21. okt., inkludert treretters festmiddag og lunsj
4 150,- Dagpakke inkludert lunsj
1 750,- Kun deltagelse på festmiddag
Vi har en avtale med hotellet om gunstig pris på overnatting,
kr 1 550 i enkeltrom.

Arrangørene:

I samarbeid med:

Hovedsponsorene:

Transport & Logistikk 2016 retter seg mot
beslutningstagere, bedriftsledere, logistikksjefer,
systemansvarlige, politikere, forskere og byråkrater
som har et engasjement innenfor transport- og
logistikknæringen.
Konferansen hadde i fjor nærmere 860 deltagere, og
bekreftet således sin posisjon som den største og
viktigste konferansen for næringen.
På konferansens messedel treffer du i år nesten
90 utstillere, over 100 foredragsholdere/
paneldeltagere. Middagen på kvelden 17. oktober
er stedet hvor du knytter nye kontakter og treffer
gamle venner.

REGION 1
ØSTFOLD OG
OSLO/AKERSHUS

Følger opp Retvet – Vinterbro
Rett før sommerferien var NLF Oslo & Akershus i møte med de
borgerlige/blå-grønne partiene i transportkomiteen på Stortinget, for å forklare dem den håpløse situasjonen E-18 fra Ørje til
Vinterbro er havnet i. Samferdselsdepartementet legger opp til
å utsette den viktigste, og siste, delen av denne prosjektet,
strekningen mellom Retvet og Vinterbro.
– Det er jo helt håpløst, mener nestleder i NLF Oslo & Akershus, Nicolai Jakhelln, som deltok i møtet med stortingsrepresentantene.
– Hele denne veien burde vært ferdig for lenge siden og regjeringen forteller oss jo at den skal bygge ting i ett og ikke
stykkevis og delt. På denne relativt korte, men avgjørende
strekningen har det vært mye bråk og forsinkelser, men nå må
Stortinget skjære i gjennom og gi gass.
Vi jager nå de rød-grønne partiene på Stortinget for å informere dem om situasjonen også. Dette må løses, så ikke hele
prosjektet settes på evig vent.

Bastø Fosen
venter på noe godt
(forhåpentlig)
NLF Østfold har vært aktive på møtefronten etter sommerferien og vi møtte nylig sjefen i Norges mest traﬁkkerte
fergestrekning mellom Moss og Horten, Øyvind Lund.
Han hadde, håper vi, gode nyheter, selv om vi også ser
noen mørke skyer over fjorden.
– De nye ett-dekksfergene ligger an til å følge planen
og Bastø Fosen regner med å sette dem i drift rundt juletider. I alle fall to av de tre nye fergene. Den siste ligger
hakk i hæl og med alt på plass forventer vi stor bedring i
driften, forteller regionsjef J.Kristian Bjerke.
Fordelen med de nye fergene er først og fremst at
problematikken med et nedre dekk, hvor ingen lastebiler
får plass, fjernes. Det blir ikke lenger slik at hele nedre
dekk fylles med personbiler, før lastebilene slippes om
bord. Nå blir det førstemann til mølla og en rettferdig løsning for alle reisende. Håper vi.

SLOSS FOR MODULVOGNTOG
NLF Østfold var nylig i samarbeidsmøte med Statens vegvesen og
stort sett går dialogen bra.
– Vi erkjenner at ressursene er begrenset,
men føler likevel at SVV lytter til våre
innspill, sier fylkesleder Erik Graarud
Det er ikke tvil om at det er et stort
etterslep på vedlikehold av fylkesveinettet
i Østfold. Flere strekninger er i svært dårlig forfatning. Veiene er i tillegg ofte smale med svake veiskuldre.
I møtet med SVV kom det frem at de
er i gang med en viktig oppgradering av
flere strekninger i fylket.

Modulvogntog
Et område hvor NLF lenge har vært utålmodig er godkjenning av flere veistrekninger for modulvogntog på 25,25 meter.
Her synes vi det går altfor sakte og det
forventes at blant annet 111 og 22 blir
med i neste veiliste i oktober.
- Dette tok vi spesifikt opp i vårt møte
med SVV. De sier de ligger etter skjema
på grunn av sykdom, men for oss er dette
så viktig at vi ba veisjefen om å prioritere
ressurser til dette. Det er ikke akseptabelt
å vente enda et halvår før vi får klargjort
flere veier i fylket for modulvogntog, sier
regionsjef J. Kristian Bjerke.

ØKTE PRISER
Det er imidlertid noen mørke skyer over fjorden. Siden
dette er et fergesamband som drives helt uten statsstøtte,
så må de reisende betale gildet. Med økte krav fra statens
side til standard på fergene, kapasitet og regularitet, må
vi forvente en prisøkning fra Bastø Fosens side. Spørsmålet blir hvor høy den blir?
– Prisene vil gå opp, det er det ingen tvil om. Ryktene
sier at prisene vil øke mer for personbiler enn for lastebiler,
men en prisøkning for tunge kjøretøy, kan slå uheldig ut for
mange lastebileiere. Det positive er at rederiet har lyttet
til NLF og endret lengdeklassene, slik at biler mellom 17
– og 1,5 meter nå vil havne i samme klasse. Det betyr
relativt sett lavere kostnader for denne store gruppen
lastebileiere, sier Bjerke.
Det er samtidig uheldig med prisøkninger, spesielt med
tanke på at Oslofjordtunellen nå er gratis å kjøre gjennom.
Selv om denne tunellen er plaget med mange stenginger
og ulykker, vil nok noen velge denne fremfor å betale for å
ta båten.
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Oslo & Akershus lager ﬁlm!
Ting tar tid, heter det, men når enden er god er allting godt, heter det også. For et og et halvt år
siden vedtok årsmøtet i NLF Oslo & Akershus å lage ﬁlm for å beskrive hva som skjer hvis lastebilen ikke kommer frem. Etter noen runder med ulike ﬁlmprodusenter landet vi på Albatross Film,
som nå står klar til å skyte ﬁlm.
– Dette blir kjempespennende og vi håper veldig bra, sier en entusiastisk nestleder i NLF
Oslo & Akershus, Kjell Roar Nygård.
Han koordinerer prosjektet og er nå i sluttfasen med å forhandle avtale med skuespillere.
Stort sett stiller våre egne folk opp, pluss butikksjefer og familiemedlemmer, men vi håper å få
inn en kjent skuespiller for å fange publikums oppmerksomhet.
– Temaene vil handle om hva som skjer hvis politikere eller andre nekter lastebilen å komme
frem. Prøv å frakte materialer på T-banen, eller melk og matvarer på el-sykler. For ikke å snakke
om medisiner og annet livsnødvendig, forklarer Nygård.
Det vil spilles inn sekvenser på mellom 30 og 180 sekunder og meningen er å bruke dem på
Facebook, YouTube og lignende.

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

Utnytt! Reduser! Prisgaranti! Innbytte!
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Kort fortalt

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

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

34/++% t "ORGERSKOGEN  t 3 3TOKKE t Telefon +47 32 20 86 10
TRONDHEIM t Heggstadmoen 1 t 7080 Heimdal - STAVANGER t Varabergmyra 4 - 8 t 4050 Sola

www.plusstruck.no
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REGION 2
HEDMARK/OPPLAND

TROFAST: Det er noen år siden 78 år gamle Olav

Ødegård (t.v.) sluttet med lastebiler, men han har
vært trofast NLF-er også som pensjonist. Takk for
innsatsen, Olav, sier forbundsleder Tore Velten.

50 ÅR SOM MEDLEM I
LASTEBILEIERFORBUNDET
Olav Ødegård har vært medlem i
Norges Lastebileier-Forbund i
50 år!
Tekst og foto: GUTTORM TYSNES hedopp@lastebil.no

På regionstyremøtet til NLF Hedmark
og Oppland nylig, fikk Olav 50-årsplaketten av forbundsleder Tore Velten.
Faren Ludvig byttet ut hest med lastebil i 1930. Han var med og startet Furnes
Lastebileierforening i 1935. Olav er oppvokst med lastebiler og «fikk olje på henda» nesten like tidlig som morsmelk….
I starten var det kjøring for landbruket
og veiarbeid – ikke minst brøyting. Olav
ble ivrig med i NLF Hedmark og Opplands brøyteutvalg og var også vararepresentant i det sentrale brøyteutvalget. Meieriet i Brumunddal har også vært en
viktig oppdragsgiver.
Far hadde Chevrolet da jeg ble født.
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Mitt merke ble Mercedes. Vi førte nøye
statistikk og mente at det var best økonomisk, forteller Olav Ødegård. – V i klarte oss bra takket være gode medarbeidere.
I 1990 var helsa dårligere og Olav overlot lastebilbedriften og bruket til sønnen
Ola. Men han fortsatte som «kårkall» og
mekaniker i mange år.
- Det var utvikling hele tida. Også på
pris. I 1932 kjørte Ludvig åtte lass med
grus til Furnes sykehjem for til sammen
26 kroner! Det ble ikke mange ørene per
kilometer…

JUBILEUM: Ødegård hadde ﬂotte lastebiler. Bildet er tatt i

1970 da ﬁrmaet feiret 40-årsjubileum
PÅ MUSEUM: Brøytebilde fra 1937. Denne plogen står nå

utstilt på Norsk Vegmuseum ved Hunderfossen.

Fire ble til én i Sør-Østerdal
Lastebileierforeningene i Elverum, Åmot, Trysil og Engerdal er slått sammen og har fått navnet Sør-Østerdal Lastebileierforening. Arne Olav Velten ble på ekstraordinært årsmøte valgt til leder. Tore Grøtting
ble nestleder og kasserer. Øvrige medlemmer og varamedlemmer: Svein Karlsmoen, Frank Sønstehagen
og Kjetil Voldmo. Varamedlem: Stein Stormoen. Tore Grøtting blir også kasserer. Sekretær. Helge Berger.
På årsmøtet etter jul vil en også prøve å få med en fra Engerdal i styret.

REGION 2
HEDMARK/OPPLAND

Du kan faktisk tjene penger
på det grønne skiftet
«Miljø» og «Det grønne skiftet».
Ordene høres oftere og oftere fra
våre politikere om dagen. Men kan
vi snu dette til noe positivt? Kan vi
gjøre miljø til en vinnersak for
lastebilnæringen? Svaret er et
rungende JA!.
Tekst og foto: GUTTORM TYSNES hedopp@lastebil.no

Miljø er hovedtema på NLF Hedmark og
Opplands høstseminar. Fra 28. til 30. oktober samles vi på Savalen – med lørdagen
som seminardag. I tillegg til god mat og
mye moro, kan vi garantere en faglig fin
dag. Der altså miljøet står i fokus.
Vi får selvsagt servert siste nytt fra lastebilfronten. Vi får innspill fra miljøorganisasjonen Zero (som ikke er opptatt av
forbud, men å fronte de mest miljøvennlige løsningene). Vi får besøk av et svensk
transportfirma som har satset på biler med
lavutslipp i flere år og gjør det godt. Og
ikke minst: Vi får høre hvordan det er mulig å få pengestøtte til miljøtiltak i din
bedrift.

Vi har fortsatt noen plasser igjen – meld
deg på!

Oppland ville ha innspill
NLF gir råd til alle politiske partier som
ønsker det. Arbeiderpartiet i Oppland inviterte til samråd om klimautfordringene
i transportsektoren fram til 2050. Partiets
stortingspolitikere i transportkomiteen,
deltok også på møtet.
«Status og utfordringer for en miljøvennlig transport», var tittelen på innlegget fra NLF Hedmark og Oppland. Noen
stikkord: Euro-motorer, utrolig reduksjon
i utslippene, biodiesel, vanskelig å overføre gods fra veg til bane og sjø og seriøse
lastebileiere er opptatt av miljøet.

INTERESSERTE: Politikerne lyttet interessert. Oppland Ap
og partiets transportpolitikere på Stortinget ﬁkk høre om
spennende tider i bransjen. Tungbilene er i en fantastisk
teknologisk utvikling. (Foto: Guttorm Tysnes)

kjøringen med Erna Solberg bak rattet.
Det kan være begynnelsen på et elektrisk
eventyr innen transportnæringen.
Det ble kjent at det planlegges en elektrisk veg fra Kristiansand til Trondheim.
Prosjektet jobber med å finne ut hvordan
man kan elektrifisere hele godstransporten
langs E39 fra Kristiansand til Trondheim.
Hvis man lykkes, er det slutt på å si at elrevolusjonen er like rundt hjørnet.
Vi ser også at stadig flere bruker biodieselen HVO100 – der klimautslippene er
kraftig redusert.
«Det grønne skiftet» er et viktig tema.
I det tempoet utviklingen går nå, er enda
flere av problemene løst lenge før 2050…

Nyheter hver dag
I september ble det presentert mange nyheter. Vi fikk se eltrekkvogna Nikola One.
Tenden Transport i Stryn er et av firmaene
som har reservert en bil kalt «lastebilnæringens Tesla» - som i siste versjon drives av
brenselsceller og med hydrogen på tanken.
Statsministeren kjørte Norges aller første elektriske lastebil. ASKO har satt bilen
i drift – men brukte en «L» under test-

CONTAINER HENGER ®
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REGION 3
BUSKERUD, VESTFOLD
OG TELEMARK

MØTESTAD
SELJORD
Bygdas slagord kan trygt
lånes også for NLF-standen på
Dyrskun. NLF-medlemmer og
tillitsvalgte fra store deler av
Sør-Norge kom innom også i år.
Et og annet nytt medlem ﬁkk vi
også, denne gang med adresse
utenfor region III.
Tekst: OLAV KLASSON VEFALD btv@lastebil.no

Dyrskun i Seljord er tradisjon andre helga av september. I år var det 150-års
jubileum, med besøk av kronprins og
kronprinsesse, - men de kom ved en feiltakelse ikke innom NLF-standen som
bare hadde 13-års jubileum. Besøkstallet
på årets Dyrsku ble rekordartet, vel
94 000, pluss utstillere. Så vi trengte bare

KVU for omstridte veger
Vegvesenet leverte 1. september i år de bestilte utredninger om to trasevalg for stamveiene øst-vest som har vært og vil bli sterkt
debattert. Det gjaldt en strekning på E 134 i
Telemark, mellom Hjartdal og Vågslid og så
valget mellom Hardangervidda og Hemsedal
for den andre hovedveien. I begge tilfeller er
de faglige anbefalingene klare: i sør anbefales det å bygge en ny rett og relativt ﬂat vei
mellom Gvammen i Hjartdal og Vinje over
Rauland. Dette vil sammen med en utbygd
Hordalandsdiagonal gi en stor netto samfunnsnytte i følge utrederne. For stamveien
lengre nord går man klart inn for å legge
hovedveien langs rv 52 over Hemsedal. Begge konklusjonene er helt i tråd med NLFs
anbefalinger i region III, og det er også gledelig at Vegvesenets folk i sine presentasjoner angir transportnæringens og NLFs vurderinger som en betydelig faktor for
konklusjonen.
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PAUSEPRAT: Tore og Geir har en sjelden pustepause mellom innkommende samtaler.

en liten del av dette tallet for å kunne si
oss fornøyd.
Forbundsleder Tore Velten var til stede
på standen vår store deler av helgen. Det
samme var Geir A. Mo og Heidi Dahl,
pluss alle fylkesledere og mange tillitsvalgte fra region III, så det manglet ikke

på samtalepartnere for dem som kom
innom NLF. Til tider ble det riktig folksomt både i og utenfor messeteltet. På
standen var også med representanter for
NLFs sentrale og lokale samarbeidspartnere. Så selv uten kongelig besøk var
vi svært godt fornøyde.

Lastebiltreff
på Notodden
En solskinnslørdag i august,
det var ikke mange av dem,
ble rammen om «Lastebilens
Dag» ved Notodden kontrollstasjon. NLF i Telemark hadde
fått Vegvesenets helhjertede
tilslutning til å samle fagfolk
og det brede publikum om et
lastebiltreff med traﬁkksikkerhet som hovedtema. De- SJEFEN KOM: Tore Velten i samtale med nestleder i Telemark, Ragnhild Berg
monstrasjon av blindsoner, og Vegvesenets Torunn Sinnerud
utprøving av Vegvesenets
velte- og kollisjonssimulatorer og fagprat med NLFs tillitsvalgte ble tilbudt for de anslagsvis 2-300
besøkende som etter hvert kom innom.
Praten gikk også livlig rundt et antall blankpussede veteranlastebiler som var invitert med som
trekkplaster. I tillegg var Scania og Volvo til stede med nye biler. Videre var NLFs samarbeidspartnere med, så alt i alt kan NLF og Vegvesenet si seg godt fornøyd med tiltaket. Det fristet deﬁnitivt
til gjentakelse.

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

REGION 4
AUST-AGDER, VEST-ADGER
OG ROGALAND

MØTE MED ARNE BERGSVÅG

NLF-foredrag: Venner på veien

Herman Berg presenterte NLF grundig for Rogaland sin
«samferdselsminister» Arne Bergsvåg under møte 7.
september. Vi ønsket å snakke med den politiske nestoren for å presentere NLF. Vi har fått diskutert aktuelle problemstillinger knyttet til næringen vår, alt fra
innkjøp av varer til vedlikehold av vei. Ikke minst ble
også innkjøpers ansvar repetert og fylkeskommunen er
en stor innkjøper av veivedlikehold og varer. Bypakke
Nord-Jæren med bedre rammebetingelser for euro V-biler, maks tak og timeregel for tunge kjøretøy var
også tema. Vi vil før valget snakke med mange av de politiske lederne i regionen.

Foredrag for lærere, politi, Vegvesen og Trygg Traﬁkk.
Fylkesleder Herman Berg i Rogaland reklamerer godt for
Venner på veien-prosjektet til NLF. I forbindelse med en
samling for lærere, politi, Trygg Traﬁkk og Vegvesenet
hadde Berg et innlegg der han presenterte prosjektet.
Det er viktig at så mange som mulig kjenner til at NLF
har ﬂere prosjekter gående for å forbedre traﬁkksikkerheten. Derfor er det viktig å fortelle andre som har viktige oppgaver knyttet til traﬁkksikkerhet om programmet Venner på veien. NLF gjør en viktig forskjell for
0-visjonen og dette foredraget er et viktig bidrag for å
fortelle om at NLF tar sitt samfunnsansvar på alvor.

Vi må gjøre endringer i
bymiljøavtalene
Saken diskutert i næringslivet og
med politikere

NLF sitt syn på «bypakke
Kristiansandsregionen og
Nord Jæren» kommunisert til
politikere

En offensiv tilnærming til miljø ville skape bedre forståelse for en avtale. Men å
bare bruke «pisk» uten å gi noen form for
positive insitamenter skaper sjeldent et
positivt klima til en så viktig avtale. Et
maks tak for de som hyppig bruker bom
må settes ned for næringstrafikken. Vi
kan ikke velge når vi skal kjøre i vesentlig
grad. Sentrum er gjerne regulert i tid man
får lov å levere varer.

Tekst: REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no

Bypakke må ha skarpere miljøfokus
I dag fortoner de planlagte by(miljø)avtalene seg som ren avgift for en «ønskeliste»
satt opp av en gruppe. Her finnes svært
lite dokumentasjon på at avtalene har måloppnåelse på klimautfordringer som lokale utslipp, globale utslipp eller trengsel.
Det finnes ikke et ord i verken by(miljø)
avtalen på Nord-Jæren eller Kristiansandsregionen som tar for seg muligheten for lastebiler som har marginalt
med lokale utslipp til å få noen fordeler.
Det er med andre ord ikke noe som oppmuntrer til raskere overgang til euro VImodeller.

Vi kjører inn i bomringen fordi vi må
Søppelbilen, distribusjon og vedlikehold
kjører ikke inn i byen uten at det er et
behov. Bymiljøavtalen har som mål å ha
nullvekst i personbiltrafikken. Når målet
er nullvekst i personbiltrafikk føler vi det
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Ta hensyn til næringslivet

er meningsløst å legge dobbel avgift på
lastebilen. Å legge rushtidsavgift på lastebiler blir som å legge alkoholavgift på
Farris og tro at alkoholforbruket går ned.
Når målet er nullvekst i personbiltrafikken er det personbiltrafikken som må får
rushtidsavgiften. Næringstrafikk skal
ikke engang måles og ønsker man vekst i
samfunnet krever dette vekst i
næringstrafikk.

Gi oss tilgang til kollektivfeltet, gi oss
miljødifferensiering på ordinære bompasseringer og rushtidsavgift samt et lavere
tak på maks passeringer så tar i alle fall
politikerne et visst hensyn til næringslivet.
Den siste tiden har NLF i Agder og
Rogaland brukt mye tid på politikere for
å gjøre endringer. Ordfører Furre i Kristiansand, fylkesordfører Damman i
Vest-Agder, leder i samferdselsutvalget i
Rogaland Fylkeskommunes Bergsvåg
med flere har hatt besøk av NLF den siste tiden. Så får vi håpe det bærer noen
frukter.

REGION 4
AUST-AGDER, VEST-ADGER
OG ROGALAND

ROLANDS 28. OKTOBER
28. oktober samles igjen bransjen hos Rolands
påbygger på Mjåvann utenfor Kristiansand.
NLF-ere og alle andre lastebilinteresserte er
velkommen. Det blir et spennende program, samt
sosial møteplass og Kjetils lapskaus. Det er masse
leverandører på plass. Alle bilmerkene er på plass
med sine gromme modeller.
Påmelding til rr@lastebil.no eller 90773207
Du er hjertelig velkommen.

NLF PÅ DYRSKUE I LYNGDAL
De gode lastebilsamtalene med
de beste vaﬂene. Her treffer vi
medlemmer og her er skoleelevene

få dette til. Med gode medhjelpere ble
NLF vist fram fra sin beste side.
TH Hansen hadde utstilt sin nye bil på
standen. Den vakte interesse og oppsikt.
Det er kun tre av denne produsert i verden så det var stas å ha med bilen.

Tekst: REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no

Mange medlemmer innom

På dyrskue i Lyngdal første helg i september hadde NLF stand der vi snakket med
barn og unge om «Venner på veien». Barna fikk utdelt refleks og tegnehefter i tillegg til å få en innføring i blindsoner.
NLF var godt rigget og fikk tid til samtaler med medlemmer og skoleelever.
Fylkesleder Kjell N. Nilsen er primus
motor for å vise oss fram på dyrskuen.
Kjell har lagt ned et enormt arbeid for å

Det var mange medlemmer innom for å
slå av en prat. Det er viktig for oss å være
der medlemmer ferdes for å snakke om
våre utfordringer og muligheter. Samtidig
ble det spist opp mange liter vaffelrøre og
drukket godt med kaffe. Vi er takknemlig
for at Tine stiller med nydelig vaffelrøre
hvert år.

Simulator.
NLF hadde også med simulatoren i vare-

BEGGE FOTO: Arne Frivoll

bilen. Det er i hovedsak ungdommen som
havner inni bilen for å kjøre. Det var
mange hundre som forsøkte ser på kjøring. Artig og populært redskap som kan
brukes i mange sammenhenger. Sander
gjorde en kjempejobb med å holde godt
trykk på simulatoren.

Takk
Vi vil takke alle som bidro på stand og
rigging samt med varer og tjenester. Tusen takk og vel blåst.
NLF MAGASINET 2016 • NR 6
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REGION 5
HORDALAND, SOGN OG FJORDANE
OG MØRE OG ROMSDAL

TRUCKERS DAY
Den 3. september arrangerte NLF avdeling Møre og Romsdal
Truckers Day på Glamox-tomta like ved Molde sentrum.
Dette var tenkt som et treff for alle som
har interesse for denne næringa.
I alt tyve bedrifter stilte ut lastebiler,
lastebilsutstyr og andre vareslag som næringa hadde bruk for.
Circle K flyttet for anledningen butikken ut på dette området – og burgerne de
serverte smakte fortreffelig.
De som hadde lyst kunne prøve både
lastebil- og gravemaskinsimulator.
Det nye kompetansesenteret i Årødalen, der både TK og Transportbransjens
opplæringskontor har flyttet inn, ble også
presentert.
Kristiansund videregående var også
representert på Truckers Day. De har
både tilbud om VG 2 transport og logis-
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tikk og har landslinje der yrkessjåførlærlingene får undervisning fram til førerkort klasse CE eller DE.
Takk til alle utstillerne som deltok på
arrangementet. Uten dem hadde ikke
dette arrangementet vært mulig.
Vi har fått gode tilbakemeldinger og
tror at vi har skapt en ny arena for næringen vår – men fortsatt er det mye vi kan
forbedre foran et tilsvarende arrangement.
Om kvelden inviterte Dekkmann
Molde AS lastebileiere, sjåfører og utstillere til middag «hjemme hos seg». En
trivelig kveld med god mat og god stemning.

REGION 6
TRØNDELAG

VEGKONFERANSEN 2016
Tekst: ROAR MELUM rmv@lastebil.no

Den 8. september var det duket for nok
en vegkonferanse i regi av Vegforum
Trøndelag, denne gangen på Scandic Lerkendal. Dette har blitt en av de viktigste
møteplasser for Trøndersk samferdselspolitikk, og da med fokus på veg. Nær 160
deltakere bidro til et godt arrangement
der vi fikk friske debatter om sentrale
prosjekter. Fra Stortinget stilte to av våre
folkevalgte, Torhild Aarbergsbotten (H)
og Karianne Tung (Ap) til debatt om
hvordan sikre fremtidsrettede veier og
veitransport i Trøndelag. Ikke overraskende ble E6 et hovedtema. Temperaturen ble høy da våre fylkespolitikere møttes til debatt. Fylkesordfører Tore O.
Sandvik var meget kritisk til Nye Veier og
de prioriteringer som er gjort for E6
Trøndelag. Han krever avklaring fra samferdselsministeren vedrørende Bymiljøavtalen der Trondheim forplikter seg til å
stanse veksten i biltrafikken. Det blir
derfor feil å starte utbyggingen av E6 øst,
noe som vil bidra til økt trafikk i Trondheim. Dette er et politisk spill for å hindre
regjeringen i å lykkes med sin satsing i
Trøndelag mener Erik Fløan (H) og Mats
Ramo (Frp). Her setter man politiske taburetter foran regionen og nasjonens interesser. Fylkesråd for samferdsel og miljø i Nord-Trøndelag, Tomas Iver Hallem,
manet til samarbeid og helhetlige løsninger for ett Trøndelag. En snarlig utbygging av E6 vil være viktig for å ivareta
hele regionen og dens næringsliv.

Direktør for Nye Veier AS, Ingrid
Dahl Hovland var meget tydelig på at
Trøndelag satt på nøkkelen for å sikre en
snarlig oppstart. I den senere tid har det
fremkommet motstand fra Trondheim
kommune mot utbygging av E6 Trondheim – Stjørdal. Man har derfor satt hele
prosjektet i T røndelag i en kritisk situasjon, noe som kan medføre at Nye Veier
prioriterer andre prosjekter. Nå i ettertid
ser vi heldigvis at Ap har snudd i denne
saken og Trondheim kommune støtter
dermed utbygging av E6 Trondheim –
Stjørdal. Da skulle alt ligge til rette for at
vi kommer i gang med den etterlengtede
utbyggingen. Nesten 29 milliarder skal
investeres, noe som gir forutsigbarhet,
trafikksikkerhet og arbeidsplasser.
Fylkesveger er det vi har mest av, noe
som ofte blir glemt når man snakker om
E6 og øvrige riksveger. Det var derfor
viktig at vi fikk orientering om to viktige
fylkesvegprosjekter i Trøndelag. Ordfører
i Holtålen, Jan Håvard Refsethås, orienterte om FV 30 som gjennom en årrekke
har vært forsømt. Han fokuserte på fjellregionens mål om en bærekraftig utvikling der man ser en bo- og arbeidsregion,
optimisme og knoppskyting. Veien er
ikke målet, men et virkemiddel for å nå
målene. Det å bygge et varemerke i samarbeid med de øvrige kommunene vil
bidra til å styrke prosjektet. Ordfører i
Nærøy, Steinar Aspli, orienterte om prosjektet i Ytre Namdal der vi har gått inn
for å prioritere aksen fra Vikna til E6
Gartland. Over 40 prosent av eksportverdien i Nord-Trøndelag går ut på denne

Mange vil bli yrkessjåfør
Den 14. september startet vi prosessen med å ﬁnne 16 nye kandidater til vårt yrke. Dette blir det
11. kurset vi arrangerer i samarbeid med NAV og Heimdal Traﬁkkskole. Over 50 kandidater hadde
meldt sin interesse og det var ingen tvil om at mange har de egenskapene vi ser etter. Det blir
spennende å følge de utvalgte gjennom kurset i perioden 10. oktober til 17. februar neste år. De har
allerede forstått at holdninger vil gå som en rød tråd gjennom hele kurset.
Ekstra hyggelig var det at vi denne gangen hadde med representanter fra NAV Nord-Trøndelag. De
var med for å få innblikk i hvordan vi jobber med kursene og de ga uttrykk for at vi må få til et slikt
opplegg i Nord-Trøndelag også.

DEBATT: Det ble høy temperatur når fylkespolitikerne
møttes til debatt. Fra venstre: Tomas Iver Hallem (Sp), Tore
O. Sandvik (Ap), Erik Fløan (H) og Mats Ramo (Frp).
(Foto: Roar Melum)

TYDELIG: Direktør Ingrid Dahl Hovland med et tydelig

budskap om at trønderne må bli enige. (Foto: Roar Melum)

strekningen. Vi vet også at havnæringen
skal vokse enormt i årene som kommer,
noe som stiller krav til en sikker vei. Selv
om mye av veksten skal tas unna på sjøen,
vil det være behov for en god vei. Vi må
tenke dør til dør skal vi lykkes. Det blir
ekstra viktig at disse prosjektene står sentralt i arbeidet med en fylkesvegplan for
Trøndelag.

De første frostnetter

RIKTIGE DEKK
Selv om vi holder tak i de siste varmegradene, så er de første frostnetter et varsko
om at vinteren er i emning. Det er nettopp
nå vi må være skjerpet og oppmerksomme
på overgangen til vinterføre. I skyggen kan
det være glatt. Det er også tiden for dekkskifte. Kjør forsiktig, vi har ingen å miste.
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DYKTIGE: og lojale ansatte er suksessfaktoren i Aksel Endresen Transport AS.

SIKKER FERD PÅ HUMPETE VEI – I 70 ÅR!
Det var stor feststemning da
Aksel Endresen Transport AS feiret
70-årsjubileum på Myre i Vesterålen i august. Transportselskapet
hadde invitert til åpen dag og
Ordfører Karianne B. Bråthen
deltok sammen med ca. 500
besøkende under jubileet.
Tekst og foto: ODD HUGO PEDERSEN troms@lastebil.no

Aktiviteten var stor blant de fremmøtte,
og det åpnet seg muligheter for kjøring av
både lastebiler, hjullastere og gravemaskiner. Dette var populære tilbud, som
utvilsomt kommer til å bidra til økt rekruttering i bransjen.
Det ble selvfølgelig arrangert konkurranser og delt ut både refleksvester og
luer/caps

Familiebedriften
Aksel Endresen, som etablerte transportselskapet, hadde etter krigen drosjekjøring i Øksnes kommune. Endresen var
godt kjent i området, og hans kjennskap
til veinettets beskaffenhet gjorde at han
øynet muligheten for å tilby veivedlikehold i Øksnes kommune. Han etablerte
seg med egen lastebil og inngikk avtale
76
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med Statens vegvesen for sommer og vintervedlikehold. Det var begrenset med
kjøretøy i etterkrigsårene og veiene reflekterte dette. Det var gamle kjerreveier
som etter hvert ble gruset opp, slik at det
var fremkommelig for motordrevne kjøretøy. Etter hvert dreiet driften seg mer
og mer over til transport.
Aksels sønner Erling og Einar er fremdeles aktive i selskapet i dag, mens den
tredje broren måtte beklageligvis avslutte
sitt virke i bedriften etter en alvorlig ulykke. I dag arbeider i tillegg flere av Aksels
barnebarn i bedriften og viderefører den
kulturen som ble etablert for over sytti år
siden.

vei – i NLF-regi. Dette prosjektet har
blitt godt mottatt av sjåførene, og har allerede gitt gode resultater for bedriften.

Ansatte på riktig side
Det har vært en formidabel utvikling i
selskapet fra første lastebil i 1946 til
dagens 26 kjøretøy, 25 hengere og nitten
ansatte. Dyktige medarbeidere som gis og
tar ansvar, er en av suksessfaktorene til
selskapet, sier daglig leder Erling Endresen. Vi har en stabil og god gjeng som
sørger for at hjulene bokstavelig holdes i
gang. Det er ikke tvil om at våre sjåfører
gjør en fantastisk jobb, på tross av at vi
tidvis sliter med dårlig vær og et veinett
som skriker etter vedlikehold. Bedriften
gjennomfører «på riktig side», et trafikksikkerhetsprosjekt for godstransport på

Fisketransport
Da overgangen til mer varetransport
skjedde, var det naturlig at det var fisk
som ble transportert. Det var behov både
for å få fisk ut fra Øksnes kommune –
men også transport av fisk fra Lofoten til
produksjonsbedriftene på Myre. I begynnelsen var det ikke så mye oppmerksomhet på «matsikkerhet» som i dag. Det var
nok enkelte transporter som ikke hadde
blitt akseptert i 2016. Fisk ble fraktet i
åpne biler med presenningstak, og fiskelever ble dumpet i hengere som innvendig
var kledd med presening.

REGION 7
NORDLAND, TROMS
OG FINNMARK

Det hevdes at gamle Endresen engang
falt opp i lever-hengeren, og at tranlukta
satt i langt utover sommeren.

Kjøttransport
Br.Bother – den kjente kjøttfabrikken i
Harstad var en betydelig samarbeidspartner, og det ble kjørt ufattelige mengder
med kjøtt, både slakt og stykningsdeler
fra Oslo og nordover, men også ferdigproduserte varer fra Harstad og sørover. Det
var ikke bare tradisjonell kjøttransport.
Endresen hadde spesialbiler med hengeutstyr ble benyttet under reinslakting. Da
ble bilene kjørt opp til Finnmark, hvor de
ble en del av «slakteriet». Slaktingen foregikk utendørs og dyrene ble etter flåing
direkte hengt opp inne i skapet på bilen.
På slike turer kunne man risikere å bli
stående 3-4 dager, mens bilen ble lastet.

Stor bredde i bilparken
I dag har Akel Endresen Transport AS
en bilpark som spenner fra tippbiler, krokløftere, bulkbiler, thermobiler, kontainerbiler til div. langtransportbiler. I tillegg har bedriften hjullaster, gravemaskin
og gaffeltrucker.

MODERNE: En moderne vognpark er grunnlaget for god drift.

Som hjemmesiden litt bråkjekt
signaliserer: -vi håndterer de oppdrag du
måtte ha…

Storkunde hos Scania
Det har opp igjennom tiden blitt benyttet
ulike bilmerker, og det var mange Mercedes er som ble slitt ut på nordnorske
veier. I dag er det Scania som er hovedleverandør av materiell, og dette er en konsekvens av det gode servicenettet som de
tilbyr i Nord-Norge. Det sier seg selv at
når vi kjører nesten 40 000 km pr uke er
vi avhengig av en leverandør som er til
stede og kan utføre de servicene som kreves, sier Erling Endresen.

Aktiv i NLF
Aksel Endresen Transport AS, har markert seg sterkt i NLF, og nærmer seg 60
års medlemskap. Einar Endresen er i dag

leder av Fylkesavdelingen i Nordland.
Det er viktig for oss å være til stede i de
fora som kan påvirke næringens utviking.
Derfor er vi så engasjert i arbeidet til
NLF. Skal vi ha en transportnæring i
Norge må vi sørge for at konkurransevilkårene er like for norske og utenlandske
aktører. Vi kan ikke stikke hodet i sanden
og håpe på at tingene ordner seg selv, sier
Einar Endresen.
Vi er i stor grad lojale mot de avtalene
som NLF har fremforhandlet, og benytter både Circle K, If og Telenor. Dette gir
oss gode avtaler og vi slipper å bruke tid
og ressurser på å fremforhandle disse selv.
I Øksnes kommune er vi på den andre
siden en betydelig aktør og må i enkelte
tilfeller forholde oss til de leverandørene
som finnes lokalt. Vi er avhengig av at det
finnes tilbydere også ute i distriktene.

ORDFØERER: Erling Endresen
sammen med Ordfører i Øksnes
kommune, Karianne B. Bråthen.
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JUBILANTER

27.10

60

JAN-PETTER ABRAHAMSEN, 3185 HORTEN

Begynte med en liten lastebil Mercedes Benz 808 i 1975 og ﬁkk en Volvo F 88 i 1977. Det var en 2-akslet
trekkvogn som jeg kjørte mye på vest og Nord-Norge med. Fikk en ny 2-akslet trekkvogn F 12 Globetrotter i 1986.
Så det ble ca. 17 år med Volvo.
Etter dette begynte jeg med eget ﬁrma Janki Transport AS sammen med en bror i 1994 og av bilmerker ble det
MAN som jeg har kjørt frem til 2013 da vi kjøpte oss inn i ﬁrmaet Vermelid Transport AS.
Har i dag 24 biler i egen stall pluss noen innleide. Totalt som sjåfør har jeg tilbakelagt ca. 4 millioner km. med
trailer, før jeg begynte på kontoret i 2014 som driftsansvarlig. Janki Transport AS styrte jeg fra lastebilhytta da
det bare var 4 biler før dette. Vi transporterer alt utenom levende dyr og tank.
Kom inn i NLF som medlem i april 1995 og var lokallagsformann i Horten Lastebileier-forening fra 1999 til det ble sammenslått med
Tønsberg i 2012. Kom inn i fylkesstyret i 2003 og er der fremdeles som styremedlem.
Har sittet noen år i faggruppen for tekniske spørsmål, og det er også min hobby.
Sitter i styret for OLT Opplæringskontoret for logistikk og transport (VBT) der jeg kom inn i 1999. Opplæring og traﬁkksikkerhet er et
stort interesseområdet, som jeg ellers jobber en del med.

5.10

70

EIVIND FREDRIKSEN, 8618 MO I RANA

I dag spiller Eivind Fredriksen fotball på Old Boys-laget i Mo i Rana. Men livet har bestått av langt mer enn bare fotball. Helt siden
1964 har han kjørt lastebil. På planet har han hatt grus, asfalt og annet som trenger grov redskap for å ﬂyttes på. Hans første bil var
en Volvo Bamse.

15.10

70

ROAR ASPHAUG, TRØNDELAG
Asphaug begynte som sjåfør i 1967 og kjørte tankbil i åtte år før han ﬁkk eget løyve og kontrakt med oljeselskap i
1975. Han har vært daglig leder i Tanktransport AS og senere også i Taralrud AS, men i 2008 solgte han seg ut og
sluttet som daglig leder. På det tidspunktet hadde bedriften rundt 80 ansatte og omlag tretti vogntog og semier.
Roar Asphaug har også sittet som styremedlem og som formann for NLFs lokalforening i Trondheim og han har i
tillegg representert NLFs fylkesavdeling i Sør-Trøndelag.
I dag går tiden mest til båt- og hytteliv rundt trønderhovedstaden, men han har også fortsatt oppdrag innen
bransjen, blant annet gjennom veriﬁkasjon av sjåfører.

5.10

80

KJELL ORDERLØKKEN, 2630 RINGEBU

Kjell startet i sin fars bedrift tilbake i 1956. Arbeidsoppgavene bestod av langtransport og av kranarbeide. I dag er han
pensjonist, og bedriften er solgt.
Orderløkken var med lokalt i NLF. Med lastebilen parkert nyter han korpsmusikk og han tar seg fortsatt en skitur.

14.10

80

PER ODD BYE, 2260 KIRKENÆR
Per Odd Bye har ikke noen biler igjen. Men han startet kjøring allerde i 1958 med tømmerkjøring.
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JUBILANTER

10.10

80

EGIL EMANUEL EGELAND, 4480 KVINESDAL

En kjent mann på Sørlandet, Egil Emanuel Egeland, fyller 80 år mandag 10. oktober. Som sønn av en habil snekker med eget
snekkerverksted for ﬁnsnekring var nok Egil fast bestem på en helt annen yrkeskarriere enn sjåfør. Etter å ha arbeidet på verkstedet siden han som guttunge viste interesse og håndlag for faget ble det ett år folkehøyskole og et år på snekkerskole. Da
trodde alle, og aller mest Egil sjøl, at karrieren var sikret. Nå ville imidlertid skjebnen det annerledes. En fetter av Egil skulle ta
seg en tur til det forjettede land, Amerika og hva var da mer naturlig å spørre Egil om å være vikar, han var jo «bare» hjemme likevel, så i 1956 startet han opp med en 1952-modell Dodge. Etter et års tid var fetteren tilbake men da var allerede lysten til å
fortsette i yrket til stede i fullt monn. Så i 1957 ble Egil engasjert av et etter datiden stort lokalt transportﬁrma hvor allsidighet
innen oppdragene var mange. Det var mye kjøring for Vegvesenet med grusing og skarping om vår og sommer samt brøyting og
strøing om vinteren. Avbrutt av både høy og vedlass senere også olje for Norsk Brændselolje samt myse fra det lokale meieriet. Mest kjent er nok Egil
for sine mange år som transportør for tidligere Nodest. I 1973 døde imidlertid arbeidsgiveren og Egil ﬁkk tilbud om å overta bil og en enakslet tilhenger
og mye av kundeporteføljen ble med i det nystartede transportﬁrmaet han etablerte. Bilen han overtok var en 1970-modell Scania LS 80 og dette ble
biltypen i hans hjerte. Via denne gikk han gradene via en LB 80, en LS 111, en LBS 111 før han endte opp med en LBS 143 i 1987. Denne kjørte han ca. 1,2
mill. kilometer før han ga seg med driften i 2010. NLF-medlemskapet overførte han også og har siden den gang vært en god talsmann for forbundet.
Han ﬁkk sin velfortjente heder og medalje for 40 års medlemskap ved et årsmøtearrangement i 2013. En kan trygt slå fast at det er asfalt og snø Egil er
mest kjent for. Asfaltering har han vært delaktig med over hele Sørlandet mens E18, senere E39 over den beryktede Kvinesheia, har blitt velpleid av
plogen til Egil. Hvor mange m3 snø han har måkt vekk fra veibanen på denne strekningen er det sikkert ikke tall på, men det merkes godt når ikke Egil
styrte plogen lenger. En hedersmann og dyktig sjåfør med mange venner blant de gamle «traverne» han har hjulpet over heia har invitert til fest og
mange har takket ja til en jubileumsfest på Klubbhuset i Kvinesdal lørdag 8. oktober.

JUBILANTER

FØDSELSDAGER I OKTOBER
80 ÅR
5. Kjell Orderløkken, 2630 Ringebu
10. Egil Emanuel Egeland, 4490 Kvinesdal
14. Per Odd Bye, 2260 Kirkenær
15. Egil Roar Pedersen, 3152 Tolvsrød
31. Vidar Holen, 2429 Tørberget

75 år
10. John J. Dyrendahl, 7100 Rissa
24. Olga Vigeland Larsen, 4515 Mandal

16. Nils Sverre Norin, 2500 Tynset
20. Peter Stenberg, 3024 Drammen
22. Ole Snoen, 2850 Lena
24. Odd Magnar Skaugom, 2838 Snertingdal
28. Jan Olav Dahlø, 7512 Stjørdal

60 år
2. Bjørn Mørdre, 2150 Årnes
3. Terje Hilling, 8260 Innhavet
22.
Per Josef Blind, 8255 Røkland
27. Jan-Petter Abrahamsen, 3185 Skoppum

70 år

30. Erik Braastad, 2740 Roa
31. Jan Inge Sola, 4053 Ræge

45 år
1. Tom Kenneth Skoglund, 9511 Alta
4. Jarle Kollsete, 6856 Sogndal
6. Pål Sannesmoen, 3750 Drangedal
10. Torben Malme, 6518 Kristiansund
11. Arvid Vangen, 2500 Tynset
13. Bjørnar Myrvold, 7890 Namsskogan
19. Roar Ramlo, 7549 Tanem
20. Roger Heggeriset, 2211 Kongsvinger
21. Per Jostein Rustad, 1890 Rakkestad
24. Bjørn Tveråmo, 4821 Rykene

3. Erling Berg, 7057 Jonsvatnet
4. Benn Olaf Tvedt, 4985 Vegårshei
5. Eivind Fredriksen, 8618 Mo i Rana
6. Steinar Bolstad, 2682 Lalm
11. Agnar Garnes, 5264 Garnes
12. Thor-Arne Grimseth, 1747 Skjeberg
14. Helmert Tjordal, 4237 Suldalsosen
15. Roar Johan Asphaug, 7027 Trondheim
23. Halvard Veﬂen, 2100 Skarnes

55 år

50 år

35 år

65 år

4. Bjarne Fliﬂet, 2625 Fåberg
5. Klaus Egil Bergehaug, 7590 Tydal
6. Hans Kongstein, 3187 Horten
11. Petter Erga, 4344 Bryne
15. Robert Minge, 1663 Rolvsøy
20. Are Metveit, 4886 Grimstad
24. Bernt Eivind Valand, 4034 Stavanger
24. Eivind Sigmund Røe, 7288 Soknedal

14. Frode Håkensbakken, 2848 Skreia
18. Bjarne Børresen, 5155 Bønes

2. Petter Melvin Trøen, 7100 Rissa
5. Roar Mørken, 3174 Revetal
6. Henrik T. Øgård, 4353 Klepp Stasjon
6. Sverre Rundhaug, 9156 Storslett
7. Arne Georg Moen, 7513 Stjørdal
8. Rune Aandal, 6444 Farstad
13. Johan Aasen, 3516 Hønefoss

1. Ivar Thune Heiberg, 2324 Vang på Hedmarken
2. Svein Kallestad, 5382 Skogsvåg
4. Roald Tangvik, 7316 Lensvik
21. Jan Petter Endalsvoll, 7298 Budalen
21. Ole-Kristian Moen, 3150 Tolvsrød
22. Per Strømme, 4505 Mandal
30. Jens Agnar Melgård, 2647 Sør-Fron

40 år
4. Frode Bringaker, 3178 Våle
13. Jørn Otto Røed, 7970 Kolvereid
19. Lars Jøran Lundemo, 7884 Sørli
31. Monica Larsen, 2007 Kjeller

30 år
26. Ole Marius Mo, 2653 Vestre Gausdal

NLF MAGASINET 2016 • NR 6

79

FYLKESAVDELINGER

FORBUNDSSTYRET

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: big@lastebil.no

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

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

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

Øyvind Lilleby
Styremedlem, Region 6
P.R. Lunkan Transport AS
Mobil: 90 54 33 10
E-post: ol@lastebil.no / Faks: 74 16 02 41
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REGION 1

REGION 4

REGION 6

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

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

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

ROGALAND
Fylkesleder Herman Andreas Berg
Sagbakken Sag AS
Askelandsvegen 4, 5570 AKSDAL
Mobil: 48 12 76 50
E-post: herman@kvamtransport.no

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

ØSTFOLD
Fylkesleder Erik Graarud
Fredrikstad Transportforum AS
Titangaten 7B, 1630 GAMLE FREDRIKSTAD
Telefon: 69 35 72 72
Mobil: 90 97 20 85
Faks: 69 35 72 70
E-post: post@graarud-ftf.no
OSLO/AKERSHUS
Fylkesleder Harry Nilsen
Sørum Transport AS
Haldenveien 338, 1923 SØRUM
Telefon: 63 86 61 10
Mobil: 90 82 80 29
Faks: 63 86 61 19
E-post: post@sorumtransport.no

REGION 2
Regionsjef Guttorm Tysnes
Stolvstadvegen 1, 2360 Rudshøgda
Mobil: 95 77 47 61
E-post: hedopp@lastebil.no
Sekretær Mai G. Skjelsvold
Stolvstadvegen 1, 2360 Rudshøgda
Mobil: 41 45 19 55
E-post: mgs@lastebil.no
HEDMARK/OPPLAND
Regionleder Odd Haakenstad
Odd Haakenstad Transport
Brovollvegen 73, 2730 ROA
Mobil: 90 61 88 15
E-post: odd.haakenstad@gmail.com

REGION 3
Regionsjef Olav Klasson Vefald
Direktør Smidthsgate 3, 3732 SKIEN
Mobil: 95 70 19 54
E-post: btv@lastebil.no
BUSKERUD
Fylkesleder Knut Bakken
Østhellinga 32, 3370 VIKERSUND
Mobil: 90 18 65 29
E-post: knutba@hotmail.com
TELEMARK
Fylkesleder Anne Lise Øverland
Øverland Transport AS
Knut Dahles vei 100, 3660 RJUKAN
Telefon: 35 09 42 95
Mobil: 99 21 62 01
Faks: 35 09 42 95
E-post: aloverland@overlandtransport.no
VESTFOLD
Fylkesleder John Ove Villung
Vermelid Transport AS
Ravneveien 6, 3174 REVETAL
Telefon: 33 99 32 70
Mobil: 93 40 97 70
E-post: jov@vermelidtransport.no

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

REGION 5
Distriktssjef Hordaland og
Sogn og Fjordane Birthe Minken
Søre Burås 3, 5131 NYBORG
Mobil: 99 50 18 75
E-post: bm@lastebil.no
Distriktssjef Møre og Romsdal
Dagrunn Krakeli
Gammelseterlia 12, 6422 MOLDE
Mobil: 90 53 93 87
E-post: more@lastebil.no
HORDALAND
Fylkesleder Torgils Rogne
Olav Rogne AS
Liavegen 20, 5705 Voss
Mobil 91 37 49 81
E-post: torgils@online.no
SOGN OG FJORDANE
Fylkesleder Rolf Olav Tenden
Tenden Thor Transport AS
Visnesvegen 15, 6783 STRYN
Telefon: 57 87 69 00
Mobil: 90 14 44 71
Faks: 57 87 69 01
E-post: rolfolav@tenden.no
MØRE OG ROMSDAL
Fylkessleder
Finn Andre Fredvig-Erichsen
Fafe Trans AS
Notvollveien 1, 6456 SKÅLA
Mobil: 90 94 74 44
E-post: ﬁnn.andre@fafe.no

REGION 7
Regionsjef Odd Hugo Pedersen
Solbakkmelen 23, 9152 SØRKJOSEN
Mobil: 91 57 02 43
Faks: 94 76 23 79
E-post: troms@lastebil.no
Rådgiver Frank Lauritz Jensen
Postboks 343, 8001 BODØ
Mobil: 91 63 12 54
Faks: 75 40 25 01
E-post:ﬂj@ lastebil.no
NORDLAND
Fylkessleder Einar Endresen
Aksel Endresen Transport
Havnegt. 14, 8430 MYRE
Telefon: 76 13 36 26
Mobil: 41 62 62 19
Faks: 76 13 45 32
E-post: einar@endresentransport.no
TROMS
Fylkesleder Kari Workinn
Thor & Bjørnar Workinn AS
Kvaløyveien 332, 9016 Tromsø
Mobil: 91 10 76 97
Telefon: 77 68 74 35 –
kari@workinnas.no
FINNMARK
Fylkessleder Yngve B. Harila
Yngve B. Harila AS
Postboks 455, 9811 VADSØ
Telefon: 78 95 18 31
Mobil: 91 74 78 98
Faks: 78 95 42 89
E-post: post@ybh.no

FAGGRUPPER
ANLEGG, VEI OG BRØYTING

DISTRIBUSJON, LANGTRANSPORT OG ADR
E-post

Mobil

Ledes av
Sverre-Jan Rønneberg

sjr@lastebil.no

90 86 60 00

Fagansvarlig
Thorleif Foss

tf@lastebil.no

41 40 35 99

Ressurspersoner

E-post

Mobil

Ledes av
Kjell Haugland

kh@lastebil.no

91 13 53 00

Fagansvarlig
Jan-Terje Mentzoni

jtm@lastebil.no

41 50 67 80

Ressurspersoner

Region 1: Egil Nicolaysen

ﬁrmapost@nicotrans.no

90 16 16 50

Region 1: Bård Solberg

bard@solbergtransport.no

90 78 22 12

Region 2: Henrik Ånerud

heiki80@hotmail.no

90 09 53 99

Region 2: Ørjan Bråthen

orjan.brathen@martinsen.no

98 21 56 08

Region 3: Torﬁnn Brenna

torﬁnn@bat.no

91 13 82 82

Region 3: John Erik Kjettorp

johnerik@dgm.no

98 24 10 21

Region 4: Tor Bjarne Asheim

tbasheim@online.no

91 13 65 25

Region 4: Børre Leirvik

borre@myrvang-transport.no

90 58 18 26

Region 5: Bjørn Rivenes

bjorn@rivenes.no

93 00 65 20

Region 5: Nils Anders Larsen

nils-ala@online.no

90 03 52 18

Region 6: Arnt Egil Aune

ae@aune-transport.no

91 39 69 69

Region 6: Oddbjørn Kristensen

oddbjørn@kristensenstransport.no

90 77 43 67

Region 7: Arnold Hauan

arnohaua@online.no

95 24 22 23

Region 7: Rune Holmen

holmtran@online.no

91 79 86 92

E-post

Mobil

BILBERGING

TEKNISK GRUPPE
E-post

Mobil

Leder
Alv Ervik

aer@lastebil.no

90 94 14 30

Ledes av
Jan Yngvar Tømmerholt

jyt@lastebil.no

90 91 82 02

Fagansvarlig
Frank Lauritz Jensen

ﬂj@lastebil.no

91 63 12 54

Fagansvarlig
Rune Damm

red@lastebil.no

90 62 57 21

Ressursperson NLF
Kjetil Meaas

km@lastebil.no

97 64 06 36

Region 1: Jan Slettevold

jan@spesialtransport.com

95 89 30 50

Region 3: Jan-Petter Abrahamsen

semijan@online.no

95 19 94 46

Region 4: Kai Werdal

kai@werdal.no

90 16 15 55

Ressurspersoner

Region 1: Geir Homlund

geir@bkranservice.com

92 85 78 76

Region 2: Ove Thoresen

post@bilberging.com

93 24 20 99

Region 3: Dag Lie

d-li2@online.no

90 57 66 41

Region 4: Gunnar Hunsbedt

gunnar@hunsbedt.no

95 25 70 00

Region 5: Olaug Hamre

olaug@vossbilberging.no

95 70 94 60

Region 6: Ann Kristin Fordal

ann.kristin@viking-trondheim.no

95 89 72 67

Region 7: Tor Sverre Isaksen

torsverre@tsinorway.no

99 55 58 74

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
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
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

Østfold

Steinar Enderød
Ole Jonny Sørensen

steinar@enderod.no
olanso@online.no

91 73 01 42
90 82 01 00

Oslo/
Akershus

Tor Vidar Frydenlund
Nicolai Jakhelln
Bjørn Røine
Geir A. Mo

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

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

Hedmark

Guttorm Tysnes
Arne Trondsen
Tore Velten
Mai Grete Skjelsvold

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

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

Oppland

Jon Magne Aspelund
Anders Grønbrekk
Odd Haakenstad
Oddbjørn Vestli
Åge Widme

aspelundjon@gmail.com
angro53@hotmail.com
odd.haakenstad@gmail.com
Oddbjørn.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

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

Vestfold

John Ove Villung
Marit Lund

jov@vermelidtransport.no
maritlun67@gmail.com

93 40 97 70
91 68 49 84

Telemark

Anne Lise Øverland
Magne Årvik
John 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

rita@bendiks-transport.no

91 87 91 00

Aust-Agder Robert Birkeland

Kollegahjelpen alarmtelefon: 415 44 400

Navn

E-post

Mobil

Vest-Agder Steinar Solberg
Kjell N. Nilsen
Kai Nilsen

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

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

Rogaland

Endre Krakk

krakk@online.no

48 12 48 60

Hordaland

Arne Marås
Frode Børven

arnemara@online.no
frode.borven@kvamnet.no

91 81 72 43
91 69 30 59

Sogn og
Fjordane

Jomar Standnes
Arne Steinar Indrebø
Knut Øvrebotten
Andreas Skrede

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

91 17 83 28
90 83 32 27
99 50 99 88
91 89 63 30

Møre og
Romsdal

Terje Alnes
Kjell Brandal
Jon Brødremoen
Nils Ivar Heggem
Gunnstein Hoem
Rune Rasmussen

terje@heggem.no
kjell.brandal@tussa.com
jon.brodremoen@online.no
nils.ivar@heggem.no
gunnshoe@online.no
rra@fritzoe.no

91 16 67 40
90 10 29 29
98 21 49 70
90 66 30 40
94 17 10 65
47 70 72 20

SørTrøndelag

Per Morten Storhaug
Arnt Egil Aune

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

99 52 69 96
91 39 69 69

NordTrøndelag

Olav Skarsbakk
Harald Ulven

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

48 04 12 02
99 21 71 15

Nordland

Steinar Ernestussen
Karstein Larem
Kjell Fredrik Solberg

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

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

Troms

Arnold Hauan
Elling Haukebø
Anne 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 58 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

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

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

Ring (+47) 95 11 91 81

Grønt nummer: 22 96 50 07

BLI MEDLEM DU OGSÅ!

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

Bedriftens navn:

Org. nr.:

Adresse:
Telefon:

Mobil:

Postnr.:

Poststed:

Telefaks:

E-post:

Eier/daglig leder:

Fødselsdato:

Type transport:

Antall lastebiler:

Antall varebiler under 3,5 tonn:

Sted:

Dato:

Underskrift:

VERVET AV
Navn:

Medlemsnr.:

Jeg har lest og godtatt NLFs etiske regelverk.
Ditt medlemskap trer i kraft så snart medlemsavgiften til NLF er betalt, og varer i 6 måneder etter at vi har mottatt din skriftlige oppsigelse.
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Utviklet for lengst oppetid.
Vi gir deg Actros, en lastebil med serviceintervaller på opptil 150.000 km.
FleetBoard er standardutstyr. Innovativ motorteknologi gir deg lavere driftskostnader
og drivstofforbruk. Det er derfor de som kjører Mercedes-Benz har lengst oppetid.

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

